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A Câmara de São Paulo aprovou na tarde desta quarta-feira (9) projeto que auto-
riza a circulação de táxis em faixas e corredores de ônibus. O PL do vereador Adil-
son Amadeu (DEM), agora segue para sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB). O 
uso dos corredores e faixas de ônibus por táxis na Capital é concedido por porta-
ria desde 2005, mas não havia uma lei que garantisse esse direito. ESTADO/A3

Bairro Freguesia 
do Ó terá polo 
gastronômico
O prefeito de São Paulo, Ricardo 
Nunes (MDB), sancionou na últi-
ma terça-feira (8) a lei que autori-
za a criação do Polo Cultural, Gas-
tronômico e Turístico do Largo da 
Matriz de Nossa Senhora do Ó, na 
zona norte da Capital. O projeto de 
lei é de autoria da vereadora Sandra 
Santana (PSDB). A nova legislação 
pretende promover o desenvolvi-
mento econômico por meio de ati-
vidades de capacitação pro� ssional 
nas áreas de cultura, gastronomia e 
turismo. “Vamos colocar a Fregue-
sia do Ó no mapa turístico da cida-
de de São Paulo”, disse Aline Cardo-
so, secretária de Desenvolvimento 
Econômico.                            ESTADO/A3

Câmara aprovou Táxis têm 
direito de trafegar em 

corredores e faixas de ônibus

APU GOMES/FOLHAPRESS

Vereador propõe 
medida contra enchente 
em Taboão               ESTADO/A3

GRANDE SP

Fábricas de 
Cultura têm DJ, 
samba e forró

SERVIÇOS/A2

Projeto quer volta da 
gratuidade a idosos 
no transporte em SP

 AUm dos autores do projeto, Celso Giannazi (PSOL) diz que a 
intenção é resgatar um direito retirado ‘através de um golpe’

A decisão da Prefeitura de São Pau-
lo e do Governo de São Paulo de 
retirar a gratuidade no transporte 
público a idosos de 60 a 64 anos, 
o que causou revolta em boa parte 

da população, entidades e lideran-
ças políticas, pode perder a valida-
de, pelo menos nos ônibus da ca-
pital paulista. Um PLO (Projeto de 
Emenda à Lei Orgânica) dos verea-

dores Celso Giannazi e Erika Hilton 
(ambos do PSOL) pretende devol-
ver o direito a esse público. O texto 
foi aprovado em comissão e segue 
sendo discutido na Casa. ESTADO/A3

CPI da Covid 
quebra sigilo de 
ex-ministros

Trabalho infantil 
cresce pela 1ª vez 
em 20 anos

Os senadores da CPI da Covid apro-
varam nesta quinta-feira a quebra 
de sigilo telefônico e telemático 
dos ex-ministros Eduardo Pazuello 
(Saúde) e Ernesto Araújo (Relações 
Exteriores) e de integrantes do cha-
mado “gabinete paralelo”, estru-
tura de aconselhamento do pre-
sidente Jair Bolsonaro para temas 
ligados à pandemia e com defesa 
de teses negacionistas. Inicialmen-
te, também estava previsto para 
essa mesma sessão o depoimento 
do governador do Amazonas, Wil-
son Lima (PSC), que optou por não 
comparecer.                          BRASIL/A5

O número de crianças vítimas de 
trabalho infantil aumentou pela 
primeira vez em 20 anos, atingin-
do 160 milhões no mundo, anun-
ciaram ontem (10) a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e 
o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef). No relatório Tra-
balho Infantil: estimativas globais 
de 2020, tendências e o caminho 
a seguir, divulgado pelas duas ins-
tituições por ocasião do Dia Mun-
dial contra o Trabalho Infantil, ce-
lebrado em 12 de junho, destaca-se 
a necessidade de medidas para 
combater a prática.            MUNDO/A5

‘GABINETE PARALELO’NO MUNDO

Gino Meneghetti, o ladrão preso 
furtando casa aos 92 anos
Ousadia, audácia e lenda eram algumas 
das palavras associadas a Gino Amleto Me-
neghetti, o imigrante italiano que ganhou 
fama em São Paulo, entre as décadas de 
1920 e 1970, roubando joalherias, casas de 
câmbio e mansões, além de promover fugas 
espetaculares pelos telhados paulistanos. 
Além de inaugurar sua vida de crimes neste 
lado do Atlântico, o episódio também deu o 
pontapé inicial para as dezenas de fugas es-
petaculares protagonizadas por Meneghet-

ti. Um ano e três meses após ser preso, o 
italiano conseguiu escapar da solitária, es-
calando as paredes e arrancando no braço 
as grades de ferro do local. Ao chegar ao 
pátio da prisão, conseguiu alcançar a uma 
saída sem ser visto, arrancou as roupas e 
nadou nu pelo rio Tamanduateí até a ou-
tra margem. Seguiu nu pelos telhados de 
diversas casas até a casa de um tio, onde se 
vestiu e ganhou as ruas. Veja a história com-
pleta de Meneghetti.                            ESTADO/A3

MEMÓRIA
 ACERVO UH/FOLHAPRESS
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Corrida Virtual. Os sócios Barbara Coutinho, Marcelo 
Olaso e Leandro Rosa lançaram no mercado brasileiro 
o Corrida Virtual Brasil, programa de assinaturas pelo 
qual os membros recebem mensalmente um box com 
camisa desenhada exclusivamente para o mês de re-
ferência, gifts e conteúdo de qualidade, além de poder 
participar de grupos on-line com conteúdo exclusivo. 
O assinante já se exercita com a camisa da prova, como 
numa corrida de rua tradicional, registra o tempo, en-
via para validação, marca o @corridavirtualbrasil nas 
redes sociais e conquista até medalha. Para saber mais, 
acesse corridavirtualbrasil.com.br. (GSP)

Mega. Ninguém acertou as seis dezenas do concur-
so 2.379 da Mega-Sena, realizado na uarta-feira (9). Os 
números sorteados foram 02 - 08 - 26 - 32 - 46 - 56. O 
próximo concurso, no sábado (12), deve pagar R$ 42 mi-
lhões. A quina teve 72 ganhadores e cada um receberá 
R$ 35.139,46. A quadra teve 4.222 acertadores e pagará o 
prêmio individual de R$ 856,07. As apostas podem ser 
feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo 
o País ou pela internet, no site da Caixa. A aposta sim-
ples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. (GSP)

Tecnologias verdes. A Prefeitura de São Paulo reali-
za nesta sexta-feira a primeira atividade do Centro de 
Tecnologias Verdes Bruno Covas – Hub Green Sampa. O 
local, que foi inaugurado no último sábado (5), na zona 
oeste da Capital, inicia sua agenda com uma live sobre 
as perspectivas do mercado e do fortalecimento do 
ecossistema de tecnologias verdes. O evento será trans-
mitido a partir das 10h no Facebook da Ade Sampa: fa-
cebook.com/adesampaoficial. (GSP)

Olha o frio! A frente fria muda o tempo, provocando 
nebulosidade, chuvas e declínio acentuado das tem-
peraturas na cidade de São Paulo nos próximos dias. 
O sábado (12) promete ser gelado, com termômetros 
variando entre mínimas de 13°C e máximas que não 
devem superar os 18°C. No decorrer do dia o sol até 
aparece entre nuvens, mas a sensação geral deve ser de 
frio. Não há previsão de chuvas significativas, exceto 
por chuviscos isolados nas regiões mais próximas da 
Serra do Mar. (GSP)

ELDERTH THEZA/UPPHOTO

NOTAS

A Secretaria de De-
senvolvimento 
Regional (SDR) 
abriu as inscri-
ções para a quar-

ta e última turma do curso 
“Planejamento e Desenvol-
vimento Regional” ofereci-
do na Plataforma Municípios 
em Rede e voltado às equi-
pes municipais com atuação 
nas áreas de planejamento, 
políticas de desenvolvimen-
to e assessoria técnica.

Organizado em forma-
to on-line, o curso aborda a 
evolução das ações de plane-
jamento com base nos arran-
jos e divisões regionais, com 
destaque para suas implica-
ções para o desenvolvimento 
no Estado.

“Com servidores quali-
ficados, as prefeituras terão 
mais eficiência na elabora-

 D Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional, 
acredita que as prefeituras terão mais efi ciência após o curso

RAPHAEL MONTANARO/ALESP

Governo de SP abre curso de 
desenvolvimento regional

VOLTADO ÀS PREFEITURAS. Secretaria de Desenvolvimento Regional abriu as 
inscrições para a quarta e última turma do curso voltado às equipes municipais

ção e execução das ações de 
desenvolvimento regional. O 
planejamento é sempre fun-
damental”, pontua o Secretá-
rio da SDR, Marco Vinholi.

A previsão de início das 

aulas é para 14 de junho, com 
término das atividades pro-
gramado para 2 de julho. A 
carga horária do curso é de 12 
horas.

Com as atividades práti-

cas e debates propostos em 
aula, as equipes das prefeitu-
ras terão melhor apreensão 
da realidade de sua região 
para elaborar planos de de-
senvolvimento regional in-
tegrado, além de capacitar os 
profissionais envolvidos.

Cada município poderá 
inscrever até três servidores 
para as atividades. Para rea-
lizar a inscrição acesse bit.
ly/3czqLaD.

De acordo com a secreta-
ria, outra ação fundamental 
voltada ao desenvolvimen-
to do Estado é a nova divisão 
regional de São Paulo.

A proposta foi desenvol-
vida em parceria com a Fun-
dação Sistema Estadual de 
Análise de Dados (Seade) e 
será apresentada por meio 
de Audiências Públicas nas 
regiões. (GSP)

Uma série de ati-
vidades musi-
cais integra a 
programação 
de junho das Fá-

bricas de Cultura. O progra-
ma do Governo do Estado de 
São Paulo e gerenciado pela 
Poiesis oferece shows, con-
versas e oficinas sobre músi-
ca por meio do YouTube (bit.
ly/3x9l6jq) do equipamento.

Em 12 de junho, sábado, 
às 18h, estará disponível o ví-
deo sobre o DJ Michael Shi-
buya. Com uma estrada vin-
da dos anos 1980, passando 
pelos tocas-discos, apare-
lhos CDJ e controladoras, 
o ele contará um pouco de sua trajetória 
como DJ de festas e bailes neste vídeo para 
as Fábricas de Cultura. Além disso, o artis-
ta oferecerá dicas importantes para quem 
também é amante da música eletrônica e 
pretende se aventurar por esse mundo de 
tecnologias e sonoridades sem fronteiras.

Em 13 de junho, às 17h, será contada a 
história do fundador de uma das maiores 
comunidades de samba do Brasil, o Sam-
ba da Vela. Chapinha da Vela vai falar um 
pouco de sua trajetória no samba paulista-
no e de como conseguiu entrar para elite 
dos compositores do gênero.

Já em 19 de junho, das 18h às 19h, tam-
bém pelo YouTube, o MC e produtor mu-
sical David Maderit mostrará a experiên-
cia como técnico de estúdio e apresentará 
o seu segundo disco solo, composto por 
13 músicas inéditas. “Trukes Novos de um 
Velho MC” foi gravado em parcerias com 
outros artistas de maneira virtual no estú-
dio beat orgânico.

Para amantes da música instrumen-
tal, o conceituado músico Popó Morei-
ra oferece um pequeno show extraído da 
primorosa obra “Elita”, seu mais recente 
lançamento. Frente à lente de seu celular, 
Popó traduz em sons e silêncios sua gui-
tarra, que trafega entre estilos variados e 
inebriantes, dos quais sua música sugere. 
O evento será realizado no dia 19 de junho, 
às 19h.

O forró é um gênero musical e uma 
dança brasileira, com origens no continen-

te africano e no continente europeu. O es-
tilo ficou popularizado no Brasil por artis-
tas como Luiz Gonzaga, Severino Januário 
e outros grandes nomes. Para contar um 
pouco dessa história e fazer aquele tradi-
cional forró, foi convidado o mestre Sanfo-
neiro Carlinhos Farias, que teve a oportu-
nidade de acompanhar Luiz Gonzaga e de 
fundar o clássico Trio Arcoverde de Forró. 
A atividade será transmitida no dia 24 de 
junho, quinta-feira, às 19h pelo YouTube.

Em comemoração aos 40 anos de car-
reira do grupo, o Trio Virgulino preparou 
um show especial. O forró de pé de serra 
com os clássicos do Trio, sucessos e músi-
cas inéditas será transmitido pelo YouTu-
be no dia 26 de junho, sábado, às 18h.

A Fábrica de Cultura Capão Redondo, 
em parceria com o Projeto Musicou e a TV 
Doc Capão, traz em primeira mão o piloto 
do podcast Musicou, um canal de entre-
vistas pelo qual artistas das periferias são 
convidados para uma apresentação musi-
cal ao vivo e uma troca sobre as experiên-
cias pessoais com a música.

Na segunda edição, o projeto traz Lena 
Silva e Bixop do projeto UmSoh, com a 
produção musical de Quebrada Groove. 
Nesse caso a transmissão será por podcast, 
disponível no dia 3 de julho, sexta-feira, às 
18h, em soundcloud.com/fabricasdecul-
tura.

Para saber toda a programação de ju-
nho das Fábricas de Cultura, acesse bit.ly/
3gqpaVI. (GSP)

Fábricas de Cultura têm DJ, samba 
e forró durante o mês de junho

 D Para contar a história do forró, foi convidado o sanfoneiro Carlinhos Faria; também está 
marcada uma apresentação do Trio Virgulino, que chega aos 40 anos de carreira

DIVULGAÇÃO

Em 13 de junho, 
às 17h, será 
contada a história 
do fundador de 
uma das maiores 
comunidades de 
samba do Brasil, o 
Samba da Vela

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

Não podem circular na cidade 
de São Paulo das 21h às 5h 
veículos com placas fi nal:

Nos fi ns de semana não há rodízio.
Valor da multa é de R$ 130,16.
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15° 19°
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17° 23°

17° 25°

15° 25°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Muitas nuvens 
o dia todo, com 
aberturas de sol.

Dia de sol, com 
nevoeiro ao 
amanhecer. Nuvens 
aumentam à tarde.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.
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Corrida Virtual. Os sócios Barbara Coutinho, Marcelo 
Olaso e Leandro Rosa lançaram no mercado brasileiro 
o Corrida Virtual Brasil, programa de assinaturas pelo 
qual os membros recebem mensalmente um box com 
camisa desenhada exclusivamente para o mês de re-
ferência, gifts e conteúdo de qualidade, além de poder 
participar de grupos on-line com conteúdo exclusivo. 
O assinante já se exercita com a camisa da prova, como 
numa corrida de rua tradicional, registra o tempo, en-
via para validação, marca o @corridavirtualbrasil nas 
redes sociais e conquista até medalha. Para saber mais, 
acesse corridavirtualbrasil.com.br. (GSP)

Mega. Ninguém acertou as seis dezenas do concur-
so 2.379 da Mega-Sena, realizado na uarta-feira (9). Os 
números sorteados foram 02 - 08 - 26 - 32 - 46 - 56. O 
próximo concurso, no sábado (12), deve pagar R$ 42 mi-
lhões. A quina teve 72 ganhadores e cada um receberá 
R$ 35.139,46. A quadra teve 4.222 acertadores e pagará o 
prêmio individual de R$ 856,07. As apostas podem ser 
feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo 
o País ou pela internet, no site da Caixa. A aposta sim-
ples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. (GSP)

Tecnologias verdes. A Prefeitura de São Paulo reali-
za nesta sexta-feira a primeira atividade do Centro de 
Tecnologias Verdes Bruno Covas – Hub Green Sampa. O 
local, que foi inaugurado no último sábado (5), na zona 
oeste da Capital, inicia sua agenda com uma live sobre 
as perspectivas do mercado e do fortalecimento do 
ecossistema de tecnologias verdes. O evento será trans-
mitido a partir das 10h no Facebook da Ade Sampa: fa-
cebook.com/adesampaoficial. (GSP)

Olha o frio! A frente fria muda o tempo, provocando 
nebulosidade, chuvas e declínio acentuado das tem-
peraturas na cidade de São Paulo nos próximos dias. 
O sábado (12) promete ser gelado, com termômetros 
variando entre mínimas de 13°C e máximas que não 
devem superar os 18°C. No decorrer do dia o sol até 
aparece entre nuvens, mas a sensação geral deve ser de 
frio. Não há previsão de chuvas significativas, exceto 
por chuviscos isolados nas regiões mais próximas da 
Serra do Mar. (GSP)

ELDERTH THEZA/UPPHOTO

NOTAS

A Secretaria de De-
senvolvimento 
Regional (SDR) 
abriu as inscri-
ções para a quar-

ta e última turma do curso 
“Planejamento e Desenvol-
vimento Regional” ofereci-
do na Plataforma Municípios 
em Rede e voltado às equi-
pes municipais com atuação 
nas áreas de planejamento, 
políticas de desenvolvimen-
to e assessoria técnica.

Organizado em forma-
to on-line, o curso aborda a 
evolução das ações de plane-
jamento com base nos arran-
jos e divisões regionais, com 
destaque para suas implica-
ções para o desenvolvimento 
no Estado.

“Com servidores quali-
ficados, as prefeituras terão 
mais eficiência na elabora-

 D Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional, 
acredita que as prefeituras terão mais efi ciência após o curso

RAPHAEL MONTANARO/ALESP

Governo de SP abre curso de 
desenvolvimento regional

VOLTADO ÀS PREFEITURAS. Secretaria de Desenvolvimento Regional abriu as 
inscrições para a quarta e última turma do curso voltado às equipes municipais

ção e execução das ações de 
desenvolvimento regional. O 
planejamento é sempre fun-
damental”, pontua o Secretá-
rio da SDR, Marco Vinholi.

A previsão de início das 

aulas é para 14 de junho, com 
término das atividades pro-
gramado para 2 de julho. A 
carga horária do curso é de 12 
horas.

Com as atividades práti-

cas e debates propostos em 
aula, as equipes das prefeitu-
ras terão melhor apreensão 
da realidade de sua região 
para elaborar planos de de-
senvolvimento regional in-
tegrado, além de capacitar os 
profissionais envolvidos.

Cada município poderá 
inscrever até três servidores 
para as atividades. Para rea-
lizar a inscrição acesse bit.
ly/3czqLaD.

De acordo com a secreta-
ria, outra ação fundamental 
voltada ao desenvolvimen-
to do Estado é a nova divisão 
regional de São Paulo.

A proposta foi desenvol-
vida em parceria com a Fun-
dação Sistema Estadual de 
Análise de Dados (Seade) e 
será apresentada por meio 
de Audiências Públicas nas 
regiões. (GSP)

Uma série de ati-
vidades musi-
cais integra a 
programação 
de junho das Fá-

bricas de Cultura. O progra-
ma do Governo do Estado de 
São Paulo e gerenciado pela 
Poiesis oferece shows, con-
versas e oficinas sobre músi-
ca por meio do YouTube (bit.
ly/3x9l6jq) do equipamento.

Em 12 de junho, sábado, 
às 18h, estará disponível o ví-
deo sobre o DJ Michael Shi-
buya. Com uma estrada vin-
da dos anos 1980, passando 
pelos tocas-discos, apare-
lhos CDJ e controladoras, 
o ele contará um pouco de sua trajetória 
como DJ de festas e bailes neste vídeo para 
as Fábricas de Cultura. Além disso, o artis-
ta oferecerá dicas importantes para quem 
também é amante da música eletrônica e 
pretende se aventurar por esse mundo de 
tecnologias e sonoridades sem fronteiras.

Em 13 de junho, às 17h, será contada a 
história do fundador de uma das maiores 
comunidades de samba do Brasil, o Sam-
ba da Vela. Chapinha da Vela vai falar um 
pouco de sua trajetória no samba paulista-
no e de como conseguiu entrar para elite 
dos compositores do gênero.

Já em 19 de junho, das 18h às 19h, tam-
bém pelo YouTube, o MC e produtor mu-
sical David Maderit mostrará a experiên-
cia como técnico de estúdio e apresentará 
o seu segundo disco solo, composto por 
13 músicas inéditas. “Trukes Novos de um 
Velho MC” foi gravado em parcerias com 
outros artistas de maneira virtual no estú-
dio beat orgânico.

Para amantes da música instrumen-
tal, o conceituado músico Popó Morei-
ra oferece um pequeno show extraído da 
primorosa obra “Elita”, seu mais recente 
lançamento. Frente à lente de seu celular, 
Popó traduz em sons e silêncios sua gui-
tarra, que trafega entre estilos variados e 
inebriantes, dos quais sua música sugere. 
O evento será realizado no dia 19 de junho, 
às 19h.

O forró é um gênero musical e uma 
dança brasileira, com origens no continen-

te africano e no continente europeu. O es-
tilo ficou popularizado no Brasil por artis-
tas como Luiz Gonzaga, Severino Januário 
e outros grandes nomes. Para contar um 
pouco dessa história e fazer aquele tradi-
cional forró, foi convidado o mestre Sanfo-
neiro Carlinhos Farias, que teve a oportu-
nidade de acompanhar Luiz Gonzaga e de 
fundar o clássico Trio Arcoverde de Forró. 
A atividade será transmitida no dia 24 de 
junho, quinta-feira, às 19h pelo YouTube.

Em comemoração aos 40 anos de car-
reira do grupo, o Trio Virgulino preparou 
um show especial. O forró de pé de serra 
com os clássicos do Trio, sucessos e músi-
cas inéditas será transmitido pelo YouTu-
be no dia 26 de junho, sábado, às 18h.

A Fábrica de Cultura Capão Redondo, 
em parceria com o Projeto Musicou e a TV 
Doc Capão, traz em primeira mão o piloto 
do podcast Musicou, um canal de entre-
vistas pelo qual artistas das periferias são 
convidados para uma apresentação musi-
cal ao vivo e uma troca sobre as experiên-
cias pessoais com a música.

Na segunda edição, o projeto traz Lena 
Silva e Bixop do projeto UmSoh, com a 
produção musical de Quebrada Groove. 
Nesse caso a transmissão será por podcast, 
disponível no dia 3 de julho, sexta-feira, às 
18h, em soundcloud.com/fabricasdecul-
tura.

Para saber toda a programação de ju-
nho das Fábricas de Cultura, acesse bit.ly/
3gqpaVI. (GSP)

Fábricas de Cultura têm DJ, samba 
e forró durante o mês de junho

 D Para contar a história do forró, foi convidado o sanfoneiro Carlinhos Faria; também está 
marcada uma apresentação do Trio Virgulino, que chega aos 40 anos de carreira

DIVULGAÇÃO

Em 13 de junho, 
às 17h, será 
contada a história 
do fundador de 
uma das maiores 
comunidades de 
samba do Brasil, o 
Samba da Vela

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba
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Piracicaba
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Araçatuba

Não podem circular na cidade 
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 A A decisão da Prefeitura de 
São Paulo e do Governo de São 
Paulo de retirar a gratuidade 
no transporte público a idosos 
de 60 a 64 anos, o que causou 
revolta em boa parte da popu-
lação, entidades e lideranças 
políticas, pode perder a valida-
de, pelo menos nos ônibus da 
capital paulista. Um PLO (Pro-
jeto de Emenda à Lei Orgâni-
ca) dos vereadores Celso Gian-
nazi e Erika Hilton (ambos do 
PSOL) pretende devolver o di-
reito a esse público. O texto 
foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara na semana passada e 
segue sendo discutido na Casa.

“A intenção é resgatar o 
direito que foi retirado atra-
vés de um ‘golpe’ da gestão 
municipal, colocando o arti-
go escondido na lei 17.542, 22 
de dezembro de 2020”, afir-
mou Giannazi à Gazeta. Em 
22 de dezembro, a Câmara de 
São Paulo aprovou em segun-
da votação o Projeto de Lei 
89/2020, que continha a per-
missão pelo fim da gratuidade. Projeto na Câmara de SP quer devolver gratuidade no transporte público a idosos de até 64 anos

ROBERTO PARIZOTTI/FOTOS PÚBLICAS

Projeto em SP quer devolver 
gratuidade no transporte 

No dia seguinte, as gestões 
municipal e estadual anuncia-
ram o fim do benefício, que 
existia desde 2013 na Capital 
e 2014 no Estado. A medida 
passou a valer a partir de 1º de 
fevereiro.

Segundo a proposta apre-
sentada agora pelos vereado-
res do PSOL, também serão 
beneficiados com a gratuidade 
os aposentados de baixa renda 
da Capital. Além disso, o texto 
do projeto veda a criação de 
qualquer tipo de dificuldade 
ou embaraço ao beneficiário.

PRÓXIMOS PASSOS. 
Na semana passada, a CCJ (Co-
missão de Constituição, Justi-
ça e Legislação Participativa) 
da Câmara Municipal aprovou 
a legalidade do PLO, por una-
nimidade. Agora, é necessária 
uma mobilização interna para 
o projeto ir à votação. 

A matéria completa, 
com os próximos passos 
do projeto,  pode ser acessa-
da e lida pelo site da Gazeta. 
(Bruno Hoffmann)

Lei que 
cria polo 
gastronômico 
é sancionada

 A O prefeito de São Paulo, 
Ricardo Nunes (MDB), san-
cionou na última terça a lei 
que autoriza a criação do Polo 
Cultural, Gastronômico e Tu-
rístico do Largo da Matriz de 
Nossa Senhora do Ó, na zona 
norte da Capital. O projeto de 
lei é de autoria da vereadora 
Sandra Santana (PSDB).

A nova legislação, de acor-
do com o seu texto, pretende 
promover o desenvolvimento 
econômico por meio de ativi-
dades de capacitação profis-
sional nas áreas de cultura, 
gastronomia e turismo.

“Com esta medida, va-
mos colocar a Freguesia do 
Ó no mapa turístico da ci-
dade de São Paulo e incen-
tivar a retomada econômi-
ca na região por este viés, 
valorizando a tradição gas-
tronômica da área e as ati-
vidades de convivência que 
resultam em mais oportu-
nidades de emprego e ren-
da”, explica a secretária mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Turis-
mo (SMDET), Aline Cardoso.   
(BH)

FREGUESIA DO ÓA IDOSOS. Um dos autores do projeto, Celso Giannazi (PSOL) diz que intenção é resgatar direito desse público

 A A Câmara Municipal de São 
Paulo aprovou na tarde des-
ta quarta-feira (9), em segun-
da e definitiva votação, proje-
to que autoriza a circulação de 
táxis em faixas e corredores de 
ônibus. O PL 0415/2019, de au-
toria do vereador Adilson Ama-
deu (DEM), agora segue para 
sanção do prefeito Ricardo Nu-
nes (MDB).

O uso dos corredores e fai-
xas de ônibus por táxis na Ca-
pital é concedido por porta-
ria desde 2005, mas não havia 
uma lei que garantisse esse di-
reito.  Em 2014, por exemplo, 
explica o projeto, o Ministério 
Público ingressou com ação 

Câmara aprova projeto que 
garante táxis em corredores

 Táxis no ponto do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Segundo Adilson Amadeu (DEM), autor do projeto, há uma portaria 
que permite o uso, mas não havia lei que garantisse esse direito

para retirar os táxis dos cor-
redores.

“Com essa importante 
aprovação, concedemos maior 
segurança jurídica ao tema, 
uma vez que a autorização 
atualmente ocorre por meio de 
decreto, instrumento que pode 
ser revogado a qualquer mo-
mento pela administração mu-
nicipal. No total, são mais de 
600 quilômetros de uso des-
sas vias exclusivas que trarão 
um enorme ganho de tempo 
ao taxista, mas principalmen-
te aos milhares de usuários do 
serviço de táxi na capital pau-
lista”, justifica Amadeu.

Estudo encomendado por 
uma empresa de aplicativo de 
transporte em 2018 identifi-
cou qual a diferença de tempo 
entre um carro trafegando nas 
vias comuns e de um táxi nos 
corredores de ônibus. Em tra-
jetos iguais, os táxis economi-
zam em média 30% do tempo, 
segundo o levantamento do 
grupo Data Science & Business 
Intelligence. (BH)

 A Duas pessoas morreram e 
uma ficou ferida após a estru-
tura de um imóvel desabar na 
zona sul de São Paulo na ma-
nhã desta quinta-feira.

Segundo os bombeiros, 
o acidente ocorreu por volta 
das 8h30 na rua Luís Góis, na 
altura da rua José Maria Whi-
taker. Quinze viaturas atua-
ram no local. O texto conta 
com informações do “G1”.

De acordo com a corpo-
ração, um homem de apro-
ximadamente 30 anos foi re-
tirado dos escombros com 
ferimentos nas mãos, e socor-
rido ao hospital. Outros dois 
morreram soterrados.

Os bombeiros informa-
ram que o acidente ocorreu 
em um canteiro de obras. Um 
trator executava o serviço de 
demolição de uma estrutura, 

Desabamento de obra 
deixa dois mortos

quando colidiu com a edifi-
cação, que desabou sobre os 
trabalhadores.

As vítimas foram locali-
zadas pelo Grupo de Ações 
de Emergências e Desastres, 
GAED do Corpo de Bombei-
ros. (GSP)

Segundo os 
bombeiros, um 
trator executava 
serviço de 
demolição de um 
imóvel quando 
colidiu com 
edificação, que 
caiu sobre os 
trabalhadores

 A Ousadia, audácia e lenda 
eram algumas das palavras as-
sociadas a Gino Amleto Me-
neghetti, o imigrante italiano 
que ganhou fama em São Pau-
lo, entre as décadas de 1920 e 
1970, roubando joalherias, ca-
sas de câmbio e mansões, além 
de promover fugas espetacula-
res pelos telhados paulistanos. 

Nascido em Pisa, na Itália, 
em 1878, Meneghetti chegou 
ao Brasil em 1913, aos 35 anos, 
fugindo da justiça francesa e 
italiana, onde praticava rou-
bos desde os 14 anos. Por aqui, 
o primeiro delito foi em 1914, 
pelo qual ele foi preso e con-
denado a oito anos de prisão.

Além de inaugurar sua vida 
de crimes neste lado do Atlân-
tico, o episódio também deu 
o pontapé inicial para as deze-
nas de fugas espetaculares pro-
tagonizadas por Meneghetti. 
Um ano e três meses após ser 

Gino Meneghetti, o ladrão 
preso furtando casa aos 92 anos 

O italiano teve a ousadia como uma de suas marcas: além de fugir 
pelado pelos telhados, sempre deixava um cartão com seu nome 

 ACERVO UH/FOLHAPRESS

preso, o italiano conseguiu es-
capar da solitária, escalando as 
paredes e arrancando no bra-
ço as grades de ferro do local. 
Ao chegar ao pátio da prisão, 
conseguiu alcançar a uma saí-

da sem ser visto, arrancou as 
roupas e nadou pelo rio Ta-
manduateí até a outra mar-
gem. Seguiu nu pelos telhados 
de diversas casas até a casa de 
um tio, onde se vestiu e ga-

nhou as ruas por anos.

FATOS MARCANTES. 
A habilidade de andar em te-
lhados fez com que Meneghet-
ti ganhasse apelidos como 
“Gato de Telhado” e “Homem 
de Pernas de Mola”. Pelo fato 
de roubar apenas de pessoas 
ricas, ele também era chama-
do de “Bom Ladrão” e “Robin 
Hood do Asfalto”.

Entre as atitudes que mar-
caram a sua história está o fato 
de que toda vez que cometia 
um delito, deixava um cartão 
para que todos soubessem 
que aquele roubo havia sido 
cometido por Gino Amleto  
Meneghetti.

Também marcou sua bio-
grafia a vez em que raspou o 
habitual bigode e ficou ao lado 
do delegado durante uma cole-
tiva de imprensa, que prome-
tia prendê-lo em alguns dias.

Gino Meneghetti morreu 
em 1976 aos 98 anos. Antes, 
contudo, ele protagonizaria 
outros dois momentos mar-
cantes. A matéria completa 
pode ser lida na íntegra no site 
da Gazeta. (Gladys Magalhães)

 A Os vereadores de Taboão 
da Serra, na região sudoeste 
da Grande São Paulo, aprova-
ram na última terça-feira (8) 
um projeto que tem como 
objetivo instalar bueiros pre-
ventivos nas galerias pluviais 
da cidade. A ideia do proje-
to do vereador Nezito (Re-
publicanos) é evitar enchen-
tes em pontos conhecidos de  
Taboão. 

A proposta apresentada 
por Nezito prevê que nos 
pontos onde são registrados 
enchentes e alagamentos, a 
prefeitura possa instalar um 
sistema composto por uma 
caixa coletora instalada den-
tro dos bueiros. Confeccio-
nado em material plástico, o 
sistema funciona como uma 
peneira, retendo o material 
e permitindo a passagem da 
água. Agora, o projeto segue 
para a aprovação do prefeito 
Aprígio. 

Enchente: Taboão terá 
bueiros em galerias 

BUEIROS ENTUPIDOS. 
O vereador Nezito lembra 
que o lixo irregular é o princi-
pal causador do entupimen-
to de bueiros e, por conse-
quência, também os pontos 
de alagamento. “O bueiro 
preventivo é uma iniciativa 
que apresentamos para que 
esse material sólido seja cap-
tado pelo sistema, evitando 
que ele obstrua a passagem 
da água da chuva nas gale-
rias pluviais”.

Nezito lembrou ainda que 
a instalação dos bueiros pre-
ventivos impede que o lixo 
e resíduos sólidos cheguem 
até os córregos e rios, facili-
tando a manutenção do sis-
tema. “A limpeza dos filtros 
é feita em menos de cinco 
minutos, atualmente, com 
os modos convencionais, o 
trabalho dura mais de uma 
hora”, complementou o ve-
reador. (Matheus Herbert)
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DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BRAGANÇA PAULISTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021

Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino da Região de Bragança Paulista, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 01/2021, do tipo MENOR PREÇO – Processo SEDUC Nº 7206/21 (SEDUC-PRC-2021/07206), 
objetivando a Prestação De Serviços De Impressão Corporativa Por Meio De Outsourcing Nas Dependências 
Da Diretoria De Ensino Da Região De Bragança Paulista, oferta de compra 080300000012021OC00008. A reali-
zação da sessão será realizada no sitio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia 24/06/2021 às 
09:00hrs. A data de início do prazo para envio de proposta eletrônica dar-se a no dia 11/06/2021. As informações 
e edital na integra estarão disponíveis no sitio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.imesp.
com.br, opção “enegociospublicos”.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 85/2021
REGISTRO DE PREÇOS 

Objeto: Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios 
não perecíveis em forma de kits merenda.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
24/06/2021 Às  13h00
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br. 
Endereço Eletrônico:www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste, 10 de junho de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENADORIA DE SERVIÇO DE SAÚDE
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA

Encontra-se aberto no CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA, situado a Rodovia SP-340 
- Km.238, Município de Casa Branca, Estado de São Paulo, a licitação na modalidade  PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 068/2021-SMP., referente ao processo 19834/2021, destinado a AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (VENTILADOR PULMONAR) PARA O ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA DO COVID-19, do tipo MENOR PREÇO; cuja abertura da sessão será no dia 24 de 
junho de 2021 às 09:00 horas, por intermédio do Sistema Eletrônico de Contratações denomi-
nado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo”, na Oferta de Compra 
090146000012021OC00083.
O Edital da presente licitação está disponível no endereço eletrônico:  www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br e ww-.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos”. 

COMUNICADO DE ANULAÇÃO
Dispõe sobre a anulação da Chamada Pública no 01/2021 e dá outras providências.
MARCELO APARECIDO VERONEZI, Prefeito Municipal de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, 
com fundamento no art. 49, § 1o da Lei Federal no 8.666/93, considerando informações externadas 
pelo órgão competente TORNA PÚBLICO a ANULAÇÃO da Chamada Pública no 01/2021, instalada 
pelo Processo nº 31/2021 aberta pelo Edital nº 23/2021, de que trata da aquisição de gêneros alimen-
tícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para alunos da Educação Básica da Rede Pública de Ensino 
do Município de Santa Ernestina/SP.
Para que ninguém alegue ignorância, vai este desde já afixado no Paço Municipal, local de costume e 
publicado nos órgãos de imprensa, na forma do inciso II, do art. 21 da legislação supracitada.

Santa Ernestina/SP, aos 09 de junho de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 059/2021 - REGISTRO DE PREÇO 
049/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS DESTINADAS AOS 
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS E MEMBROS INTEGRANTES DO CONSELHO 
TUTELAR INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – 
RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 
15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
E PROPOSTAS: 23/06/2021 ATÉ ÀS 09:00H.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 (RESUMIDO).

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E A DIVERSAS SECRETARIAS DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SALMOURÃO/SP, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. Abertura: 
23/06//2021, às 9h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O edital e seus anexos encontram-
-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, n.º 600 
– Salmourão (SP), de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h e dás 13h às 17h ou através do 
telefone (0XX18) 3557-1192, no site WWW.salmourao.sp.gov.br 

Salmourão – SP, 07 de junho de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU - Prefeita Municipal Interina

EDITAL Nº 072/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2.021

OBJETO: - Registro de preços para aquisição 
de fraldas descartáveis, destinadas ao atendi-
mento dos relatórios sociais da Secretaria de 
Saúde, conforme especifi cações do anexo I e 
VIII – Termo de Referência. Data da abertura - 
24/06/2021, às 08 horas. Melhores informações 
poderão ser obtidas junto à Seção de Licitações 
na Rua Anhanguera nº 1155, Jardim Morumbi. 
O Edital poderá ser lido naquela Seção e retira-
do gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br, 
Leandro Maffeis Milan - SP, 10/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna público que fará 
realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilhabela-SP, as seguintes licita-
ções: Edital nº 066/2021 - Pregão Eletrônico n° 017/2021 Processo Administrativo nº 
3927/2021. OBJETO: Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de medica-
mentos. Data da entrega das propostas dia 23/06/2021 as 10:00horas. Edital nº 067/2021 
- Pregão Eletrônico n° 018/2021-Processo Administrativo nº 4291/2021. OBJETO: Regis-
tro de Preços visando futura e eventual aquisição de camas elétricas tipo fawler. Data 
da entrega das propostas dia 23/06/2021 as 10:10horas. Os Editais completo deverão 
ser retirados no portal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – lici-
tações e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 10h00min 
às 17h00min ou pelo telefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de ante-
cedência à data da abertura. Ilhabela, 10 de junho de 2021 – Benedito Wenceslau Neto 
- Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 219,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 24/2021
Processo Administrativo nº 1506/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSULINAS E INSUMOS DIABÉ-
TICOS”.
Data da Sessão: 24/06/2021
Horário: 09:00 horas

Pregão Eletrônico nº 01/2021
Processo Administrativo nº 3790/2020

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARROS PARA ARMAZENAMEN-
TO, TRANSPORTE E RECARGA PRÁTICA PARA NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DE CORDEIRÓPOLIS”.
Data da Sessão: 25/06/2021
Horário: 09:00 horas

Os editais das Licitações acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial 
da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES e http://comprasbr.com.br.

Cordeirópolis, 10 de Junho de 2021
Carlos Alberto Piola Filho

Diretor do Departamento de Compras 

PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2021- Contratação de empresa especializada na 
administração e gerenciamento de cartão magnético ou eletrônico, munidos de se-
nha de acesso, para aquisição de gêneros de alimentação em estabelecimentos 
comerciais (supermercados, padarias, armazéns, açougues e similares), destinados 
aos servidores ativos, afastados em decorrência da percepção de auxilio previden-
ciário da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, “A Prefeitura Municipal de 
Espírito Santo do Turvo - SP comunica a todos os interessados, que se encontra a 
disposição, o edital licitatório referente ao PREGÃO ELETRONICO nº 15/2021 do 
tipo ‘‘MENOR PREÇO POR   ITEM”. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  do dia 
16 de junho de 2021 as 09hr00 min até o dia 25 de JUNHO de 2021, às 09h00min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 25 de JUNHO de 2021, às 
10h30min LOCAL: https://bllcompras.com “Acesso Identificado”
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de Licita-
ções – Rua: Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do Turvo/SP – CEP 
18937-000 – Telefone (14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@espiritosantodoturvo.sp.
gov.br. Espírito Santo do Turvo, 10 de junho    de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

Aviso de Alteração
Pregão Eletrônico nº 102/2021.
Processo nº 162/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
fornecimento ininterrupto de gases medicinais, conforme Edital e seus anexos.
André Almeida Morais, Secretário Municipal da Administração, no uso das atribuições que 
lhe são inerentes, RETIFICA o edital da licitação em epígrafe e informa NOVA DATA: 
• Disponibiliza no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br e na Secretaria Municipal de 
Administração, Departamento de Materiais e Licitações, Divisão de Compras, sito a 
Avenida Dr. Francisco Junqueira 2625, Jardim Macedo, Ribeirão Preto/SP, o Edital 
Retificado.
• Nova Data:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08 horas 30 minutos do dia 24 de junho de 
2021.  
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 24 de junho de 2021 às 08 horas 30 minutos. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: dia 24 de junho de 2021 a partir das 09 horas.      

Ribeirão Preto, 10 de junho de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Pregão Presencial 06/2021

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

Gertrudes/SP, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial 06/2021, do tipo menor 
preço, objetivando a prestação de serviços de engenharia, por empreitada e preços unitários, 
visando a recepção e destinação final de aproximadamente 150 (cento e cinquenta) toneladas 
mensais de resíduos inertes em aterro sanitário devidamente licenciado, com fornecimento de 
mão de obra e equipamentos necessários e fornecimento e transporte de até 8 (oito) caçambas 
mensais com 36 m³ (trinta e seis metros cúbicos) cada para o aterro de inertes. Os envelopes com 
as propostas e os documentos de habilitação devem ser protocolados até as 08:30 horas do dia 
25/06/2021 no Paço Municipal. A sessão de lances e julgamento será neste mesmo dia às 09:00 
horas. O edital completo poderá ser retirado no endereço supracitado, no horário das 09:00 às 
17:00 horas ou pelo site www.santagertrudes.sp.gov.br. SERÁ EXIGIDO O USO DE MÁSCARAS 
E QUE CADA REPRESENTANTE TRAGA SEUS OBJETOS PESSOAIS (EX. CANETA) PARA 
A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO. SERÁ RESPEITADO O DISTANCIAMENTO RECOMENDADO 
PELA OMS. Santa Gertrudes/SP, 10 de junho de 2021. Nivea Santos Yamagami – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 136/2021 - Eletrônico - Processo 
Administrativo:PMC.2021.00021417-21-Interessado:Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos -Objeto:Registro de Preços de tintas, vernizes, solventes e 
acessórios para pintura -Recebimento das Propostas dos itens 01 a 63:das 
08h do dia 29/06/21 às 08h do dia 30/06/21 -Abertura das Propostas dos 
itens 01 a 63:a partir das 08h do dia 30/06/21 -Início da Disputa de Preços:a 
partir das 09h30min do dia 01/07/21 -Disponibilidade do Edital:a partir de 
15/06/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeiro João Fernandes Filho pelo telefone (19) 
2116-8464.

Campinas, 10 de junho de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 037/2021, 
objetivando o registro de preços de luvas de vinil, no dia 17 de junho de 2021, às 10:00 horas. O 
edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 10 de junho 
de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará na sala de reuniões da 
Divisão de Despesas - Setor de Licitação, de seu edifício - sede, situado na Praça José Stamato 
Sobrinho, nº 45, Centro, no município de Bebedouro, Estado de São Paulo, as seguintes licitações:

EDITAL Nº 39/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 28/06/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 15:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de 311.500 litros de diesel S-10, incluindo a cessão, 
instalação e manutenção, sem nenhum ônus à prefeitura, a título de comodato, de 1 (um) tanque de 
combustível aéreo com capacidade mínima de 10.000 (dez mil) litros e bomba de abastecimento, 
durante todo o período de vigência do contrato, destinados ao abastecimento da Frota Municipal do 
Transporte, da Secretaria Municipal de Educação, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria Municipal 
de Saúde, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST e do Departamento de 
Promoção e Assistência Social.

EDITAL Nº 40/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA – ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014)

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/06/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 15:00 HORAS
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços através de Locação 
de Sistema Computacional (software) de processamento e arrecadação de multas de trânsito: pro-
cessamento, controle e arrecadação das multas de trânsito; emissão de notificações da autuação e 
da penalidade com controle e arrecadação das multas pagas; desbloqueio automático dos veículos 
no ato do pagamento da penalidade; controle dos recursos interpostos e julgados pela Autoridade de 
Trânsito, JARI e CETRAN; emissão de relatórios e gráficos com informações gerenciais, operacionais 
e financeiras; processamento de todas as transações RENAINF e SERPRO.

EDITAL Nº 41/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA – ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014)

DATA DA REALIZAÇÃO: 30/06/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços, em atendimento ao 
disposto no artigo 37, inciso IX da CF/88; artigo 102, inciso VI da Lei Orgânica do Município; Lei 
Federal nº 8745/93 e artigo 7º da Lei Municipal nº 3205/02, para realização, organização e execução 
total de Processo Seletivo Simplificado.

EDITAL Nº 42/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 01/07/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 15:00 HORAS
OBJETO: Aquisição de 8.000 kg de Gás Liquefeito de Petróleo, incluindo a Cessão e Instalação, a tí-
tulo de comodato, de 2 (dois) Reservatórios Estacionários Tipo P-190 Horizontal, com capacidade vo-
lumétrica de 0,450 m3 de GLP cada, bem como dos Bens Acessórios a serem utilizados para a insta-
lação dos dois cilindros/tanques acima relacionados, durante o período de vigência do contrato, para 
uso do Hospital Municipal de Bebedouro no Setor de Lavanderia par execução dos serviços diários.

EDITAL Nº 43/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 02/07/2021

HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Borra-
charia, incluindo conserto de pneus (furos e manchões), troca de pneus, transporte dos pneus quando 
necessário, prestação de socorro em todo o limite do município e seus distritos com disponibilidade 
de horários (qualquer hora) do dia e da noite se necessário, para os seguintes veículos: caminhões, 
máquinas pesadas, tratores, ônibus, carros, peruas Kombi, motocicletas, carriolas, carrinho de mão 
e micro-ônibus, pertencentes a esta municipalidade constante da Frota Municipal do Transporte, da 
Secretaria Municipal da Educação e da Secretaria Municipal de Saúde.

EDITAL Nº 44/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/07/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Sinalização Horizontal (resina acrílica, 
tachas e tachões), para uso do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte.

EDITAL Nº 45/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 06/07/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Aquisição de uniformes para todo o efetivo da Guarda Civil Municipal de Bebedouro.

IMPORTANTE:
A execução de certames licitatórios durante a pandemia de Covid-19 será realizada em uma sala 
ampla e arejada, bem como, os participantes que se fizerem presentes deverão utilizar obrigatoria-
mente máscara de proteção na sessão de realização do certame.
Os Editais e seus respectivos Anexos serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site ofi-
cial do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal de 
Bebedouro, no endereço acima mencionado, através de cópia impressa ou cópia por meio magnético 
gravado em CD, mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM 
no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às 
15:00 horas, e informações pelo telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 10 de junho de 2021.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez - Presidente da Comissão Municipal de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará as seguintes licitações:

EDITAL Nº 46/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de 30.000 (trinta mil) unidades de Cestas Básicas, 
devidamente montadas, para uso da Central de Alimentação, a serem distribuídas aos alunos das 
creches municipais e conveniadas e escolas municipais, em virtude da paralização temporária das 
aulas por conta da pandemia do Covid19.
23/06/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
28/06/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
28/06/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 47/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos de Informática, destinados ao 
atendimento de Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino e à Secretaria Municipal de 
Educação, ao sistema híbrido/remoto de aulas.
23/06/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
29/06/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
29/06/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 48/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Enfermagem e Farmacológicos para 
uso da Secretaria Municipal de Saúde.
23/06/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
01/07/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
01/07/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 49/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos diversos destinados a Secretaria 
Municipal de Saúde – Assistência Farmacêutica Básica.
23/06/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
07/07/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
07/07/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

IMPORTANTE:
Local dos eventos supra: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações 
públicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Os editais 
e seus respectivos anexos serão disponibilizados aos interessados no site oficial do município: www.
bebedouro.sp.gov.br e na plataforma de Pregão Eletrônico BBMNET no site www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Maiores informações através do telefone (17) 3345 9100 – Ramal 9116 ou pelo e-mail: 
licitacao@bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro/SP., 10 de junho de 2021.
PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ - PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 31/2021”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na Lei 

Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal n.º 
8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, de 14-12-2006 e 
suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852, de 07.07.2008 e 4.013 
de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial para Registro 
de Preços nº 31/2021, que tem por objeto “AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE  CESTAS BÁSI-
CAS”, em face da Adjudicação do Pregoeiro com a empresa: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA 
LTDA, inscrita no CNPJ n.º 02.183.748/0001-00, no valor de R$ 260.700,00 (duzentos e sessenta 
mil e setecentos reais).  Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à assinatura do Con-
trato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, bem como a emissão 
das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas Notas de Empenho e/ou 
Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao responsável do setor 
competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Fica a empresa acima devidamente convocada para em até 03 (três) dias úteis assinar seu respectivo 
contrato, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 31/2021. 
Publica-se.

Buritama – SP, 10 de junho de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta no Complexo Hospitalar Padre Bento em Guarulhos, a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 075/2021, referente ao Processo SES-PRC-2021/11406, oferta de compra 
nº 090171000012021OC00093, cujo objeto é FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES ME-
DICINAIS A GRANEL, INCLUINDO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS 
FIXOS.
O início do prazo para Envio da Proposta Eletrônica será dia 11/06/2021 e a Abertura da Sessão 
Pública será dia 24/06/2021, às 09:00 horas no sitio www.bec.fazenda.sp.gov.br.
O edital na íntegra também estará disponível para consulta e retirada no site www.imprensaoficial.com.br.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                      COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021
Disponibilização de vaga em clínica para dependente químico, sexo masculino, 
adolescente (menor de 18 anos), com transtorno decorrente do uso proble-
mático de substâncias psicoativas; e disponibilização de vaga em clínica para 
dependente químico, sexo feminino, adulto (maior de 18 anos), com transtorno 
decorrente do uso problemático de substâncias psicoativas

Comunicamos que, decorrido o prazo para apresentação de Recurso quanto a 
anulação do procedimento, fica marcada data de reabertura do presente pro-
cesso com alterações para o dia 25/06/2021 às 08 e 09 horas, respectivamente.

A nova versão do edital já está disponível para download no site http://www.
piracicaba.sp.gov.br.

Piracicaba, 10 de junho de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2021
EDITAL Nº 69 /2021 - PROCESSO Nº 74 /2021
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
aquisição de cabos fl exíveis. O Edital está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.br. 
Este Pregão será realizado de forma ELETRÔ-
NICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de 
Mercadoria, na data de 24 de junho de 2021, 
às 09h00. Maiores informações, na Gerência 
de Compras, Licitações e Contratos do SAAE, 
através do telefone: (19) 3834-9430. Indaiatu-
ba, 10 de junho de 2021. Engº Sandro de A. 
Lopes Coral - Superintendente 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 036/2021, tipo menor 
preço unitário. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais odontoló-
gicos para o departamento de saúde,  cam convidados os interessados em participar do certame para 
comparecerem à sessão a ser realizada no dia 23/06/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado 
na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o 
processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.
salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção 
facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 
Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 10 de junho de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021. Processo Administrativo n.º 
079/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA: Futura e Eventual Aquisição de galões de 
água e botijões de gás para atender a demanda de diversas Secretarias, conforme Termo de Referência 
contida 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 pela proposta da licitante: FLORA GÁS E 
ÁGUA LTDA ME nos itens 01 e 02 perfazendo um valor total de R$ 36.310,30 (trinta e seis mil reais, 
trezentos e dez reais e trinta centavos); E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO 
a presente licitação em favor da mesma proponente vencedora. Encaminhe-se os autos para proceder 
a Ata de Registro de Preços, registrando o preço ofertado e após os demais atos. Araçoiaba da Serra, 
09 de junho de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.092/2021 – Aquisição de equipamento médico - desfibrilador externo auto-
mático para as Unidades de Saúde – UBS Central, UMSF Parque Brasil, UMSF Jardim Emília e 
UMSF Parque Meia Lua. Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 28/06/2021.
(a) Dr.ª Rosana Gravena – Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.095/2021 – Registro de preços para fornecimento medicamentos – grupo 
16. Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 29/06/2021. 
(a) Dr.ª Rosana Gravena – Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.096/2021 – Registro de preços para fornecimento medicamentos – grupo 
17. Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 30/06/2021. 
(a) Dr.ª Rosana Gravena – Secretária de Saúde
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde – Av. Major Acácio Ferreira, 854 – Jardim Paraíba – Jacareí/SP, CEP. 12.327-530 no 
horário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.078/2021 – Contratação de seguro total para caminhões, implementos e/ou 
equipamentos neste instalados, com assistência 24 (vinte e quatro) horas. Encaminhar proposta: 
até às 09h00 do dia 25/06/2021. 
(a) Fuade Boaceff Filho - Secretário Adjunto de Infraestrutura Municipal
Pregão Eletrônico nº.093/2021 – Contratação de empresa especializada para implementação 
de material e metodologia para o desenvolvimento de competências socioemocionais e com-
portamentais dos profissionais da Secretaria de Educação de Jacareí, por meio de materiais 
paradidáticos impressos e digital, técnicas, ferramentas da administração e testes de perfil com-
portamental e psicológico aplicados através de plataforma, com formação híbrida, promovendo o 
ensino presencial (quando possível) e online.
Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 25/06/2021. 
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº.094/2021 – Aquisição de equipamento de informática – Notebook. Encami-
nhar proposta: até às 09h00 do dia 28/06/2021. 
(a) Drª Rosana Gravena - Secretaria de Saúde; (a) Juliana Pinheiro Dualibi - Secretaria de Assis-
tência Social; (a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação 
Tomada de Preços nº.008/2021- Contratação de empresa especializada para execução de refor-
ço estrutural de fundações da EMEF Lamartine Delamare com fornecimento de material, mão de 
obra e equipamentos. Visita Técnica: às 9h do dia 30/06/2021; Recebimento dos envelopes: até 
às 9h do dia 08/07/2021; Sessão de abertura:  às 9h do dia 08/07/2021.
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação
O edital estará disponível, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.gov.
br ou poderá ser retirado na unidade de licitações, 1º andar, sito à praça dos três poderes, nº73, 
Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo. 

COMARCA DE CAMPINAS -  6ª VARA CÍVEL - Av. Francisco Xavier de Arruda
Camargo, 300 - Bloco C - salas 5 e 6 - Jd. Santana - CEP 13088-901 - Fone: (19)
2101-3327 - E-mail: campinas6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de
20 dias - Processo nº 1000387-47.2017.8.26.0084. O  MM Juiz de Direito da 6ª
Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. GILBERTO LUIZ
CARVALHO FRANCESCHINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao MARCOS
ANTONIO DA COSTA SILVA, brasileiro, RG 392942884, CPF 226.878.638-23 e a
FERNANDA DE OLIVEIRA SOUSA, brasileira, RG 20.383.802.002-9, CPF
035.002.603-30, que lhe foram proposta uma ação de REINTEGRAÇÃO/MANU-
TENÇÃO DE POSSE por parte de ALMEIDA & BARRETO ENGENHARIA LTDA.,
alegando em síntese que em 28/11/2009 a requerente celebrou instrumento
particular de compra e venda com os requeridos, compromissários comprado-
res, para aquisição do imóvel constituído pelo lote nº 05, da quadra B, no
loteamento denominado “Colina das Nascentes”, localizado em Campinas/SP.
Todavia, das 119 parcelas a serem quitadas, os requeridos quitaram somente
75, tornando-se inadimplentes. Foi postergada a apreciação do pedido liminar
para momento posterior ao contraditório. Encontrando-se os réus em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contes-
tada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 01 de junho de 2021.

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

Considerando que a Administração instaurou o processo susografado, em 08 de março de 2.021, ten-
do como objeto a aquisição de 01 (um) veículo automotor e de equipamentos de informática, referente 
ao Convênio plataforma +Brasil 903.444/2020; Considerando os questionamentos de interessados 
acerca da descrição do objeto da licitação e a necessidade de dar cumprimento ao estatuido no § 3º 
do art. 1º, do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2.019, que regulamenta a licitação na modalidade 
pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens. Decido, por bem e por não vislumbrar qualquer 
óbice legal, revogar o Processo Licitatório 06/2.021, Pregão 02/2.021. 

Andradina, 02 de Junho de 2021.
OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES - Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERES-
SE SOCIAL NO JARDIM YOLANDA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO 
DE OBRA E EQUIPAMENTOS. VISITA TÉCNICA: de 14/06/2021 até a data limi-
te de 05/07/2021, através de agendamento. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 
até às 10h00min do dia 14/07/2021. SESSÃO DE ABERTURA: às 10h30min do dia 
14/07/2021. O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.pro-lar.sp.gov.br 
e poderá ser solicitado via e-mail: prolar@jacarei.sp.gov.br ou retirado na sede da 
Fundação Pró-Lar de Jacareí, sito à Rua José Bonifácio nº 37, Centro, Jacareí/SP, 
no horário das 08:00 às 14:00 horas, mediante apresentação de um “CD-R” novo 
ou Pen Drive. 

(a) ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ.

FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ
CNPJ: 45.392.032/0001-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
T E R M O   D E   R E V O G A Ç Ã O. Tomada de Preços nº 001/2021. Processo Administrativo nº 
045/2021. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializado em consultoria 
e assessoria administrativa à prefeitura municipal de Araçoiaba da Serra, estado de São Paulo, na 
área de CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS, para promover a melhoria da infra-estruturar e dos serviços públicos à população, 
bem como, auxilio técnico especializado na área de licitações, gestão de contratos públicos sempre 
que for necessário e principalmente os processos que serão utilizados Recursos Federais, conforme 
Termo de Referência contido no anexo I. Fica REVOGADO o processo em epígrafe. Araçoiaba da 
Serra, 09 de junho de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal
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DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BRAGANÇA PAULISTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021

Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino da Região de Bragança Paulista, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 01/2021, do tipo MENOR PREÇO – Processo SEDUC Nº 7206/21 (SEDUC-PRC-2021/07206), 
objetivando a Prestação De Serviços De Impressão Corporativa Por Meio De Outsourcing Nas Dependências 
Da Diretoria De Ensino Da Região De Bragança Paulista, oferta de compra 080300000012021OC00008. A reali-
zação da sessão será realizada no sitio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia 24/06/2021 às 
09:00hrs. A data de início do prazo para envio de proposta eletrônica dar-se a no dia 11/06/2021. As informações 
e edital na integra estarão disponíveis no sitio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.imesp.
com.br, opção “enegociospublicos”.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 85/2021
REGISTRO DE PREÇOS 

Objeto: Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios 
não perecíveis em forma de kits merenda.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
24/06/2021 Às  13h00
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br. 
Endereço Eletrônico:www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste, 10 de junho de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENADORIA DE SERVIÇO DE SAÚDE
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA

Encontra-se aberto no CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA, situado a Rodovia SP-340 
- Km.238, Município de Casa Branca, Estado de São Paulo, a licitação na modalidade  PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 068/2021-SMP., referente ao processo 19834/2021, destinado a AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (VENTILADOR PULMONAR) PARA O ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA DO COVID-19, do tipo MENOR PREÇO; cuja abertura da sessão será no dia 24 de 
junho de 2021 às 09:00 horas, por intermédio do Sistema Eletrônico de Contratações denomi-
nado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo”, na Oferta de Compra 
090146000012021OC00083.
O Edital da presente licitação está disponível no endereço eletrônico:  www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br e ww-.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos”. 

COMUNICADO DE ANULAÇÃO
Dispõe sobre a anulação da Chamada Pública no 01/2021 e dá outras providências.
MARCELO APARECIDO VERONEZI, Prefeito Municipal de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, 
com fundamento no art. 49, § 1o da Lei Federal no 8.666/93, considerando informações externadas 
pelo órgão competente TORNA PÚBLICO a ANULAÇÃO da Chamada Pública no 01/2021, instalada 
pelo Processo nº 31/2021 aberta pelo Edital nº 23/2021, de que trata da aquisição de gêneros alimen-
tícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para alunos da Educação Básica da Rede Pública de Ensino 
do Município de Santa Ernestina/SP.
Para que ninguém alegue ignorância, vai este desde já afixado no Paço Municipal, local de costume e 
publicado nos órgãos de imprensa, na forma do inciso II, do art. 21 da legislação supracitada.

Santa Ernestina/SP, aos 09 de junho de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 059/2021 - REGISTRO DE PREÇO 
049/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS DESTINADAS AOS 
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS E MEMBROS INTEGRANTES DO CONSELHO 
TUTELAR INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – 
RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 
15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
E PROPOSTAS: 23/06/2021 ATÉ ÀS 09:00H.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 (RESUMIDO).

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E A DIVERSAS SECRETARIAS DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SALMOURÃO/SP, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. Abertura: 
23/06//2021, às 9h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O edital e seus anexos encontram-
-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, n.º 600 
– Salmourão (SP), de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h e dás 13h às 17h ou através do 
telefone (0XX18) 3557-1192, no site WWW.salmourao.sp.gov.br 

Salmourão – SP, 07 de junho de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU - Prefeita Municipal Interina

EDITAL Nº 072/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2.021

OBJETO: - Registro de preços para aquisição 
de fraldas descartáveis, destinadas ao atendi-
mento dos relatórios sociais da Secretaria de 
Saúde, conforme especifi cações do anexo I e 
VIII – Termo de Referência. Data da abertura - 
24/06/2021, às 08 horas. Melhores informações 
poderão ser obtidas junto à Seção de Licitações 
na Rua Anhanguera nº 1155, Jardim Morumbi. 
O Edital poderá ser lido naquela Seção e retira-
do gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br, 
Leandro Maffeis Milan - SP, 10/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna público que fará 
realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilhabela-SP, as seguintes licita-
ções: Edital nº 066/2021 - Pregão Eletrônico n° 017/2021 Processo Administrativo nº 
3927/2021. OBJETO: Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de medica-
mentos. Data da entrega das propostas dia 23/06/2021 as 10:00horas. Edital nº 067/2021 
- Pregão Eletrônico n° 018/2021-Processo Administrativo nº 4291/2021. OBJETO: Regis-
tro de Preços visando futura e eventual aquisição de camas elétricas tipo fawler. Data 
da entrega das propostas dia 23/06/2021 as 10:10horas. Os Editais completo deverão 
ser retirados no portal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – lici-
tações e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 10h00min 
às 17h00min ou pelo telefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de ante-
cedência à data da abertura. Ilhabela, 10 de junho de 2021 – Benedito Wenceslau Neto 
- Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 219,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 24/2021
Processo Administrativo nº 1506/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSULINAS E INSUMOS DIABÉ-
TICOS”.
Data da Sessão: 24/06/2021
Horário: 09:00 horas

Pregão Eletrônico nº 01/2021
Processo Administrativo nº 3790/2020

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARROS PARA ARMAZENAMEN-
TO, TRANSPORTE E RECARGA PRÁTICA PARA NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DE CORDEIRÓPOLIS”.
Data da Sessão: 25/06/2021
Horário: 09:00 horas

Os editais das Licitações acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial 
da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES e http://comprasbr.com.br.

Cordeirópolis, 10 de Junho de 2021
Carlos Alberto Piola Filho

Diretor do Departamento de Compras 

PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2021- Contratação de empresa especializada na 
administração e gerenciamento de cartão magnético ou eletrônico, munidos de se-
nha de acesso, para aquisição de gêneros de alimentação em estabelecimentos 
comerciais (supermercados, padarias, armazéns, açougues e similares), destinados 
aos servidores ativos, afastados em decorrência da percepção de auxilio previden-
ciário da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, “A Prefeitura Municipal de 
Espírito Santo do Turvo - SP comunica a todos os interessados, que se encontra a 
disposição, o edital licitatório referente ao PREGÃO ELETRONICO nº 15/2021 do 
tipo ‘‘MENOR PREÇO POR   ITEM”. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  do dia 
16 de junho de 2021 as 09hr00 min até o dia 25 de JUNHO de 2021, às 09h00min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 25 de JUNHO de 2021, às 
10h30min LOCAL: https://bllcompras.com “Acesso Identificado”
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de Licita-
ções – Rua: Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do Turvo/SP – CEP 
18937-000 – Telefone (14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@espiritosantodoturvo.sp.
gov.br. Espírito Santo do Turvo, 10 de junho    de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

Aviso de Alteração
Pregão Eletrônico nº 102/2021.
Processo nº 162/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
fornecimento ininterrupto de gases medicinais, conforme Edital e seus anexos.
André Almeida Morais, Secretário Municipal da Administração, no uso das atribuições que 
lhe são inerentes, RETIFICA o edital da licitação em epígrafe e informa NOVA DATA: 
• Disponibiliza no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br e na Secretaria Municipal de 
Administração, Departamento de Materiais e Licitações, Divisão de Compras, sito a 
Avenida Dr. Francisco Junqueira 2625, Jardim Macedo, Ribeirão Preto/SP, o Edital 
Retificado.
• Nova Data:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08 horas 30 minutos do dia 24 de junho de 
2021.  
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 24 de junho de 2021 às 08 horas 30 minutos. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: dia 24 de junho de 2021 a partir das 09 horas.      

Ribeirão Preto, 10 de junho de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Pregão Presencial 06/2021

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

Gertrudes/SP, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial 06/2021, do tipo menor 
preço, objetivando a prestação de serviços de engenharia, por empreitada e preços unitários, 
visando a recepção e destinação final de aproximadamente 150 (cento e cinquenta) toneladas 
mensais de resíduos inertes em aterro sanitário devidamente licenciado, com fornecimento de 
mão de obra e equipamentos necessários e fornecimento e transporte de até 8 (oito) caçambas 
mensais com 36 m³ (trinta e seis metros cúbicos) cada para o aterro de inertes. Os envelopes com 
as propostas e os documentos de habilitação devem ser protocolados até as 08:30 horas do dia 
25/06/2021 no Paço Municipal. A sessão de lances e julgamento será neste mesmo dia às 09:00 
horas. O edital completo poderá ser retirado no endereço supracitado, no horário das 09:00 às 
17:00 horas ou pelo site www.santagertrudes.sp.gov.br. SERÁ EXIGIDO O USO DE MÁSCARAS 
E QUE CADA REPRESENTANTE TRAGA SEUS OBJETOS PESSOAIS (EX. CANETA) PARA 
A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO. SERÁ RESPEITADO O DISTANCIAMENTO RECOMENDADO 
PELA OMS. Santa Gertrudes/SP, 10 de junho de 2021. Nivea Santos Yamagami – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 136/2021 - Eletrônico - Processo 
Administrativo:PMC.2021.00021417-21-Interessado:Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos -Objeto:Registro de Preços de tintas, vernizes, solventes e 
acessórios para pintura -Recebimento das Propostas dos itens 01 a 63:das 
08h do dia 29/06/21 às 08h do dia 30/06/21 -Abertura das Propostas dos 
itens 01 a 63:a partir das 08h do dia 30/06/21 -Início da Disputa de Preços:a 
partir das 09h30min do dia 01/07/21 -Disponibilidade do Edital:a partir de 
15/06/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeiro João Fernandes Filho pelo telefone (19) 
2116-8464.

Campinas, 10 de junho de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 037/2021, 
objetivando o registro de preços de luvas de vinil, no dia 17 de junho de 2021, às 10:00 horas. O 
edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 10 de junho 
de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará na sala de reuniões da 
Divisão de Despesas - Setor de Licitação, de seu edifício - sede, situado na Praça José Stamato 
Sobrinho, nº 45, Centro, no município de Bebedouro, Estado de São Paulo, as seguintes licitações:

EDITAL Nº 39/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 28/06/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 15:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de 311.500 litros de diesel S-10, incluindo a cessão, 
instalação e manutenção, sem nenhum ônus à prefeitura, a título de comodato, de 1 (um) tanque de 
combustível aéreo com capacidade mínima de 10.000 (dez mil) litros e bomba de abastecimento, 
durante todo o período de vigência do contrato, destinados ao abastecimento da Frota Municipal do 
Transporte, da Secretaria Municipal de Educação, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria Municipal 
de Saúde, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST e do Departamento de 
Promoção e Assistência Social.

EDITAL Nº 40/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA – ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014)

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/06/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 15:00 HORAS
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços através de Locação 
de Sistema Computacional (software) de processamento e arrecadação de multas de trânsito: pro-
cessamento, controle e arrecadação das multas de trânsito; emissão de notificações da autuação e 
da penalidade com controle e arrecadação das multas pagas; desbloqueio automático dos veículos 
no ato do pagamento da penalidade; controle dos recursos interpostos e julgados pela Autoridade de 
Trânsito, JARI e CETRAN; emissão de relatórios e gráficos com informações gerenciais, operacionais 
e financeiras; processamento de todas as transações RENAINF e SERPRO.

EDITAL Nº 41/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA – ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014)

DATA DA REALIZAÇÃO: 30/06/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços, em atendimento ao 
disposto no artigo 37, inciso IX da CF/88; artigo 102, inciso VI da Lei Orgânica do Município; Lei 
Federal nº 8745/93 e artigo 7º da Lei Municipal nº 3205/02, para realização, organização e execução 
total de Processo Seletivo Simplificado.

EDITAL Nº 42/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 01/07/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 15:00 HORAS
OBJETO: Aquisição de 8.000 kg de Gás Liquefeito de Petróleo, incluindo a Cessão e Instalação, a tí-
tulo de comodato, de 2 (dois) Reservatórios Estacionários Tipo P-190 Horizontal, com capacidade vo-
lumétrica de 0,450 m3 de GLP cada, bem como dos Bens Acessórios a serem utilizados para a insta-
lação dos dois cilindros/tanques acima relacionados, durante o período de vigência do contrato, para 
uso do Hospital Municipal de Bebedouro no Setor de Lavanderia par execução dos serviços diários.

EDITAL Nº 43/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 02/07/2021

HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Borra-
charia, incluindo conserto de pneus (furos e manchões), troca de pneus, transporte dos pneus quando 
necessário, prestação de socorro em todo o limite do município e seus distritos com disponibilidade 
de horários (qualquer hora) do dia e da noite se necessário, para os seguintes veículos: caminhões, 
máquinas pesadas, tratores, ônibus, carros, peruas Kombi, motocicletas, carriolas, carrinho de mão 
e micro-ônibus, pertencentes a esta municipalidade constante da Frota Municipal do Transporte, da 
Secretaria Municipal da Educação e da Secretaria Municipal de Saúde.

EDITAL Nº 44/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/07/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Sinalização Horizontal (resina acrílica, 
tachas e tachões), para uso do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte.

EDITAL Nº 45/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 06/07/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Aquisição de uniformes para todo o efetivo da Guarda Civil Municipal de Bebedouro.

IMPORTANTE:
A execução de certames licitatórios durante a pandemia de Covid-19 será realizada em uma sala 
ampla e arejada, bem como, os participantes que se fizerem presentes deverão utilizar obrigatoria-
mente máscara de proteção na sessão de realização do certame.
Os Editais e seus respectivos Anexos serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site ofi-
cial do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal de 
Bebedouro, no endereço acima mencionado, através de cópia impressa ou cópia por meio magnético 
gravado em CD, mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM 
no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às 
15:00 horas, e informações pelo telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 10 de junho de 2021.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez - Presidente da Comissão Municipal de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará as seguintes licitações:

EDITAL Nº 46/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de 30.000 (trinta mil) unidades de Cestas Básicas, 
devidamente montadas, para uso da Central de Alimentação, a serem distribuídas aos alunos das 
creches municipais e conveniadas e escolas municipais, em virtude da paralização temporária das 
aulas por conta da pandemia do Covid19.
23/06/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
28/06/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
28/06/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 47/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos de Informática, destinados ao 
atendimento de Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino e à Secretaria Municipal de 
Educação, ao sistema híbrido/remoto de aulas.
23/06/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
29/06/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
29/06/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 48/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Enfermagem e Farmacológicos para 
uso da Secretaria Municipal de Saúde.
23/06/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
01/07/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
01/07/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 49/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos diversos destinados a Secretaria 
Municipal de Saúde – Assistência Farmacêutica Básica.
23/06/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
07/07/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
07/07/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

IMPORTANTE:
Local dos eventos supra: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações 
públicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Os editais 
e seus respectivos anexos serão disponibilizados aos interessados no site oficial do município: www.
bebedouro.sp.gov.br e na plataforma de Pregão Eletrônico BBMNET no site www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Maiores informações através do telefone (17) 3345 9100 – Ramal 9116 ou pelo e-mail: 
licitacao@bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro/SP., 10 de junho de 2021.
PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ - PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 31/2021”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na Lei 

Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal n.º 
8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, de 14-12-2006 e 
suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852, de 07.07.2008 e 4.013 
de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial para Registro 
de Preços nº 31/2021, que tem por objeto “AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE  CESTAS BÁSI-
CAS”, em face da Adjudicação do Pregoeiro com a empresa: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA 
LTDA, inscrita no CNPJ n.º 02.183.748/0001-00, no valor de R$ 260.700,00 (duzentos e sessenta 
mil e setecentos reais).  Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à assinatura do Con-
trato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, bem como a emissão 
das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas Notas de Empenho e/ou 
Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao responsável do setor 
competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Fica a empresa acima devidamente convocada para em até 03 (três) dias úteis assinar seu respectivo 
contrato, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 31/2021. 
Publica-se.

Buritama – SP, 10 de junho de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta no Complexo Hospitalar Padre Bento em Guarulhos, a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 075/2021, referente ao Processo SES-PRC-2021/11406, oferta de compra 
nº 090171000012021OC00093, cujo objeto é FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES ME-
DICINAIS A GRANEL, INCLUINDO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS 
FIXOS.
O início do prazo para Envio da Proposta Eletrônica será dia 11/06/2021 e a Abertura da Sessão 
Pública será dia 24/06/2021, às 09:00 horas no sitio www.bec.fazenda.sp.gov.br.
O edital na íntegra também estará disponível para consulta e retirada no site www.imprensaoficial.com.br.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                      COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021
Disponibilização de vaga em clínica para dependente químico, sexo masculino, 
adolescente (menor de 18 anos), com transtorno decorrente do uso proble-
mático de substâncias psicoativas; e disponibilização de vaga em clínica para 
dependente químico, sexo feminino, adulto (maior de 18 anos), com transtorno 
decorrente do uso problemático de substâncias psicoativas

Comunicamos que, decorrido o prazo para apresentação de Recurso quanto a 
anulação do procedimento, fica marcada data de reabertura do presente pro-
cesso com alterações para o dia 25/06/2021 às 08 e 09 horas, respectivamente.

A nova versão do edital já está disponível para download no site http://www.
piracicaba.sp.gov.br.

Piracicaba, 10 de junho de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2021
EDITAL Nº 69 /2021 - PROCESSO Nº 74 /2021
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
aquisição de cabos fl exíveis. O Edital está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.br. 
Este Pregão será realizado de forma ELETRÔ-
NICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de 
Mercadoria, na data de 24 de junho de 2021, 
às 09h00. Maiores informações, na Gerência 
de Compras, Licitações e Contratos do SAAE, 
através do telefone: (19) 3834-9430. Indaiatu-
ba, 10 de junho de 2021. Engº Sandro de A. 
Lopes Coral - Superintendente 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 036/2021, tipo menor 
preço unitário. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais odontoló-
gicos para o departamento de saúde,  cam convidados os interessados em participar do certame para 
comparecerem à sessão a ser realizada no dia 23/06/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado 
na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o 
processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.
salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção 
facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 
Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 10 de junho de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021. Processo Administrativo n.º 
079/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA: Futura e Eventual Aquisição de galões de 
água e botijões de gás para atender a demanda de diversas Secretarias, conforme Termo de Referência 
contida 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 pela proposta da licitante: FLORA GÁS E 
ÁGUA LTDA ME nos itens 01 e 02 perfazendo um valor total de R$ 36.310,30 (trinta e seis mil reais, 
trezentos e dez reais e trinta centavos); E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO 
a presente licitação em favor da mesma proponente vencedora. Encaminhe-se os autos para proceder 
a Ata de Registro de Preços, registrando o preço ofertado e após os demais atos. Araçoiaba da Serra, 
09 de junho de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.092/2021 – Aquisição de equipamento médico - desfibrilador externo auto-
mático para as Unidades de Saúde – UBS Central, UMSF Parque Brasil, UMSF Jardim Emília e 
UMSF Parque Meia Lua. Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 28/06/2021.
(a) Dr.ª Rosana Gravena – Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.095/2021 – Registro de preços para fornecimento medicamentos – grupo 
16. Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 29/06/2021. 
(a) Dr.ª Rosana Gravena – Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.096/2021 – Registro de preços para fornecimento medicamentos – grupo 
17. Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 30/06/2021. 
(a) Dr.ª Rosana Gravena – Secretária de Saúde
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde – Av. Major Acácio Ferreira, 854 – Jardim Paraíba – Jacareí/SP, CEP. 12.327-530 no 
horário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.078/2021 – Contratação de seguro total para caminhões, implementos e/ou 
equipamentos neste instalados, com assistência 24 (vinte e quatro) horas. Encaminhar proposta: 
até às 09h00 do dia 25/06/2021. 
(a) Fuade Boaceff Filho - Secretário Adjunto de Infraestrutura Municipal
Pregão Eletrônico nº.093/2021 – Contratação de empresa especializada para implementação 
de material e metodologia para o desenvolvimento de competências socioemocionais e com-
portamentais dos profissionais da Secretaria de Educação de Jacareí, por meio de materiais 
paradidáticos impressos e digital, técnicas, ferramentas da administração e testes de perfil com-
portamental e psicológico aplicados através de plataforma, com formação híbrida, promovendo o 
ensino presencial (quando possível) e online.
Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 25/06/2021. 
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº.094/2021 – Aquisição de equipamento de informática – Notebook. Encami-
nhar proposta: até às 09h00 do dia 28/06/2021. 
(a) Drª Rosana Gravena - Secretaria de Saúde; (a) Juliana Pinheiro Dualibi - Secretaria de Assis-
tência Social; (a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação 
Tomada de Preços nº.008/2021- Contratação de empresa especializada para execução de refor-
ço estrutural de fundações da EMEF Lamartine Delamare com fornecimento de material, mão de 
obra e equipamentos. Visita Técnica: às 9h do dia 30/06/2021; Recebimento dos envelopes: até 
às 9h do dia 08/07/2021; Sessão de abertura:  às 9h do dia 08/07/2021.
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação
O edital estará disponível, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.gov.
br ou poderá ser retirado na unidade de licitações, 1º andar, sito à praça dos três poderes, nº73, 
Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo. 

COMARCA DE CAMPINAS -  6ª VARA CÍVEL - Av. Francisco Xavier de Arruda
Camargo, 300 - Bloco C - salas 5 e 6 - Jd. Santana - CEP 13088-901 - Fone: (19)
2101-3327 - E-mail: campinas6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de
20 dias - Processo nº 1000387-47.2017.8.26.0084. O  MM Juiz de Direito da 6ª
Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. GILBERTO LUIZ
CARVALHO FRANCESCHINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao MARCOS
ANTONIO DA COSTA SILVA, brasileiro, RG 392942884, CPF 226.878.638-23 e a
FERNANDA DE OLIVEIRA SOUSA, brasileira, RG 20.383.802.002-9, CPF
035.002.603-30, que lhe foram proposta uma ação de REINTEGRAÇÃO/MANU-
TENÇÃO DE POSSE por parte de ALMEIDA & BARRETO ENGENHARIA LTDA.,
alegando em síntese que em 28/11/2009 a requerente celebrou instrumento
particular de compra e venda com os requeridos, compromissários comprado-
res, para aquisição do imóvel constituído pelo lote nº 05, da quadra B, no
loteamento denominado “Colina das Nascentes”, localizado em Campinas/SP.
Todavia, das 119 parcelas a serem quitadas, os requeridos quitaram somente
75, tornando-se inadimplentes. Foi postergada a apreciação do pedido liminar
para momento posterior ao contraditório. Encontrando-se os réus em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contes-
tada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 01 de junho de 2021.

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

Considerando que a Administração instaurou o processo susografado, em 08 de março de 2.021, ten-
do como objeto a aquisição de 01 (um) veículo automotor e de equipamentos de informática, referente 
ao Convênio plataforma +Brasil 903.444/2020; Considerando os questionamentos de interessados 
acerca da descrição do objeto da licitação e a necessidade de dar cumprimento ao estatuido no § 3º 
do art. 1º, do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2.019, que regulamenta a licitação na modalidade 
pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens. Decido, por bem e por não vislumbrar qualquer 
óbice legal, revogar o Processo Licitatório 06/2.021, Pregão 02/2.021. 

Andradina, 02 de Junho de 2021.
OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES - Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERES-
SE SOCIAL NO JARDIM YOLANDA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO 
DE OBRA E EQUIPAMENTOS. VISITA TÉCNICA: de 14/06/2021 até a data limi-
te de 05/07/2021, através de agendamento. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 
até às 10h00min do dia 14/07/2021. SESSÃO DE ABERTURA: às 10h30min do dia 
14/07/2021. O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.pro-lar.sp.gov.br 
e poderá ser solicitado via e-mail: prolar@jacarei.sp.gov.br ou retirado na sede da 
Fundação Pró-Lar de Jacareí, sito à Rua José Bonifácio nº 37, Centro, Jacareí/SP, 
no horário das 08:00 às 14:00 horas, mediante apresentação de um “CD-R” novo 
ou Pen Drive. 

(a) ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ.

FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ
CNPJ: 45.392.032/0001-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
T E R M O   D E   R E V O G A Ç Ã O. Tomada de Preços nº 001/2021. Processo Administrativo nº 
045/2021. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializado em consultoria 
e assessoria administrativa à prefeitura municipal de Araçoiaba da Serra, estado de São Paulo, na 
área de CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS, para promover a melhoria da infra-estruturar e dos serviços públicos à população, 
bem como, auxilio técnico especializado na área de licitações, gestão de contratos públicos sempre 
que for necessário e principalmente os processos que serão utilizados Recursos Federais, conforme 
Termo de Referência contido no anexo I. Fica REVOGADO o processo em epígrafe. Araçoiaba da 
Serra, 09 de junho de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal
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 A O número de crianças ví-
timas de trabalho infantil au-
mentou pela primeira vez em 
20 anos, atingindo 160 mi-
lhões no mundo, anunciaram 
ontem  (10) a Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) 
e o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef).

No relatório Trabalho In-
fantil: estimativas globais de 
2020, tendências e o caminho 
a seguir, divulgado pelas duas 
instituições por ocasião do 
Dia Mundial contra o Traba-
lho Infantil, celebrado em 12 
de junho, destaca-se a neces-
sidade de medidas para com-
bater a prática, que poderá ser 
agravada pela pandemia.

O documento destaca que, 
pela primeira vez em 20 anos, 
a evolução da erradicação do 
trabalho infantil “inverteu o 
sentido”, contrariando a ten-
dência de queda registrada 
entre 2000 e 2016, período 
em que houve redução de 
pelo menos 94 milhões de 
crianças no mundo do tra-
balho. Relatório ressalta a necessidade de medidas para combater a prática, que pode ser agravada pela pandemia

MARCELO CASALL/ AGÊNCIA BRASIL 

Trabalho infantil no mundo 
cresce pela 1ª vez em 20 anos

RELATÓRIO DA UNICEF. Nos últimos quatro anos, esse aumento foi de 8,4 milhões de pessoas, aponta relatórios do OIT e Unicef

Nos últimos quatro anos, 
esse aumento foi de 8,4 mi-
lhões de pessoas, diz o rela-
tório divulgado nessa quin-
ta-feira. “Cerca de 9 milhões 
a mais de crianças estão em 
risco devido aos efeitos da 
covid-19” até o fim de 2022, 
e “esse número poderá au-
mentar para 46 milhões, caso 
não venham a ter acesso a 
medidas de proteção social  
essenciais”.

“Novas crises econômicas 
e o fechamento de escolas, 
devido à covid-19, podem sig-
nificar que as crianças traba-
lham mais horas, ou em con-
dições agravadas, enquanto 
muitas outras podem ser for-
çadas às piores formas de tra-
balho infantil, devido à perda 
de emprego e rendimento em 
famílias vulneráveis”, alerta o 
documento.

Citada em um comunica-
do, a diretora executiva do 
Unicef, Henrietta Fore, lem-
brou que o mundo terreno na 
luta contra o trabalho infantil 
e que 2020 não facilitou esse 

trabalho.
Henrietta defendeu a 

importância de se investir 
em programas que deses-
timulem o trabalho infan-
til, num momento em que 
o fechamento de escolas, as 
crises econômicas e os ajus-
tes nos orçamentos nacio-
nais podem forçar as famí-
lias “a tomar decisões muito  
drásticas”.

“Apelamos aos governos 
e os bancos internacionais 
de desenvolvimento para que 
priorizem os investimentos 
em programas que permitam 
que as crianças saiam do mer-
cado de trabalho e regressem 
à escola, além de apostarem 
em programas de proteção 
social que evitem que as fa-
mílias tenham de recorrer ao 
trabalho infantil”.

O relatório mostra ainda 
um aumento substancial no 
número de crianças, entre os 
5 e os 11 anos, que trabalham 
e que representam mais de 
metade de todos os casos de 
trabalho infantil no mundo.

O número de crianças 
com idade entre 5 e 17 anos, 
envolvidas em trabalhos peri-
goso, atividades laborais que 
podem prejudicar a sua saú-
de, segurança física ou de-
senvolvimento cognitivo, au-
mentou 6,5 milhões desde 
2016, situando-se atualmen-
te em 79 milhões, acrescen-
ta. (GSP e AB)

 A Os senadores da CPI da 
Covid aprovaram nesta quin-
ta-feira a quebra de sigilo te-
lefônico e telemático dos ex-
-ministros Eduardo Pazuello 
(Saúde) e Ernesto Araújo (Re-
lações Exteriores) e de inte-
grantes do chamado “gabinete 
paralelo”, estrutura de aconse-
lhamento do presidente Jair 
Bolsonaro para temas ligados 
à pandemia e com defesa de 
teses negacionistas.

Inicialmente, também es-
tava previsto para essa mes-
ma sessão o depoimento do 
governador do Amazonas, 
Wilson Lima (PSC), que optou 
por não comparecer após ob-

CPI quebra sigilo de Pazuello 
e outros ex-ministros 

O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante seu segundo 
dia de depoimento na CPI da Pandemia nesta quinta-feira 

FREDERICO BRASIL/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

ter um habeas corpus no STF 
(Supremo Tribunal Federal). O 
presidente da CPI, Omar Aziz 
(PSD-AM), afirmou que vai re-
correr da decisão.

“Respeitamos a decisão da 
ministra Rosa Weber, como te-
mos respeitado todas as ou-
tras decisões que aqui foram 
impetradas contra esta comis-
são parlamentar de inquérito. 
Mas acredito que o governador 
do estado do Amazonas perde 
uma oportunidade ímpar de 
esclarecer ao Brasil, mas prin-
cipalmente ao povo amazo-
nense, o que, de fato, aconte-
ceu no Estado do Amazonas”, 
afirmou Aziz.

Senadores governistas tentando impedir a quebra de sigilos; 
requerimentos preveem quebra de abril de 2020 até agora

Durante a sessão da CPI 
nesta quinta-feira, os senado-
res aprovaram requerimentos 
de convocação, pedidos de in-
formação e quebras de sigilo.

A votação foi tumultua-
da, com senadores governis-
tas tentando impedir a que-
bra de sigilos. Marcos Rogério 
(DEM-RO) afirmou que “perde 
o Brasil” com o que chamou de 
medidas extremas e indevidas, 
provocando um bate-boca. O 
vice-presidente da CPI, Randol-
fe Rodrigues (Rede-AP), reba-
teu e disse que o “Brasil perdeu 
480 mil vidas”. As quebras de 
sigilo telefônicos e telemáticos 
possibilitam que os senadores 

se trata de personagem “essen-
cial” e que, durante sua gestão, 
o Ministério da Saúde não des-
tinou os esforços necessários 
para evitar o colapso do siste-
ma de saúde no Amazonas, no 
início deste ano.

Pazuello já prestou depoi-
mento à comissão, no qual foi 
acusado de mentir pelo rela-
tor Renan Calheiros (MDB-AL). 
O general e ex-ministro deve 
comparecer novamente à CPI, 
e os senadores já chegaram a 
aprovar na semana passada re-
querimento de reconvocação.

Os senadores também 
aprovaram as quebras de si-
gilos telefônico e telemático 
do ex-chanceler Ernesto Araú-
jo, que também já depôs na 
CPI. Os membros da comissão 
formado por oposicionistas e 
independentes, querem atra-
vés do histórico das comunica-
ções obter informações sobre 
as motivações e eventual par-
ticipação de personagens pró-
ximos a Bolsonaro em ações 
da diplomacia. (FP)

tenham acesso ao registros de 
conversas telefônicas, aos con-
teúdos de mensagens troca-
das por aplicativos de mensa-
gens, ao histórico de pesquisas 
na internet e eventualmente à 
localização dos personagens 
que tenham sido registradas 

em aplicativos de localização, 
como o Googlemaps, entre ou-
tras informações. 

Os requerimentos preveem 
a quebra dos sigilos de abril 
de 2020 até agora. No caso do 
ex-ministro Pazuello, o docu-
mento aprovado afirma que 

 A Nesta quinta-feira, o depu-
tado federal Marco Bertaiolli 
(PSD-SP) apresentou ao presi-
dente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), o relatório da Medi-
da Provisória nº 1040/2021, 
assinada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) em 
29 de março, que trata da mo-
dernização do ambiente de 
negócios no País. Relator da 
MP, Bertaiolli pretende com o 
projeto cortar etapas burocrá-
ticas que representam custos 
e dificuldades para as empre-
sas do País, o que permitiria, 
por exemplo, que uma em-
presa seja aberta em até  
24 horas.

“Com muita alegria, passo 
a suas mãos, para que a Câma-
ra possa agora analisar, votar 
e dar um novo dinamismo 
ao nosso setor de geração de 
empregos, que é tudo o que o 
nosso Brasil precisa neste mo-
mento”, disse Bertaiolli, en-
quanto repassava o relatório, 
simbolicamente, às mãos de 

MP sobre ambiente de negócios é entregue a Lira

Deputado federal Marco Bertaiolli (à esquerda) entrega o 
relatório o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira

REPRODUÇÃO

Arthur Lira.
O presidente da Câmara 

agradeceu e disse que essa 
“uma das medidas provisó-
rias mais importantes do 
ano”, por “propiciar às empre-
sas do Brasil menos burocra-
cia, mais facilitação dos negó-
cios e geração de emprego”.

Ele também afirmou que 
a MP deve ser analisada pela 
Câmara na semana que vem.

A gente na próxima sema-
na aprecia essa medida no 
plenário da Câmara, e envia 
ao Senado com muito tempo 
de antecedência, cumprindo 
o nosso acordo entre as Casas, 
para que ela possa ser aprova-
da rapidamente, melhoran-
do o ambiente de negócios e 
gerando empregos em nosso 
País”, finalizou Lira.

A MP. 
Em conversa com a Gaze-
ta, no início desta semana, 
Bertaiolli explicou que a MP 
enviada pelo Poder Executi-

sões territoriais, seja pela po-
pulação, seja pelo PIB, o que 
for, o Brasil não poderia estar 
na mesma classificação do Pa-
raguai. Isso mostra o quanto 
nós estamos atrasados e esses 
ambientes são burocráticos”, 
disse o deputado.

De acordo com ele, países 
do Brics (Rússia, Índia, China 
e África do Sul), nações que 
costumam ser comparadas 
ao Brasil em questão de rele-
vância mundial, por exemplo, 
estão no top 60 dessa lista.

O parlamentar explicou 
que a MP traz diversas mu-
danças para acelerar o proces-
so de vida de uma empresa 
no Brasil, “seja a abertura, seja 
a vida útil e todos os obstácu-
los que uma empresa enfren-
ta, desde a ligação de ener-
gia até uma concessão de um 
empréstimo”. Como exemplo, 
citou que não haverá mais a 
necessidade de abrir a empre-
sa em três esferas de governo.
(Bruno Hoffmann)

vo partiu de uma análise do 
Doing Business, um ranking 
do Banco Mundial que avalia 
o ambiente de negócios em 
190 países, no qual o Brasil 
aparece entre os lanternas, 

na 124ª posição. “O Brasil está 
muito mal posicionado, ao 
lado do Paraguai. Nós não po-
demos comparar a nossa eco-
nomia com a economia do 
Paraguai. Seja pelas dimen-

Vacinação de 
grávidas  
é suspensa

 A O Rio de Janeiro suspendeu 
a vacinação contra a Covid-19 
com a primeira dose para grá-
vidas e puérperas acima de 
18 anos com comorbidade. A 
causa é a falta de imunizantes 
da empresa norte-americana 
Pfizer e da CoronaVac, fabrica-
da pelo Instituto Butantan, em 
São Paulo, as duas que podem 
ser aplicadas nesse público.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), a ci-
dade aguarda o envio das do-
ses pelo Ministério da Saúde 
para dar continuidade à imu-
nização do grupo. “Por orien-
tação do Ministério da Saú-
de, gestantes e puérperas com 
comorbidades a partir de 18 
anos recebem apenas as va-
cinas Pfizer e CoronaVac, de 
acordo com a disponibilidade 
e o calendário. No momento, 
o município não conta com 
nenhuma das duas”. (AB e GSP)
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N
esses últimos dias 
foram muitas as 
informações so-
bre “Pantanal”, 
entre nomes es-

colhidos e detalhes da pro-
dução, porém, por uma 
questão de grade e a dificul-
dade de antecipar alguma 
coisa neste contexto malu-
co dos dias atuais, a ordem 
é agir com o máximo cui-
dado possível. O elenco está 
praticamente fechado, em-
bora ainda nada se confir-
me, de forma oficial, sobre 
a nova Juma Marruá – papel 
da Cristiana Oliveira na pri-
meira versão. A coluna, de 
acordo com nota postada 
em fevereiro passado, con-
tinua apostando em Alanis 
Guillen, jovem atriz, seguin-
do a proposta que sempre 
existiu de se apostar em um 
rosto novo. As gravações 
terão início em meados do 

Gravações começam em julho mês que vem. Por questões 
logísticas e de saúde, os tra-
balhos começarão pelo Rio 
de Janeiro e só depois de al-
guns meses serão utilizadas 
as locações já definidas nas 
regiões de Aquidauana, Mi-
randa e Corumbá. A mesma 
Fazenda Rio Negro, utiliza-
da pela TV Manchete na dé-
cada de 1990, foi escolhida 
para hospedar os atores e a 
equipe. “Pantanal”, pela or-
dem, irá ao ar na faixa das 
21h, depois de “Um Lugar 
ao Sol”, de Lícia Manzo. Em 
tempo: sobre o elenco de 
“Pantanal”, a Globo preten-
de fazer um anúncio de gala 
no “Fantástico”.

TV Tudo
E ainda..O propósito da Glo-
bo, e por aí se inclui o autor 
Bruno Luperi, é o de preser-
var ao máximo o espírito e 
a essência da versão origi-
nal, por todos considerada 
uma obra prima da teledra-
maturgia brasileira. Eviden-
te que alguns assuntos pon-

tuais, abordados há 30 anos 
podem ter se esvaziado com 
o tempo. Daí os cuidados 
que devem ser tomados.

Em aberto. A coluna co-
mentou recentemente que 
Manuela Dias, após “Amor 
de Mãe”, não fará tão cedo 
outra novela na Globo e 
irá se dedicar a séries. Caso 
seja confirmado seu afas-
tamento, naturalmente se 
abrirá uma vaga, que até o 
momento ninguém sabe 
quem a ocupará. Na Globo, 
em tom de brincadeira, um 
autor disse o seguinte: “Ah, 
vão chamar o super Wal-
cyr!”.   

Importante lembrar. Ain-
da sobre a faixa das 21h, a 
Globo tem à sua disposição 
uma sinopse de Maria He-
lena Nascimento, aprovada 
na gestão Silvio de Abreu. 
Resta saber se o trabalho 
também irá interessar ao 
novo número 1 do setor, 
José Luiz Villamarim.

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Os assuntos relacio-
nados a casa ganham 

destaque no dia de hoje. Se 
concentrar no trabalho será 
mais fácil, porém  explique com 
calma aos familiares que precisa 
manter o foco no serviço. 

TOURO. 
Seu lado comunicativo 
vai estar em alta hoje. 
O momento é favorável 

para resolver qualquer tipo de 
mal-entendido.  A fase também é 
boa para quem quer expandir seus 
contatos profi ssionais. Se liga!

GÊMEOS. 
Pode ter bons resul-
tados ao lidar com 
dinheiro. Fique atento 

a boas oportunidades de fechar 
negócio. Os astros devem te dei-
xar mais comunicativo e isso vai 
te ajudar a convencer as pessoas. 

CÂNCER. 
Os astros vão te emanar 
uma dose extra de âni-
mo  para encarar qual-

quer desafi o. Tudo que depender 
apenas de uma inciativa sua terá 
sucesso. Vai querer se aventurar, 
mas não descuide da saúde.

LEÃO. 
Tente se afastar de 
gente invejosa e escute 

mais a sua intuição. Vai contar com  
uma dose extra e energia e cora-
gem para priorizar seus interesses.  
Aposte nos exercícios físicos para 
extravasar a ansiedade.

VIRGEM. 
O dia promete muita 
diversão  com os amigos 
para esquecer um pou-

co o estresse da semana, porém 
não é hora de aglomerar. Há boas 
chances de se dar bem se trabalha 
em sociedade ou parceria.

LIBRA. 
Não exagere na hora de 
defender suas ideias ou 
de impor suas opiniões. 

Boa fase para repensar a carreira 
e fazer planos a longo prazo. No 
amor, o astral favorece momen-
tos mais íntimos. 

ESCORPIÃO. 
Você fecha a semana 
com muita disposição 
para aprender coisas 

novas. Os astros vão deixar a sua 
ambição a todo vapor. Quem 
está solteiro pode se envolver 
com alguém de longe.

SAGITÁRIO. 
Os astros vão te deixar 
com vontade de tentar 

algo diferente tem tudo. Momento 
é favorável para encerrar ciclo e 
se desapegar, seja de lembranças 
antigas, maus hábitos, enfi m, tudo 
o que tem te atrapalhado.

CAPRICÓRNIO. 
Você estará mais a 
fi m de se divertir com 
os amigos do que de 

cuidar das obrigações. O dia é 
bom para entrar em contato com 
pessoas que andam distantes. No 
amor deixe claro suas intenções.

AQUÁRIO. 
Será preciso cuidar das 
obrigações e até fazer 
alguns sacrifícios para 

conseguir o que deseja. As fi nan-
ças estão favorecidas e pode até 
pintar um bom negócio ou nova 
vaga de emprego. 

PEIXES. 
As coisas devem correr 
com mais facilidade 
hoje. Aposte na criati-

vidade para encontrar maneiras 
de realizar suas tarefas no traba-
lho. Como sua paciência estará 
em baixa, cuidado com brigas.

CRUZADAS

DocuSign Envelope ID: 98814D1C-0EEB-450A-BF13-2A4C1A43D476



A6gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2021 

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BOS_21_10_20_ANUNCIO BOSTON_10X10cm.pdf   1   28/10/2020   13:56:24

N
esses últimos dias 
foram muitas as 
informações so-
bre “Pantanal”, 
entre nomes es-

colhidos e detalhes da pro-
dução, porém, por uma 
questão de grade e a dificul-
dade de antecipar alguma 
coisa neste contexto malu-
co dos dias atuais, a ordem 
é agir com o máximo cui-
dado possível. O elenco está 
praticamente fechado, em-
bora ainda nada se confir-
me, de forma oficial, sobre 
a nova Juma Marruá – papel 
da Cristiana Oliveira na pri-
meira versão. A coluna, de 
acordo com nota postada 
em fevereiro passado, con-
tinua apostando em Alanis 
Guillen, jovem atriz, seguin-
do a proposta que sempre 
existiu de se apostar em um 
rosto novo. As gravações 
terão início em meados do 

Gravações começam em julho mês que vem. Por questões 
logísticas e de saúde, os tra-
balhos começarão pelo Rio 
de Janeiro e só depois de al-
guns meses serão utilizadas 
as locações já definidas nas 
regiões de Aquidauana, Mi-
randa e Corumbá. A mesma 
Fazenda Rio Negro, utiliza-
da pela TV Manchete na dé-
cada de 1990, foi escolhida 
para hospedar os atores e a 
equipe. “Pantanal”, pela or-
dem, irá ao ar na faixa das 
21h, depois de “Um Lugar 
ao Sol”, de Lícia Manzo. Em 
tempo: sobre o elenco de 
“Pantanal”, a Globo preten-
de fazer um anúncio de gala 
no “Fantástico”.

TV Tudo
E ainda..O propósito da Glo-
bo, e por aí se inclui o autor 
Bruno Luperi, é o de preser-
var ao máximo o espírito e 
a essência da versão origi-
nal, por todos considerada 
uma obra prima da teledra-
maturgia brasileira. Eviden-
te que alguns assuntos pon-

tuais, abordados há 30 anos 
podem ter se esvaziado com 
o tempo. Daí os cuidados 
que devem ser tomados.

Em aberto. A coluna co-
mentou recentemente que 
Manuela Dias, após “Amor 
de Mãe”, não fará tão cedo 
outra novela na Globo e 
irá se dedicar a séries. Caso 
seja confirmado seu afas-
tamento, naturalmente se 
abrirá uma vaga, que até o 
momento ninguém sabe 
quem a ocupará. Na Globo, 
em tom de brincadeira, um 
autor disse o seguinte: “Ah, 
vão chamar o super Wal-
cyr!”.   

Importante lembrar. Ain-
da sobre a faixa das 21h, a 
Globo tem à sua disposição 
uma sinopse de Maria He-
lena Nascimento, aprovada 
na gestão Silvio de Abreu. 
Resta saber se o trabalho 
também irá interessar ao 
novo número 1 do setor, 
José Luiz Villamarim.

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Os assuntos relacio-
nados a casa ganham 

destaque no dia de hoje. Se 
concentrar no trabalho será 
mais fácil, porém  explique com 
calma aos familiares que precisa 
manter o foco no serviço. 

TOURO. 
Seu lado comunicativo 
vai estar em alta hoje. 
O momento é favorável 

para resolver qualquer tipo de 
mal-entendido.  A fase também é 
boa para quem quer expandir seus 
contatos profi ssionais. Se liga!

GÊMEOS. 
Pode ter bons resul-
tados ao lidar com 
dinheiro. Fique atento 

a boas oportunidades de fechar 
negócio. Os astros devem te dei-
xar mais comunicativo e isso vai 
te ajudar a convencer as pessoas. 

CÂNCER. 
Os astros vão te emanar 
uma dose extra de âni-
mo  para encarar qual-

quer desafi o. Tudo que depender 
apenas de uma inciativa sua terá 
sucesso. Vai querer se aventurar, 
mas não descuide da saúde.

LEÃO. 
Tente se afastar de 
gente invejosa e escute 

mais a sua intuição. Vai contar com  
uma dose extra e energia e cora-
gem para priorizar seus interesses.  
Aposte nos exercícios físicos para 
extravasar a ansiedade.

VIRGEM. 
O dia promete muita 
diversão  com os amigos 
para esquecer um pou-

co o estresse da semana, porém 
não é hora de aglomerar. Há boas 
chances de se dar bem se trabalha 
em sociedade ou parceria.

LIBRA. 
Não exagere na hora de 
defender suas ideias ou 
de impor suas opiniões. 

Boa fase para repensar a carreira 
e fazer planos a longo prazo. No 
amor, o astral favorece momen-
tos mais íntimos. 

ESCORPIÃO. 
Você fecha a semana 
com muita disposição 
para aprender coisas 

novas. Os astros vão deixar a sua 
ambição a todo vapor. Quem 
está solteiro pode se envolver 
com alguém de longe.

SAGITÁRIO. 
Os astros vão te deixar 
com vontade de tentar 

algo diferente tem tudo. Momento 
é favorável para encerrar ciclo e 
se desapegar, seja de lembranças 
antigas, maus hábitos, enfi m, tudo 
o que tem te atrapalhado.

CAPRICÓRNIO. 
Você estará mais a 
fi m de se divertir com 
os amigos do que de 

cuidar das obrigações. O dia é 
bom para entrar em contato com 
pessoas que andam distantes. No 
amor deixe claro suas intenções.

AQUÁRIO. 
Será preciso cuidar das 
obrigações e até fazer 
alguns sacrifícios para 

conseguir o que deseja. As fi nan-
ças estão favorecidas e pode até 
pintar um bom negócio ou nova 
vaga de emprego. 

PEIXES. 
As coisas devem correr 
com mais facilidade 
hoje. Aposte na criati-

vidade para encontrar maneiras 
de realizar suas tarefas no traba-
lho. Como sua paciência estará 
em baixa, cuidado com brigas.

CRUZADAS

A7gazetasp.com.br
Sexta-feira, 11 De junho De 2021 

Lote 5 Desenvolvimento Urbano S.A.
CNPJ nº 17.118.230/0001-52

Demonstrações dos fluxos de caixa condensados - Exercício findo em 31/12/2020 e 
31/12/2019 (Valores expressos em Reais - R$)

Controladora Consolidado
Das atividades operacionais 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Resultado antes do imposto de renda 
 e contribuição social 497.917 2.943.337 2.854.592 4.306.686
Ajustes para conciliar o resultado 
 às disponibilidades geradas pelas 
  atividades operacionais (8.247.800) (7.456.557) 1.446.705 118.637
 Depreciações 603.231 781.541 789.643
 Ajuste a valor presente 1.123.930 1.170.043 1.477.601 1.310.669
 Equivalência patrimonial (9.974.961) (9.408.141) (644.356) (1.981.675)
Variações nos ativos e passivos circulantes e  
 não circulantes 1.764.903 (4.395.730) (7.701.286) (15.362.532)
Decréscimo/(Acréscimo) em ativos
 Lotes destinados a venda 1.093.914 (1.061.594) 6.131.153 (2.534.033)
 Promitentes compradores de imóveis (226.982) (2.129.575) (18.077.091) (13.712.446)
 Despesas antecipadas 405.890 (425.636) 295.498 (1.318.343)
 Tributos a recuperar (72.462) (83.506) (104.625) (772.556)
 Outros ativos 248.037 1.422.006 665.623 (550.569)
(Decréscimo)/Acréscimo em passivos
 Fornecedores 466.150 (321.336) 1.124.186 (2.107.484)
 Obrigações trabalhistas e tributárias (28.117) (67.071) (83.149) 170.097
 Adiantamento de clientes 215.424 (2.181.862) 1.346.335 4.959.243
 Contas a pagar (336.951) 452.844 1.000.783 503.559
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 operacionais (5.984.980) (8.908.950) (3.399.990) (10.937.209)
 (Acréscimo/Decréscimo) do ativo imobilizado (65.693) (775.780) (536.547) (735.363)
 (Acréscimo/Decréscimo) de investimentos 1.004.317 2.271.322 644.356 3.053.067
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades 
 de investimentos 938.624 1.495.542 107.808 2.317.704
Fluxo de caixa de financiamento com 
 acionistas e partes relacionadas
 Redução de capital - (17.837.243) - (17.837.243)
 Amortização de prejuízos acumulados - 17.837.243 - 17.837.243
 Partes relacionadas (11.152.299) (3.268.802) (2.628.321) (5.718.770)
 Parcela do resultado atribuído aos não 
controladores - - (333.766) (26.025)
 Debêntures (2.915.490) 20.024.420 (2.915.490) 20.024.420
  Empréstimos e financiamentos 10.754.584 1.601.356 3.418.923 5.898.945
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 de financiamento (3.313.205) 18.356.973 (2.458.655) 20.178.570
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (8.359.561) 10.943.565 (5.750.836) 11.559.064
Caixa e equivalentes de caixa 
 No início do exercício 12.010.616 1.067.051 16.602.448 5.043.384
  No final do exercício 3.651.055 12.010.616 10.851.612 16.602.448
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (8.359.561) 10.943.565 (5.750.836) 11.559.063

Balanço patrimonial - Exercício findo em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Valores expressos em Reais - R$)
Ativo 2020 2019
Circulante Controladora Consolidado Controladora Consolidado

Caixa e equivalentes de caixa 3.651.055 10.851.612 12.010.616 16.602.448
Promitentes 1.323.440 14.823.246 1.792.421 13.147.574
Lotes destinados a venda 2.563.977 9.311.499 4.146.566 15.931.326
Despesas antecipadas 31.973 1.041.323 437.864 1.336.821
Tributos a recuperar 196.395 1.070.502 123.932 965.878
Outros ativos 1.501.952 3.142.551 1.749.989 3.808.174

Total do ativo circulante 9.268.792 40.240.733 20.261.387 51.792.221
Não circulante

Promitentes (LP) 7.179.124 33.252.068 7.607.092 18.328.250
Lotes destinados a venda (LP) 19.029.190 19.029.190 18.540.516 18.540.516
Créditos diversos 627.892 627.892 492.354 492.354
Partes relacionadas (LP) 22.033.626 8.317.228 8.067.984 6.782.164

48.869.831 61.226.378 34.707.946 44.143.284
Investimentos 25.623.039 25.000 16.039.962 25.000

Imobilizado 157.052 628.048 673.311 683.681
Intangível 15.789 15.789 37.068 37.068

25.795.880 668.837 16.750.341 745.749
Total do ativo não circulante 74.665.712 61.895.215 51.458.287 44.889.033
Total do ativo 83.934.503 102.135.948 71.719.674 96.681.254

Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Empréstimos e financiamentos 6.347.824 9.971.690 4.961.593 12.887.245
Debêntures 3.017.862 3.017.862 7.372.622 7.372.622
Fornecedores  615.333 1.534.576 149.183 410.390
Obrigações trabalhistas e tributárias 442.102 1.203.002 341.025 1.113.156
Contas a pagar 142.118 1.554.743 479.069 553.960
Adiantamento de clientes 1.126.029 11.744.674 910.606 10.398.339

Total do passivo circulante 11.691.268 29.026.547 14.214.097 32.735.713
Não circulante

Empréstimos e Financiamentos (LP) 17.205.553 22.544.639 7.837.201 16.210.161
Debêntures (LP) 20.439.270 20.439.270 19.000.000 19.000.000
Obrigações tributárias diferidas 644.608 2.863.302 686.217 1.888.130
Adiantamento de clientes - Permutas 445.187 445.187 445.187 445.187
Provisão para perda com investimento 612.433 - - -
Provisão para contingência 300.000 300.000 300.000 300.000
Partes relacionadas Credor (LP) 22.333.864 12.237.107 19.384.983 13.194.826

Total do passivo não circulante 61.980.914 58.829.506 47.653.588 51.038.304
Patrimônio líquido

Capital social 6.832.485 6.832.485 6.832.485 6.832.485
Reserva de lucros 3.429.836 3.429.836 3.019.503 3.019.503

Total do patrimônio líquido 10.262.321 10.262.321 9.851.988 9.851.988
Participação de acionistas não controladores - 4.017.574 - 3.055.248
Total do passivo 83.934.503 102.135.948 71.719.674 96.681.254

Demonstração do resultado - Exercício findo em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Valores expressos em Reais - R$)
2020 2019

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Receita líquida com venda de lotes 1.220.245 39.737.069 6.933.344 36.817.976
(-) Custo dos lotes vendidos (662.509) (24.577.603) (3.415.287) (23.366.124)
(=) Resultado bruto 557.736 15.159.465 3.518.057 13.451.852
(+/-) Despesas e receitas operacionais
 Despesas administrativas (5.280.513) (6.545.050) (6.401.651) (7.233.385)
 Despesas comerciais (313.128) (1.725.383) (258.594) (1.627.431)
 Despesas tributárias (157.835) (172.710) (249.252) (273.268)
 Outros resultados 89.630 235.101 - -
 Resultado de equivalência patrimonial 9.974.961 644.356 9.408.141 1.981.675

4.313.116 (7.563.687) 2.498.644 (7.152.409)

2020 2019
Controladora Consolidado Controladora Consolidado

(+/-) Resultado financeiro líquido (4.372.935) (4.741.187) (3.073.364) (1.992.758)
(=) Resultado antes das provisões 
tributárias 497.917 2.854.592 2.943.337 4.306.686
(-) Provisão para imposto de renda e 
 contribuição social (87.585) (1.148.167) (239.718) (1.145.604)
(=) Resultado antes da participação dos 
 sócios não controladores 410.333 1.706.425 2.703.619 3.161.082
Resultado atribuível aos acionistas 
 não controladores - (1.296.092) - (457.463)
(=) Resultado do exercício 410.333 410.333 2.703.619 2.703.619

Demonstração do resultado abrangente - Exercício findo em 31/12/2020 e 31/12/2019  
(Valores expressos em Reais - R$)

2020 2019
Controladora Consolidado Controladora Consolidado

Resultado do exercício 410.333 1.706.425 2.703.619 3.161.082
Outros resultados abrangentes - - - -
Total dos resultados abrangentes 410.333 1.706.425 2.703.619 3.161.082
Total dos resultados abrangentes atribuíveis:
Resultado atribuível aos acionistas 
 não controladores - (1.296.092) - (457.463)
Total dos resultados abrangentes 410.333 410.333 2.703.619 2.703.619

Demonstrações da mutação do patrimônio líquido - Exercício findo em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Valores expressos em Reais - R$)
Capital Social Lucros e Prejuízos acumulados Reserva de Lucros Total Participação de não controladores Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 (reapresentado) 24.669.728 (17.521.359) - 7.148.369 2.623.813 9.772.182
Aumento/Redução de capital (17.837.243) 17.837.243 - - 1.750 1.750
Participação de não controladores - - - - - -
Resultado do exercício - 2.703.619 - 2.703.619 457.462 3.161.081
Distribuição de lucros - (3.019.503) 3.019.503 - (27.777) (27.777)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 6.832.485 - 3.019.503 9.851.988 3.055.248 12.907.236
Aumento/Redução de capital - - - - - -
Participação de não controladores - - - - - -
Resultado do exercício - 410.333 - 410.333 1.296.092 1.706.425
Distribuição de lucros - - - - (333.765) (333.765)
Destinação dos lucros acumulados - (410.333) 410.333 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 6.832.485 - 3.429.835 10.262.322 4.017.574 14.279.895

Diretoria
Arthur Matarazzo Braga, Astério Vaz Safatle, Fernando Bruno de Albuquerque,

Luiz Roberto Horst Silveira Pinto, Ricardo Setton

Contador Responsável
Guilherme Lopes da Silva - CRC: 1SP - 330253/O-8

Crowe Macro Contadores Associados Ltda. - CRC - 2SP026593/O-2

As Demonstrações Contábeis completas, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes sem ressalvas, estão disponíveis na sede social da companhia no endereço da sede: Av. Brig. Faria Lima, 3.015 - 12º andar - Jd. Paulistano - CEP 01452-000 - São Paulo - SP - www.lote5.com.br

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
Concorrência nº 02/2021 - Processo Administrativo nº 
PMC.2020.00038417-42-Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
-Objeto:Execução de serviços de engenharia e arquitetura para projeto executivo 
de conservação, recuperação e acessibilidade do conjunto arquitetônico da 
Fazenda Mato Dentro (casa sede, casa anexa, tulha, capela e remanescentes 
arquitetônicos), localizado no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, na 
cidade de Campinas/SP. -Entrega dos envelopes:até 14/07/21 às 10h.Sessão 
Pública de abertura:14/07/21 às 10h. Disponibilidade do Edital: a partir de 
11/06/21, no portal eletrônico licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8518 e 2116-8401.

Campinas, 10 de junho de 2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que foi retificado o Edital do Pregão Presencial nº 028/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de coletas e 
análises laboratoriais de água e esgoto, sendo reaberto o prazo e ficando a data da sessão para o dia 23 de 
junho de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no 
endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700.  Louveira, 
10 de junho de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 19086/21 - Pregão Eletrônico nº 95/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte 
terrestre de pacientes em ambulancia do tipo UTI “tipo d” e ambulância do tipo simples. 
Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 24 de junho de 2021 - Abertura 
das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 24 de junho de 2021 - Início da disputa 
de preços: a partir das 14h30 do dia 24/06/2021. 
Processo nº 17597/21 - Pregão Eletrônico nº 96/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de material para uso técnico hospitalar (produtos têxteis). Recebimento 
das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 01 de julho de 2021 - Abertura das propostas 
dos lotes: a partir das 9h00 do dia 01 de julho de 2021 - Início da disputa de preços: a partir 
das 9h30 do dia 01/07/2021. 
Processo nº 17601/21 - Pregão Eletrônico nº 97/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de material para uso técnico hospitalar (conjunto de roupas privativo 
cirúrgico ghospitalar, blusa privativa cirúrgica hospitalar e avental ou capote cirurgico). 
Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 02 de julho de 2021 - Abertura 
das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 02 de julho de 2021 - Início da disputa de 
preços: a partir das 9h30 do dia 02/07/2021. 
Processo nº 14652/21 - Pregão Eletrônico nº 98/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de materiais de consumo para o Setor de Bioquimica do laboratório 
Municipal, com cessão de aparelho automatizado em regime de comodato. Recebimento 
das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 05 de julho de 2021 - Abertura das propostas 
dos lotes: a partir das 9h00 do dia 05 de julho de 2021 - Início da disputa de preços: a partir 
das 14h30 do dia 05/07/2021. 
Processo nº 4980/20 - Pregão Eletrônico nº 99/21. Interessado: Secretaria de 
Administração e Recursos Humanos. Objeto: Contratação de empresa especializada em 
telecomunicações, que possua outorga da ANATEL - Agência Nacional de 
Telecomunicações, para a prestação de serviço de acesso e trânsito internet à implantação, 
operação, manutenção e gerenciamento de enlace (que serão integrantes do as 
(Autonomous System) da Prefeitura de Franca) de acesso a rede mundial de computadores 
– Internet. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 06 de julho de 2021 - 
Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 06 de julho de 2021 - Início da 
disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 06/07/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 14/06/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

Franca, 10 de junho de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

Termo de Homologação. Processo Licitatório 56/2021. Pregão 14/2021. 
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços de 
seguro de veículos automotores da frota municipal, pelo prazo de 12 me-
ses. Considerando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da sessão 
pública de julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria 
nº. 150, de 27/01/2021; e a regularidade do procedimento, hei por bem, 
com base na Lei Federal nº. 10520, de 17 de julho de 2002, Homologar, 
os lotes do objeto licitado, às empresas abaixo delineadas e determinar 
que sejam tomadas as providências ulteriores. Gente Seguradora SA. Rua 
Marechal Floriano Peixoto, 450 – Edifício – Centro Histórico. Porto Alegre – 
RS. CNPJ (MF): 90.180.605/0001-02. Lotes: 01, 02, 03, 04 e 07. Valor: R$ 
23.561,63 (Vinte e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e 
três centavos). Mapfre Seguros Gerais S.A. Avenida das Nações Unidas, 
14.261, Andar 17 ao 21, Ala A – Vila Gertrudes. São Paulo – SP. CNPJ (MF): 
61.074.175/0001-38. Lote: 05. Valor: R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos 
reais). Seguros Sura S.A. Avenida das Nações Unidas, 12.995, Andar 4 – 
Bairro Brooklin Novo. São Paulo – SP. CNPJ (MF): 33.065.699/0001-27. Lo-
tes: 06 e 08. Valor: R$ 1.868,00 (Um mil, oitocentos e sessenta e oito reais). 
Castilho – SP, 09 de junho de 2021. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Balanço Patrimonial - Ativo  2019 2018
Circulante  199.775 190.181
Caixa e equivalentes de caixa  10.655 405
Contas a receber de clientes  4.072 3.086
Contas a receber - cooperativa  25.363 16.799
Estoques  74.555 80.938
Adiantamentos a fornecedores  25.096 35.254
Ativos biológicos  48.164 44.292
Tributos a recuperar  2.458 5.647
Outros ativos   9.412 3.760

Não circulante  794.922 504.288
Tributos a recuperar  527 1.070
Depósitos judiciais  8.109 13.436
Outros ativos   5 5
  8.641 14.511
Investimentos  7.906 7.906
Imobilizado  493.216 481.871
Direito de uso de ativos  285.159 -

Total do ativo  994.697 694.469
Passivo e patrimônio líquido - Circulante  323.965 362.146
Fornecedores  65.272 64.246
Empréstimos e financiamentos  173.209 233.071
Salários e encargos sociais  15.758 16.333
Tributos a recolher  19.697 46.013
Arrendamentos e parcerias agrícolas  41.851 -
Outros passivos   8.178 2.483

Não circulante  614.538 306.043
Empréstimos e financiamentos  163.667 76.642
Salários e encargos sociais  18.903 11.148
Tributos a recolher  30.708 295
Partes relacionadas  146.556 189.997
Provisão para contingências  24.372 27.821
Arrendamentos e parcerias agrícolas  230.241 -
Outros passivos   91 140
Total do passivo  938.503 668.189

Patrimônio líquido  56.194 26.280
Capital social  1.218.367 1.150.926
Prejuízos acumulados  (1.162.173) (1.124.646)

Total do passivo e patrimônio líquido  994.697 694.469

UMOE BIOENERGY S.A.
CNPJ nº 03.445.208/0004-55

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (valores expressos em milhares de reais)
Demonstração do Resultado  2019 2018
Receita operacional líquida  339.575 311.992
Custo produtos vendidos e serviços prestados  (285.828) (248.553)
Lucro bruto  53.747 63.439
Despesas com vendas  (6.411) (6.379)
Despesas gerais e administrativas  (8.456) (11.702)
Outras despesas operacionais, líquidas   (29.550) (49.035)
Lucro (prejuízo) operacional  9.330 (3.677)
Resultado financeiro: Despesas financeiras  (55.519) (76.681)
Receitas financeiras  8.662 4.691
Resultado financeiro, líquido  (46.857) (71.990)
Prejuízo antes do IR e da CS  (37.527) (75.667)
Imposto de renda e contribuição social  - 501
Prejuízo do exercício  (37.527) (75.166)
Demonstração do Resultado Abrangente  2019 2018
Prejuízo do exercício  (37.527) (75.166)
Total do resultado abrangente do exercício  (37.527) (75.166)
Demonstração das Mutações Capital Prejuízos Total do patri-
do Patrimônio Líquido social acumulados mônio líquido
Saldo em 1º/01/2018 1.105.997 (1.049.480) 56.517
Aumento de capital 44.929 - 44.929
Prejuízo do exercício - (75.166) (75.166)
Em 31/12/2018 1.150.926 (1.124.646) 26.280
Aumento de capital 67.441 - 67.441
Prejuízo do exercício - (37.527) (37.527)
Em 31/12/2019 1.218.367 (1.162.173) 56.194
Demonstração do Fluxo de Caixa 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (37.527) (75.166)
Ajustes: Depreciação 31.238 29.825
Amortização planta portadora 64.368 40.352
Amortização gastos de entressafra 31.016 32.040
Colheita de cana-de-açúcar 52.354 48.183
Variação no valor justo do ativo biológico (9.710) (3.111)
Ajuste ao valor de mercado de etanol em estoque (65) 65
Juros e variações sobre partes relacionadas 7.959 28.550
Juros sobre empréstimos e financiamentos 29.894 28.093
Provisão (reversão) para perdas em adiantamentos (2.046) (6.388)
Provisão (reversão) para perdas estoques (308) 1.706

 2019 2018
Provisão (reversão) para demandas judiciais (3.449) 496
Resultado na alienação de imobilizado (1.033) 906

Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes (9.596) 134
Estoques 6.756 (13.913)
Adiantamentos a fornecedores (863) 13.173
Tributos a recuperar 3.732 10.088
Depósitos judiciais 5.327 874
Outros ativos (5.652) (1.360)
Fornecedores 1.026 590
Salários e encargos sociais 7.180 15.828
Tributos a recolher 4.097 13.025
Outros passivos 5.646 (156)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos (29.526) (31.783)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 150.818 132.051
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado (22.589) (21.947)
Aquisições de bens ativo imobilizado (planta portadora) (72.036) (69.474)
Adições ao ativo biológico (tratos culturais) (46.516) (43.646)
Adições de gastos com manutenções de entressafra (44.977) (29.914)
Dividendos recebidos 46 982
Recebimento pela venda de bens do ativo imobilizado 2.668 675

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (183.404) (163.324)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital 16.041 -
Amortização de empréstimos e financiamentos (608.413) (440.394)
Captações de empréstimos e financiamentos 635.208 470.359

Caixa líquido proveniente das atividades 
de financiamentos 42.836 29.965

Aumento (redução) caixa e equivalentes caixa, líquidos 10.250 (1.308)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  405 1.713
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  10.655 405

As demonstrações financeiras completas, acompanhadas 
das notas explicativas, encontram-se à disposição 

dos senhores acionistas na sede social da empresa.
A Diretoria

Moacir Ventura Filho - CRC SP265392/O-2

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1015900-02.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER OS OCUPANTES DO 
IMÓVEL situado na Avenida Pompeia, 171, Vila Pompeia, 
CEP 05023-000, São Paulo, que lhe foi proposta uma ação 
de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de 
Daniela Marina Mecheri e outros, alegando em síntese: 
que o imóvel de sua propriedade situado na Avenida 
Pompeia, 171 foi invadido mediante arrombamento. O 
requerente requer a reintegração na posse do referido 
imóvel. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente Contestação. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2021.







  
 

  



 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001334-25.2021.8.26.0005. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, 
Dr(a). PATRICIA PERSICANO PIRES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RUI ROOSEVELT 
PARAGUASSU DE SOUZA, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 34.761.995, CPF 614.422.755-53, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por ASSOCIAÇÃO 
DOS MORADORES DO CONDOMINIO VITÓRIA A-6. 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 de R$ 51.410,26 (Fev/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica 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, publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2021. 

 
 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1025351-91.2018.8.26.0562. O Dr. Gustavo Antonio Pieroni Louzada, Juiz
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Santos /SP, na forma da lei, etc... Faz a PET SHOP JANDAIA LTDA (CNPJ
nº 55.315.519/0001-50) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca
e Apreensão relativo ao Bem DO AUTOMÓVEL marca VW - VOLKSWAGEN, modelo GOL CITY (TREND) 1.0 MI
TOTAL FLEX 8V 4P, cor PRETA, ano 2008/2009, placas EGF6962, chassi no . 9BWAA05W69P103433, Renavam:
126370575, movido a GASOLINA.  Apreendido o bem, e estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena
de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69,
alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob
pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. Santos, 31/05/2021.

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

COOPERATRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES
CNPJ 33.645.137/0001-52 - NIRE 35400192453

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da COOPERATRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES, no uso 
das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará na Estrada Velha Guarulhos-São 
Miguel, 3.659, Jardim Arapongas, Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07210-
250, no dia 26 de junho de 2021, em primeira convocação às 08 horas, com a presença de 2/3 
dos cooperados, em segunda convocação às 09 horas, no mesmo dia e local, com a presença 
de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em 
terceira e última convocação, às 10 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, 
para tratar da seguinte ORDEM DO DIA:
I - Prestação de contas da Diretoria, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, com-
preendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) demonstrativo das sobras apuradas ou 
das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 
sociedade;
II - Destinação das sobras apuradas no exercício (ou rateio das perdas);
III - Proposta de alteração da forma jurídica da sociedade (transformação);
IV - Proposta de Dissolução da sociedade;
V - Nomeação do Liquidante e do Conselho Fiscal para proceder à liquidação;
VI - Diligências que se fizerem necessárias para aprovação das matérias supramencionadas.
Nota: Para efeito de quórum, declara-se que o número de associados é de 37 associados.

Guarulhos, 08 de junho 2021.
PAULINERE DA SILVA PEREIRA

Diretor Presidente

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1003777-61.2019.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título 
Extrajudicial Contratos Bancários Exequente: Banco Bradesco SA. Executado: Michele da Silva Santos-Me e outro. 
Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1003777-61. 2019.8.26.0114.O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara, do 
Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr. Cássio Modenesi Barbosa, na forma da Lei, etc. Valor 
do débito: R$ 75.827,92 Honorários advocatícios:10% sobre o valor do débito Faz saber a(o)(s) Michele da Silva 
San tos-ME, CNPJ 18.129.919/0001-45; e, Michele da Silva Santos, CPF 330.980.628-60, RG 43.204.623-9, que 
lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A, alegando em 
síntese: que o exequente é credor da quantia de R$75.827,92 ,atualizado até 31/01/2019, pertinente ao saldo 
devedor da cé dula de crédito bancário Empréstimo Capital de Giro nº010.714.032, emitida em 10 de janeiro de 
2018. Encontrando-se o(s) réu(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a Citação do(s) executado(s), por 
Edital, para quitar(em) a quantia devidamente atualizada até a data do seu efetivo pagamento, no prazo de 3 dias 
(art. 827, parágrafo 1º, do CPC), a fluir no primeiro dia útil seguinte ao término do prazo de 20 (vinte) dias da 
publicação deste edital, caso em que a verba honorária devida será reduzida pela metade. Decorrido este prazo sem 
que tenha sido pago o valor constante do presente edital será procedida a penhora ou, sendo o caso, o Arresto de 
tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida e acréscimos. Por fim, por meio do presente edital ficará a 
parte executada ciente do prazo de 15 dias para oferecer embargos, contados da data em que se efetivar a citação, 
na forma deste edital. Dá-se à causa o valor de R$ 75.827,92. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Em caso de revelia será nomeado curador especial. Tudo nos termos do art. 257 do CPC. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 22 de março de 2021. 

Edital de Intimação do Executado Quanto á Penhora sobre Valores - Sisbajud Processo Digital nº: 0006707-69.2019.8.26.0405. Classe: 
Assunto: Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel Exequente: Elisabete Aparecida Chaves Executado: Fabiano José Borgato. Edital de 
Intimação, com o prazo de 20 dias.. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. Wilson Lisboa 
Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz saber a Fabiano José Borgato, 219.932.678-08, que por este Juízo e respectivo Cartório, processa-se o 
Cumprimento de Sentença de ação de Despejo Falta de Pagamento que lhe move Elisabete Aparecida Chaves. Encontrando-se o 
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação, por edital, da Penhora realizada sobre as quantias bloqueadas pelo 
Sistema SISBAJUD, por intermédio do qual fica intimado de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer Impugnação, no prazo de 15 (quinze) 
dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 20 de maio de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004434-
66.2020.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Herivelto 
Araujo Godoy, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Elisabete da Silva Guedes Bueno ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
usucapir um imóvel localizado na Rua Antonio Pavin, 1070, Jardim Conceição, CEP 13091-010, Campinas-SP, cuja 
descrição é a seguinte: Lote nº "01", da quadra "O", alegando em síntese que: a autora possui posse mansa, pacífica e 
ininterrupta do imóvel há mais de 21 (vinte e um) anos; que durante o período vem pagando os consumos que incidem sobre 
o bem e que desde o início reside com a família, zelando e cuidando como se seu fosse; que durante o período nunca sofreu 
qualquer oposição ou contestação e que a autora não é e jamais foi proprietária de outro bem imóvel. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo 
de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, 
aos 18 de maio de 2021. 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO QUADRO ASSOCIATIVO

O Sindicato da Categoria Profissional Diferenciada dos Trabalhadores Avulsos e dos Empregados de 
Movimentação de Mercadorias em Geral, Centros de Distribuição e Logística de Paulínia e Região 
– SINTRAMMGEP, devidamente inscrito no CNPJ (MF) sob o nº. 58.998.303.0001-25, com Registro 
no Ministério do Trabalho sob o nº. 24000.0001299/90-25, com sede à Rua Padre Jose de Anchieta, 
nº 279, Jardim Vista Alegre, na cidade e comarca de Paulínia/SP, convoca a todos os associados 
Movimentadores de Mercadorias em  Geral  em dia com as suas obrigações sociais, das cidades de 
Cajamar, Itapira, Itararé, Jacareí, Jundiaí, Laranjal Paulista, Monte Mor, Paulínia, Roseira, Sumaré, 
Tiete, Valinhos e Vinhedo,  para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária do Quadro Asso-
ciativo, que ocorrerá na sede da entidade, no dia 15/06/2021 às 10h00 em primeira convocação com 
quórum, ou as 10h30 em segunda convocação com qualquer número de associados presentes, para 
a aprovação do item único da ordem do dia:  item “a” da ordem do dia, que trata da mudança de 
endereço da sede da entidade sindical para a Rua Prefeito Antônio Garrido, nº 267 – Casa 1, Jardim 
Nova Jordanésia, Cajamar/SP. Para ingresso na assembleia, será necessário comprovar através 
de documento o exercício da atividade profissional na base territorial da entidade, sendo proibido o 
acesso de pessoas estranhas à categoria.

Paulínia, 11/06/2021 – Washington Sousa Cruz – Diretor Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – A FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE 
CRÉDITO DO ESTADO DE SÃO PAULO – FETEC SP, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.364.568/0001-86, com registro sindical no 
M.T.E. sob nº 000.100.260.00000-7, por sua Presidenta abaixo assinada, convoca os representantes de todos os sindicatos associados, 
em pleno gozo de seus direitos estatutários, na base territorial desta federação, para participarem de assembleia ordinária que se rea-
lizará de forma remota/virtual no dia 16 de Junho de 2021, às 14 horas para a deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1. Autori-
zação para alienação de bens imóveis, nos termos do Estatuto da Federação. Cabe esclarecer que a referida assembleia será realizada 
de forma remota/virtual em decorrência do Estado de Calamidade Pública, conforme já reconhecido pela legislação aplicável, sobretudo 
pela impossibilidade de aglomeração de pessoas, com a necessária manutenção do distanciamento social ante o risco de contágio pelo 
vírus COVID-19 (corona vírus) e suas variantes. São Paulo, 10 de Junho de 2021. Aline Molina Gomes Amorim - Presidenta

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 036/2021 - Processo nº 318/2020-DG/MP
Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 
036/2021 – Oferta de Compra Nº 270101000012021OC00023 - Processo nº 
318/2020-DG/MP, que tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação 
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com integral fornecimento de peças, 
em cancelas e portões automatizados instalados em imóveis que abrigam o Ministério 
Público do Estado de São Paulo, em diversas localidades.
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços 
eletrônicos  www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e,  www.mpsp.mp.br e 
www.e-negociospublicos.com.br. A sessão pública de processamento do Pregão 
Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou 
www.bec.sp.gov.br, no dia 24/06/2021, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica:  14/06/2021
Comissão Julgadora de Licitações, em 07 de junho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018013-65.2016.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Adriana Sachsida Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Hamburguinho Original 
Comércio e Acessórios Eireli (CNPJ: 20.917.168/0001-73) na pessoa de seu representante legal e 
L&&ampR Comércio de Vestuário e Acessórios Eireli (CNPJ: 14.621.840/0001-86), na pessoa de 
seu representante legal, que Condomínio Shopping Center Penha lhe ajuizou Ação de Execução da 
quantia de R$ 101.107,49 (02/16), representada pelo Instrumento Particular de Contrato Atípico de 
Espaço de Uso Comercial (EUC 2206/2207) do Shopping Center Penha. Estando os executados 
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o 
débito atualizado, custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Caso os executados 
efetuem o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela 
metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 
depósito de 30% do valor em execução, acrescidas de custas, honorários de advogado, os 
executados poderão requerer autorização do Juízo para pagarem o restante do débito em até 6 
parcelas mensais corrigidas e acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a penhora 
e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será 
nomeado curador especial em caso de revelia nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 GAZETA DE SÃO PAULO – 10 E 11/06/2021 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1006600-37-2014.8.26.0161.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do
Foro de Diadema, Estado de São Paulo, Dr(a).
Rafael Bragagnolo Takejima, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Rodinei Gomes Costa, CPF
280.274.328-71, que lhe foi proposta uma ação
de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária,
por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao
veículo marca Fiat, tipo Uno Mille Economy, cor
azul, ano/modelo 2009/2010, placa EJL3675,
chassi 9BD15802AA6304467, apreendido em
29.01.2015, haja vista o inadimplemento do
contrato de financiamento nº 30410-328493564,
em anexo aos autos. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de
05 dias, pagar a integralidade da dívida
pendente, podendo, no prazo de 15 dias,
oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso
do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Diadema, aos 03 de maio de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1030497-60.2018.8.26.0224.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a).
Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) DIEGO FERREIRA DA SILVA, CPF
426.312.278-08, com endereço desconhecido,
que lhe foi proposta uma ação de Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de
BANCO ITAUCARD S/A, alegando em síntese
que em 02/ 03/ 18, as partes celebraram Cédula
de Crédito n º 30410-554386565, com
pagamento em 48 parcelas mensais e
consecutivas, tendo como objeto o veículo Marca
: CHEVROLET, Modelo:ONIX HATCH
LS1.08VSP, Ano:2015, Cor: AZUL, Placa :
FPW9089, RENAVAM: 01079590576 (veículo foi
apreendido em 30/06/2020). O requerido não
cumpriu com as obrigações, deixando de pagar
a parcela nº 3 e seguintes, com a dívida em 22/
08/2018 no valor de R$ 31.448,37. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Guarulhos, aos 14 de maio 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 1.293.668, em 
10 de janeiro de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – Art. 1.242 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos elen-
cados no referido dispositivo legal, apresentados por JOSE PEREIRA DA FONSECA, brasileiro, aposentado, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 2.301.407-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 058.396.968-29, 
casado sob o regime da comunhão universal de bens, antes da Lei nº. 6.515/77, com MARIA DE SOUZA FON-
SECA, brasileira, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 11.832.056-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF 
sob o nº. 225.969.858-10, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Almadem nº 130, Bloco 10, apto 96, 
Vila Andrade, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica com animus domini, somada a de seus anteces-
sores, desde 10 de agosto de 1975; que adquiriram através de Instrumento Particular de Promessa de Cessão 
de Direitos Imobiliários celebrado 07 de março de 1989, com ANTONIO OSVALDO ALVES OLIVAL e sua mu-
lher ELIELZA BARBOSA DA SILVA, sobre o IMÓVEL situado na Rua Tapiraipe, nº 95, com área construída 
de 93,00m², e seu respectivo terreno com área de superfície de 155,36m2, correspondente a parte do 
lote nº 02 da quadra “I”, do loteamento denominado Jardim das Imbuias – loteamento implantado na 
gleba de terras, com origem na Matrícula nº. 40.681, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis, no 29º 
Subdistrito – Santo Amaro, imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte sob 
o nº. 177.071.0039-4. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Procedi-
mento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, 
ou os notificandos, EMIL HEININGER que também assina EMILIO HEININGER, META MARIA HEININGER, 
JOÃO PARISI, LINA TEREZA VICENTIN PARISI, EDUARDO COSTA TRAVASSOS, EDGAR WEILL, ELZA 
OLIVEIRA WEILL, STAVROS ATHANASE BILLIS, MAGDA BILLIS, DOMINGOS PARISI, NAZIRA ELIAS 
MUHAMAD, ASSAD MUHAMAD, NELSON LESTE, DIVA TEIXEIRA PRATES LESTE, ANTONIO OSVALDO 
ALVES OLIVAL, ELIELZA BARBOSA DA SILVA, EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, ARGEMIRO PETRO-
LINO DOS SANTOS, ELIO JOSE PEREIRA, MARIA DO CARMO LEITE PEREIRA, EUNICE TOLEDO DE 
LIMA, ANTONIO FERREIRA LEITE, MANOEL PAULO DO NASCIMENTO FILHO e MANOEL DOS SANTOS, 
oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem as-
sim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso 
previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de 
Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de 
quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado 
e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 08 de junho de 2021. O Oficial.

4ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL/SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1105028-04.2018.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LEANDRO 
BERNARDINO SEQUEIRA, CPF nº 318.424.988-35, que ORGANIZAÇÃO TOLEDO 
LARA LTDA. lhe ajuizou Ação de Cobrança de alugueis, Procedimento Comum, para o 
recebimento de R$ 14.210,50 (outubro/18) mais parcelas vincendas até o pagamento, 
ref. a débitos de sala comercial, sito R. Sete de Abril, nº 216, 9º and., sl. 908 - SP/SP, 
condenando-o ainda, ao pagamento das custas, verbas e cominações legais. Estando o réu 
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, após o prazo supra, 
contestem, sob pena de revelia e confesso. Será o edital, afi xado e publicado na forma da lei.

COMARCA DE SUZANO - 2ª VARA CÍVEL - Av. Paulo Portela, s/nº - Jardim
Paul is ta  -  CEP 08675-230 -  Fone:  4748-1099 -  R.218 -   E-mai l :
suzano2cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público: das12h30min
às19h00min - EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 20 dias,  expedido nos autos da
ação de USUCAPIÃO, processo nº 1008062-18.2015.8.26.0606. O MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Suzano, Estado de São Paulo, Dr. PAULO
EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
que por este Juízo e respectivo Cartório tramitam os autos de USUCAPIÃO
ajuizada por WASHINGTON LUIZ SOARES, tendo por objetivo o imóvel localiza-
do na esquina formada pela Av. Armando Salles de Oliveira e Rua Eliziel Alves
Costa, Centro, Suzano/SP, inscr ição municipal 20.070.036-B, encerrando o
terreno a área de 184,42m² (devidamente descrito e caracterizado no memorial
descritivo anexo aos autos, elaborado por Rafael Oliveira da Silva, CREA/SP
5063128475), alegando tê-lo adquirido da Construtora Chaia nos termos do
contrato de compromisso de compra e venda firmado em 03/04/2014; e que o
possui desde então de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição de
quem quer que seja. Estando em termos, expede-se o presente para CITAÇÃO
de RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS e EVENTUAIS INTERES-
SADOS NÃO LOCALIZADOS, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, CONTESTEM o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os
fatos alegados. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Suzano, aos 02 de junho de 2021.

5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUNDIAÍ/SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0013384-30.2010.8.26.0309. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Jundiaí, Estado de São Paulo, Dr(a).DANIELA 
MARTINS FILIPPINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IRMA CARMEM DOS SANTOS 
RIGHETTI, RG 164366507, CPF053.667.448-57, com endereço à Alameda Primavera, 335, 
Parque dos Cafezais, CEP 13295-000, Itupeva - SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca 
e Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO, alegando em síntese: “ajuizou uma ação de Busca e Apreensão referente ao 
contrato nº 1.00308.0000567.09, tendo como garantia, sob alienação fi duciária o veículo Marca/
Modelo: Volkswagen/PARATI GL 1.8MI, Ano: 1996/97, Cor: Azul, Placa: GUB2845, RENAVAM: 
00666487170. Estando a ré em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fl uir após o prazo supra, 
apresentem resposta, podendo no prazo de 05 dias, pagar a integralidade da dívida, segundo 
os valores apresentados pelo credor na inicial (R$ 20.333,88 em 05/2011), atualizados. Não 
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados 
pela autora. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jundiaí, aos 24 de fevereiro de 2021.

5ª Vara Cível - 5º Ofício Cível Intimação. Prazo 20 dias. 
Proc. nº 0009833-04.2021.8.26.0100 O Dr. Gustavo 
Coube de Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, FAZ 
SABER a José Roberio Marques, CPF/MF 011.710.868-
57, o qual encontra-se em local ignorado, que pelo 
presente edital, expedido nos autos de Cumprimento de 
Sentença que lhe requer Condomínio Edifício Iporá, fica 
intimado para em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, 
pagar a quantia de R$ 7.232,87, sob pena de multa de 10% 
e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 513 § 
2º inciso IV do CPC, ficando advertido de que transcorrido 
o prazo mencionado, sem pagamento, iniciase o prazo de 
15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação 
(art.523/CPC). São Paulo, 19 de maio de 2021. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Objeto: Aquisição de 34 kits de toners para impressora Lexmark MC3224ADWE, nos termos 

do Pregão Presencial nº 21/2021.  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 pela Pregoeira Ilka 
de Nadae, homologa em 10 de junho de 2021 o objeto licitado à empresa: ACL TECNO PARTS LTDA., 
no valor de R$ 42.500,00. Publique-se. Firme-se o respectivo contrato. Câmara Municipal de Marília, 
em 10 de junho de 2021. Marcos Santana Rezende. Presidente. 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO. 
Processo: nº 0025405-37.2020.8.26.0002. Executados: requerido(s) KAROL LASKOWSKI. Apto nº 72, no 7º andar do Edifício Casa de Stuart, à R. João 
de Souza Dias, nº 983, 30º Subdistrito Ibirapuera/SP; área útil: 171,5600m2, área comum: 59,0725m2, área construída: 230,6325m2, c/ 02 vagas de 
garagem. Rua João de Souza Dias, nº983, São Paulo/SP - Contribuinte nº 086.074.01173. Descrição completa na Matrícula nº 83.985 do 15º CRI de 
São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.450.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 725.000,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/07/2021 às 11h50min, e termina em 14/07/2021 às 11h50min; 2ª Praça começa em 
14/07/2021 às 11h51min, e termina em 03/08/2021 às 11h50min. Fica o requerido KAROL LASKOWSKI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), bem como os credores PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, terceiro(a) interessado JOSE RODRIGUES TANQUEDO e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal.  

 GAZETA DE SÃO PAULO – 11/06/2021 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. 
Processo: nº 0190926-12.2012.8.26.0100. Executados: executado(s) SPEED STAMP IMPRESSÃO DE MATERIAL LTDA, CHRISTIANO ALLEN 
PALÁCIO HERCULANO - Terreno com 792,00m² no Planalto Nova Aldeota - Fortaleza/CE. Rua Valdemir Queiroz, nºs/n, Fortaleza/CE - Contribuinte nº 
342.3034342.3026. Descrição completa na Matrícula nº 14.322 do 5º CRI de Fortaleza/CE. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 220.697,17 - Lance mínimo na 
2ª praça: R$ 110.348,58 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 08/07/2021 às 11h10min, 
e termina em 13/07/2021 às 11h10min; 2ª Praça começa em 13/07/2021 às 11h11min, e termina em 03/08/2021 às 11h10min. Ficam os 
executado(s) SPEED STAMP IMPRESSÃO DE MATERIAL LTDA, CHRISTIANO ALLEN PALÁCIO HERCULANO, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em),  e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem 
como da Penhora realizada em 23/05/2014.  

 GAZETA DE SÃO PAULO – 11.06.2021 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003‐0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 
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6ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 
DIAS. PROCESSO Nº 1022182-56.2019.8.26.0564 Ordem 1372/2019 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Patricia 
Svartman Poyares Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VOX TRANSPORTES EIRELI, 
CNPJ 20.299.746/0001-55, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de Wellington Viana da Silva, alegando em síntese: pedido de indenização por danos materiais e 
morais decorrente de roubo de veículo. Encontrando-se a corré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, a corré será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo-SP. 

REQUERIMENTO DE LICENÇA
IR 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBARBA LTDA. inscrita na JUCESP sob nº 
35.224.150.234, em sessão de 18/03/2010, inscrita no CNPJ sob nº 12.194.898/0001-65, 
torna público que requereu, à Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a Licença Previa e de 
instalação para Serviços de usinagem, Tornearia e Solda, situado(a) à Avenida Santa Tere-
zinha, 122 – Vila Santa Cecilia, Mauá – SP CEP 09380-060, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 1788/2021.

COOPERATRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES
CNPJ 33.645.137/0001-52 - NIRE 35400192453

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da COOPERATRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES, no uso 
das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se reu-
nirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará na Estrada Velha Guarulhos-São 
Miguel, 3.659, Jardim Arapongas, Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07210-
250, no dia 20 de junho de 2021, em primeira convocação às 08 horas, com a presença de 2/3 
dos cooperados, em segunda convocação às 09 horas, no mesmo dia e local, com a presença 
de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em 
terceira e última convocação, às 10 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, 
para tratar da seguinte ORDEM DO DIA:
I - Reforma do Estatuto Social;
II - Diligências que se fizerem necessárias para aprovação das matérias supramencionadas.
Nota: Para efeito de quórum, declara-se que o número de associados é de 37 associados.

Guarulhos, 08 de junho 2021.
PAULINERE DA SILVA PEREIRA

Diretor Presidente

www.gazetasp.com.br

COMARCA DE ITAPEVI - 1ª VARA CÍVEL - Rua Bélgica, 405 - Jd Santa Rita -
CEP 06660-280 - Fone: (11) 4322-9329 - E-mail: itapevi1cv@tjsp.jus.br - EDITAL
de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1006952-14.2018.8.26.0271. A
MMª  Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado de São Paulo,
Dra. DANIELE MACHADO TOLEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS
ALBERTO GOMES PIEDADE, brasileiro, mecânico de automóvel, RG 17.801.134-
4, CPF 079.144.768-54, com endereço à Avenida Horacio Lafer, 955, Jardim
das Flores, CEP 06112-010, Osasco/SP, que lhe foi proposta uma ação de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de CLUBE DE CAMPO RE-
CANTO VERDE, visando a cobrança do débitode R$12.214,68 (Nov/2018) a ser
atualizado e acrescido de multa, custas, honorários e demais cominações
legais, conforme confissão de dívida de 06/12/2016. Estando o executado em
lugar ignorado, foi defer ida a CITAÇÃO por EDITAL, para que, após o prazo
deste, em 03 dias, PAGUE o débito ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou
ainda, RECONHECENDO o crédito da exequente e DEPOSITANDO 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCE-
LAS MENSAIS, atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus bens
quantos bastem para solução da dívida. Não sendo contestada a ação, o
réuserá considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de Itapevi, aos 07 de junho de 2021.

 2ª VARA CÍVEL FORO DE BAURU - Edital de 1ª e 2ª Praça do bem abaixo descrito, conhecimento 
de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO da requerida JOSE AUGUSTO LOUREANO MAGA-
LHÕES (CPF: 273.876.468-13), TERCEIROS INTERESSADOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
(CNPJ: 00.360.305/0001-04), PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, PROCESSO Nº 1002206-
92.2016.8.26.0071/01 E PROCESSO Nº 1516237-55.2019.8.26.0071, extraída dos autos da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida por CONDOMÍNIO RESIDENCIA DOS EUCA-
LIPTOS (CNPJ: 14.491.605/0001-37), extraída nos autos do processo nº 1008481-52.2019.8.26.0071. 

O DR. JOÃO THOMAZ DIAZ PARRA, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Bauru /SP, na forma da lei, FAZ 
SABER a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 
882 do NCPC e parágrafos, regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da empresa gestora 
CRIS LEILÕES (www.crisleiloes.com.br), conduzido pela Leiloeira Ofi cial Cristiane Franklin Simões, JUCESP nº 1.058, 
portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação com 1ª Hasta com início no dia 16/06/2021 
às 14:00 horas e com término no dia 21/06/2021 às 14:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou 
superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Hasta com início no dia 21/06/2021 às 14:01h horas 
e com término no dia 12/07/2021 às 14:00 horas, caso não haja licitantes na 1º Praça, será aceito lance de 70% do 
valor atualizado da avaliação conforme o art. 885 do NCPC, Parágrafo único. O juiz da execução estabelecerá o preço 
mínimo, as condições de pagamento que poderão ser prestadas pelo arrematante. BEM: OS DIREITOS SOBRE UMA 
UNIDADE AUTÔNOMA, designada como apartamento, identifi cado pelo nº 224, localizado no 2º pavimento ou 1º andar, 
do Bloco 02, do empreendimento denominado “Condomínio Residencial dos Eucaliptos”, situado na rua Engenheiro 
Miguel Melhado Campos, nº 1-129, nesta cidade de Bauru – SP, contendo uma área total de 47,05m², sendo 42,05 m² 
de área privativa, e 5,00 m² de área de uso comum, correspondendo-lhe ainda uma fração ideal no terreno e nas coisas 
de uso comum de 0,2500%. Cadastro Municipal nº 3/1621/27. Matrícula nº 102.049 2° Ofi cial de Registro de Imóveis 
de Bauru /SP. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica. 
AVALIAÇÃO: Consta na avaliação que o imóvel avaliado foi um igual e semelhante ao penhorado nos autos, sendo a 
unidade composta por sala de estar, dois quartos, um banheiro, cozinha e garagem. De acordo com a avaliação o imóvel 
encontra-se desocupado. ÔNUS: Consta na referida matrícula R.03 – Consta uma ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA a favor 
da CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Av.5 – Penhora exequenda. Processo nº 1002206-92.2016.8.26.0071/01 em tra-
mite perante a 5º Vara Cível da Comarca de Bauru – SP. Processo nº 1516237-55.2019.8.26.0071 em tramite perante 
o Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Bauru do Estado de São Paulo. Débitos em aberto junto a Prefeitura de 
Bauru de 2012 a 2021 no valor de R$ 1.989,13 (mil, novecentos e oitenta e nove reais e treze centavos). Débitos dessa 
ação está no valor de R$ 8.494,03 (oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e três centavos). Não consta nos 
autos haver recurso pendente de julgamento.  DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM: No primeiro pregão, o valor 
mínimo para venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial que corresponde R$ 92.120,00 para abril/2020, 
que será atualizado a época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 
70% do valor atualizado da avaliação judicial. PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA:  O arrematante efetuará o 
pagamento à vista ou a prazo. Pagamento à vista: O depósito deve ser efetuado em até 24 horas do encerramento 
do leilão, através de guia de depósito judicial remetido ao juízo da causa. Pagamento parcelado: Depósito do sinal 
igual ou superior 25% do valor do lance vencedor, no prazo de 24 horas do encerramento do leilão, através de guia 
de depósito judicial remetida ao juízo da causa, e o restante em até 30 parcelas, corrigida mensalmente pelo índice 
do TJSP e garantido por caução idônea (no caso de bens móveis), e pela hipoteca do próprio bem (no caso de bens 
imóveis), fi cando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do M.M Juiz da causa fi cando desde já consignado que 
proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, ainda que 
mais vultoso (Art. 895, §1, §2, §4, §5, §6, §7, §8, §9 do NCPC). Decorrido o prazo sem que o arrematante não tenha 
realizado o depósito do preço ou do sinal, tal informação será encaminhada ao M.M Juízo competente para aplicação 
das medidas cabíveis. Os interessados em adquiri 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 
não inferior a 70% do valor de avaliação atualizada. COMISSÃO: A comissão devida ao gestor será de 5% sobre o valor 
da arrematação, que deverá ser paga no prazo de 24 horas do encerramento do leilão, através de DOC/TED na conta 
da gestora a ser informada, comissão está não incluída no valor do lance vencedor (artigo 17 do Provimento CSM n. 
1625/2009), que será paga pelo arrematante, 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.  DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através 
do Tel.: (11) 3562-0599, e-mail: contato@crisleiloes.com.br, ou ainda no endereço do gestor na Rua Paracatu nº 309 
sala 118 – Saúde - São Paulo/SP. Fica os EXECUTADOS, na pessoa de seu representante legal e demais interes-
sados, INTIMADOS das designações supra, se os executados forem revéis e não tiverem advogados constituídos, não 
constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo eles encontrados no endereço constante do processo, a 
intimação considerar-se-á por meio do próprio edital. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma 
da lei. João Thomaz Diaz Parra Juiz de Direito 2ª Vara Cível do Foro de Bauru

W W W. C R I S L E I L O E S . C O M . B R

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SOROCABA/SP. Processo: nº 1020529-70.2017.8.26.0602. Executados: AMINA VIEIRA MELO, HÉLIO DE MATOS - 
DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apartamento com área privativa de 44,09m² do Bloco 20, integrante do Condomínio 
Residencial Alto de Ipanema 1, situado à Rua Comendador Genésio Rodrigues nº 100, Sorocaba/SP - Contribuinte nº 
35.12.88.0146.20.012. Descrição completa na Matrícula nº 157.571 do 1ª CRI de Sorocaba/SP. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 84.289,98 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 42.144,99 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 25/06/2021 às 15h00min, e termina em 28/06/2021 às 15h00min; 2ª 
Praça começa em 28/06/2021 às 15h01min, e termina em 19/07/2021 às 15h00min. Ficam os executados AMINA 
VIEIRA MELO, seu cônjuge HÉLIO DE MATOS, a terceira interessada CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada em 21/08/2019. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SOROCABA/SP. Processo: nº 1038567-67.2016.8.26.0602. Executada: ANA FATIMA BENATTI - Chácara com área de 
800,00m² localizada à Rua Francisco Paulino Vicente nº 75, quadra 13, lote 11, Condomínio Aquarius, Araçoiaba da 
Serra/SP - Contribuinte nº 214.143.025.001.001. Descrição completa na Matrícula nº 13.283 do 2º CRI de Sorocaba/SP. 
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 353.321,20 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 282.656,96 (80% do valor de avaliação) 
(sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 23/07/2021 às 11h20min, e termina em 
27/07/2021 às 11h20min; 2ª Praça começa em 27/07/2021 às 11h21min, e termina em 16/08/2021 às 11h20min. Fica 
a executada ANA FATIMA BENATTI, seu cônjuge e coproprietário OSMAR BENATTI, a credora CANDIDA COSTAS 
CARIDE e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação 
pessoal, bem como da Penhora realizada em 18/09/2019. 
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EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL – 390/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC 
- EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA ON LINE – Georgios Alexandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juiz 
de Direito RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO da 01ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE 
GUARUJÁ/SP, nos autos do cumprimento de sentença - Processo nº 0007904-91.2017.8.26.0223, partes 
CONDOMÍNIO VILLAGE SAUSALITO contra ALEXANDRE LUIZ SANTOS DE SOUZA – BEM – DIREITOS 
DECORRENTES DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE UNIDADE CONDO-
MINIAL AUTÔNOMA DO CONDOMÍNIO VILLAGE SAUSALITO – UNIDADE n° 1 B Residência Geminada 
Assobradada nº I, com acesso pelo nº 314 da Rua Major Manoel Fernandes Neto, integrante do condomínio 
“VILLAGE SAUSALITO”, situado no loteamento Jardim Três Marias, nesta cidade, município e comarca de 
Guarujá-SP, possui área útil de 48,705m2, a área comum de 1,598m2, a área total construída de 50,303m2, 
correspondendo-lhe tanto no terreno como nas demais coisas de uso comum, uma fração ideal de 4,701% 
do todo, cabendo o direito de uso de 01 (uma) vaga no estacionamento localizado no recuo da construção, 
em relação à Rua Major Manoel Fernandes Neto. Cadastrado pela Prefeitura Municipal de Guarujá sob nº 
3-0080-003-011. Matrícula do Imóvel nº 99.899, do Registro de Imóveis de Guarujá/SP. AVALIAÇÃO: 
R$ 256.165,59 (duzentos e cinquenta e seis mil e cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove 
centavos) – atualizado para março/2021– DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 22 de junho 
de 2021, às 15h, e com término no dia 25 de junho de 2021, às 15h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 
256.165,59 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a 
data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 25 de junho de 2021, às 15h, e com término no 
dia 21 de julho de 2021, às 15h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 128.082,79 (50% do valor de avaliação 
que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam intimados 
da penhora, avaliação e praceamento do bem nos termos do presente edital ALEXANDRE LUIZ SANTOS 
DE SOUZA – CPF nº 305.572.418-63, ADD – CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – CNPJ 
n° 74.417.866/0001-39, ALGAMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. – ME - CNPJ n° 
55.373.930/0001-82, DENIS DUCKWORTH – CPF n° desconhecido, EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL 
bem como a PREFEITURA DE GUARUJÁ/SP e demais interessados e eventuais interessados, intimados 
para tomar ciência do feito e acompanhar o pregão, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como 
das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste 
edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. A realização do leilão e 
a consulta do edital completo para oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará através do 
site www.alexandridisleiloes.com.br.

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

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

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

16 / Junho 2021 - Quarta 9:30h. 

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

 www.milanleiloes.com.br

LEILÃO DE IMÓVEIS TJ EM SÃO CARLOS-SP
LEILÃO ONLINE

1º Praça: 16/06 - 2ª Praça: 18/06 - 2021 13h. 

SÃO CARLOS-SP-BAIRRO JARDIM MEDEIROS-TERRENO C/ 138,00M²

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE MATERIAIS DIVS.
LEILÃO DE MATERIAIS A GERAR GRUPO RANDON

14 / Junho 2021 - Segunda 14h. 
LEILÃO ONLINE

 www.milanleiloes.com.br

LEILÃO DE CONJS. COMERCIAIS
LEILÃO ONLINE

14 / Junho 2021 - Segunda 11h. 

SALAS COML. B. VILA MARIANA - SP PROX. AO H. OLHOS

 www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

15 / Junho 2021 - Terça 9:30h. 

LEILÃO DE MATERIAIS DIVS.
MATERIAL "SEM USO" PROVENIENTE DO ALMOXARIFADO

LEILÃO ONLINE

 www.milanleiloes.com.br

LEILÃO DE 21 IMÓVEIS PREVISUL
LEILÃO ONLINE

15 / Junho 2021 - Terça 16h. 

APARTAMENTOS • CASAS • COMERCIAIS • RURAIS E MAIS

 www.milanleiloes.com.br

LEILÃO DE 03 IMÓVEIS PREVISUL
LEILÃO ONLINE

1º Praça: 17/06 - 2ª Praça: 21/06 - 2021 16h. 

APARTAMENTOS • CASAS • COMERCIAIS • RURAIS E MAIS

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS FORD
ORIGINÁRIOS DA FROTA, MARKETING, TESTE COMPARATIVO E RECOMPRA

18 / Junho 2021 - Sexta 9:30h. 

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

FORD TERRITORY DO B. SAFRA
TERRITORY TITANIUM 1.5 GAS. 2020/21

18 / Junho 2021 - Sexta 10:30h. 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 31ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 0045782-26.2020.8.26.0100. Executados: ESPÓLIO DE NORMA FERREIRA 
CHRISTIANO, MAURÍCIO CHRISTIANO, TÂNIA FERREIRA CHRISTIANO, NORMA CHRISTIANO GASPAR, ANTÔNIO 
JOSÉ GASPAR, JUVENAL IGNACIO DA SILVA NETO, MÁRCIA CHRISTIANO IGNÁCIO DA SILVA, ANDRÉIA 
GUGLIELMI, SILVIO TADEU GUGLIELMI SOBRINHO, VICTOR GUGLIELMI, VICTOR GUGLIELMI FILHO - Unidade 
com a área exclusiva de 333,27m² do Edifício Mansão dos Nobres, Bloco I, situada à Rua Rafael de Barros nº 387, 
Paraíso - São Paulo/SP - Contribuinte nº 036.018.0114-0. Descrição completa na Matrícula nº 18.781 do 1ª CRI de São 
Paulo/SP. Obs: Constam débitos condominiais no valor de R$ 583.945,31 (18/05/2021). Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
3.363.838,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.681.919,25 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/07/2021 às 15h30min, e termina em 13/07/2021 às 15h30min; 2ª Praça 
começa em 13/07/2021 às 15h31min, e termina em 03/08/2021 às 15h30min. Ficam os executados ESPÓLIO DE 
NORMA FERREIRA CHRISTIANO, na pessoa de seus herdeiros e executados, MAURÍCIO CHRISTIANO, TÂNIA 
FERREIRA CHRISTIANO, NORMA CHRISTIANO GASPAR, ANTÔNIO JOSÉ GASPAR, JUVENAL IGNACIO DA SILVA 
NETO, MÁRCIA CHRISTIANO IGNÁCIO DA SILVA, ANDRÉIA GUGLIELMI, SILVIO TADEU GUGLIELMI SOBRINHO, 
VICTOR GUGLIELMI, VICTOR GUGLIELMI FILHO, seus cônjuges se casados forem, a coproprietária SARC IMOVEIS 
LTDA (CNPJ: 37.524.929/0001-20) na pessoa de seu representante legal RODRIGO RACY CURI, os credores OLGA 
LUCIANA ALCINO, AGNALDO ALVES CALIXTO, ANDRE LUIZ LEMASSON, seus cônjuges se casados forem, o terceiro 
interessado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANSÃO DOS NOBRES e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
IBIÚNA/SP. Processo: nº 1001962-50.2016.8.26.0238. Executados: ESPÓLIO DE NIVALDO DOS SANTOS, ROSA 
BENEDITA RAMOS DOS SANTOS - Lote com 250,00m² situado à Rua Grécia nº 13 (Lote nº 14 da Quadra 09), 
Residencial Europa, Ibiúna/SP - Contribuinte nº 40.95962.42.09.0155.00.000. Descrição completa na Matrícula nº 15.808 
do 1ª CRI de Ibiúna /SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 144.830,34 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 86.898,20 (60% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 09/07/2021 às 14h00min, e 
termina em 12/07/2021 às 14h00min; 2ª Praça começa em 12/07/2021 às 14h01min, e termina em 02/08/2021 às 
14h00min. Ficam os executados ESPÓLIO DE NIVALDO DOS SANTOS, na pessoa de sua inventariante ROSA 
BENEDITA RAMOS DOS SANTOS, ROSA BENEDITA RAMOS DOS SANTOS, seu cônjuge se casada for, os credores 
AGROCERES PIC SUÍNOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, AGROCERES PIC GENÉTICA DE SUÍNOS 
LTDA, na pessoa de seu representante legal, AGROCERES PIC MATRIZES DE SUÍNOS LTDA, na pessoa de seu 
representante legal, MANOEL MONTORO NAVARRO, seu cônjuge se casado for e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
23/01/2019. 
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SEXTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2021 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO. 
Processo: nº 0025405-37.2020.8.26.0002. Executados: requerido(s) KAROL LASKOWSKI. Apto nº 72, no 7º andar do Edifício Casa de Stuart, à R. João 
de Souza Dias, nº 983, 30º Subdistrito Ibirapuera/SP; área útil: 171,5600m2, área comum: 59,0725m2, área construída: 230,6325m2, c/ 02 vagas de 
garagem. Rua João de Souza Dias, nº983, São Paulo/SP - Contribuinte nº 086.074.01173. Descrição completa na Matrícula nº 83.985 do 15º CRI de 
São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.450.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 725.000,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/07/2021 às 11h50min, e termina em 14/07/2021 às 11h50min; 2ª Praça começa em 
14/07/2021 às 11h51min, e termina em 03/08/2021 às 11h50min. Fica o requerido KAROL LASKOWSKI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), bem como os credores PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, terceiro(a) interessado JOSE RODRIGUES TANQUEDO e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal.  

 GAZETA DE SÃO PAULO – 11/06/2021 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. 
Processo: nº 0190926-12.2012.8.26.0100. Executados: executado(s) SPEED STAMP IMPRESSÃO DE MATERIAL LTDA, CHRISTIANO ALLEN 
PALÁCIO HERCULANO - Terreno com 792,00m² no Planalto Nova Aldeota - Fortaleza/CE. Rua Valdemir Queiroz, nºs/n, Fortaleza/CE - Contribuinte nº 
342.3034342.3026. Descrição completa na Matrícula nº 14.322 do 5º CRI de Fortaleza/CE. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 220.697,17 - Lance mínimo na 
2ª praça: R$ 110.348,58 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 08/07/2021 às 11h10min, 
e termina em 13/07/2021 às 11h10min; 2ª Praça começa em 13/07/2021 às 11h11min, e termina em 03/08/2021 às 11h10min. Ficam os 
executado(s) SPEED STAMP IMPRESSÃO DE MATERIAL LTDA, CHRISTIANO ALLEN PALÁCIO HERCULANO, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em),  e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem 
como da Penhora realizada em 23/05/2014.  

 GAZETA DE SÃO PAULO – 11.06.2021 
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6ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 
DIAS. PROCESSO Nº 1022182-56.2019.8.26.0564 Ordem 1372/2019 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Patricia 
Svartman Poyares Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VOX TRANSPORTES EIRELI, 
CNPJ 20.299.746/0001-55, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de Wellington Viana da Silva, alegando em síntese: pedido de indenização por danos materiais e 
morais decorrente de roubo de veículo. Encontrando-se a corré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, a corré será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo-SP. 

REQUERIMENTO DE LICENÇA
IR 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBARBA LTDA. inscrita na JUCESP sob nº 
35.224.150.234, em sessão de 18/03/2010, inscrita no CNPJ sob nº 12.194.898/0001-65, 
torna público que requereu, à Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a Licença Previa e de 
instalação para Serviços de usinagem, Tornearia e Solda, situado(a) à Avenida Santa Tere-
zinha, 122 – Vila Santa Cecilia, Mauá – SP CEP 09380-060, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 1788/2021.

COOPERATRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES
CNPJ 33.645.137/0001-52 - NIRE 35400192453

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da COOPERATRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES, no uso 
das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se reu-
nirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará na Estrada Velha Guarulhos-São 
Miguel, 3.659, Jardim Arapongas, Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07210-
250, no dia 20 de junho de 2021, em primeira convocação às 08 horas, com a presença de 2/3 
dos cooperados, em segunda convocação às 09 horas, no mesmo dia e local, com a presença 
de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em 
terceira e última convocação, às 10 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, 
para tratar da seguinte ORDEM DO DIA:
I - Reforma do Estatuto Social;
II - Diligências que se fizerem necessárias para aprovação das matérias supramencionadas.
Nota: Para efeito de quórum, declara-se que o número de associados é de 37 associados.

Guarulhos, 08 de junho 2021.
PAULINERE DA SILVA PEREIRA

Diretor Presidente

www.gazetasp.com.br

COMARCA DE ITAPEVI - 1ª VARA CÍVEL - Rua Bélgica, 405 - Jd Santa Rita -
CEP 06660-280 - Fone: (11) 4322-9329 - E-mail: itapevi1cv@tjsp.jus.br - EDITAL
de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1006952-14.2018.8.26.0271. A
MMª  Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado de São Paulo,
Dra. DANIELE MACHADO TOLEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS
ALBERTO GOMES PIEDADE, brasileiro, mecânico de automóvel, RG 17.801.134-
4, CPF 079.144.768-54, com endereço à Avenida Horacio Lafer, 955, Jardim
das Flores, CEP 06112-010, Osasco/SP, que lhe foi proposta uma ação de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de CLUBE DE CAMPO RE-
CANTO VERDE, visando a cobrança do débitode R$12.214,68 (Nov/2018) a ser
atualizado e acrescido de multa, custas, honorários e demais cominações
legais, conforme confissão de dívida de 06/12/2016. Estando o executado em
lugar ignorado, foi defer ida a CITAÇÃO por EDITAL, para que, após o prazo
deste, em 03 dias, PAGUE o débito ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou
ainda, RECONHECENDO o crédito da exequente e DEPOSITANDO 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCE-
LAS MENSAIS, atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus bens
quantos bastem para solução da dívida. Não sendo contestada a ação, o
réuserá considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de Itapevi, aos 07 de junho de 2021.

 2ª VARA CÍVEL FORO DE BAURU - Edital de 1ª e 2ª Praça do bem abaixo descrito, conhecimento 
de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO da requerida JOSE AUGUSTO LOUREANO MAGA-
LHÕES (CPF: 273.876.468-13), TERCEIROS INTERESSADOS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
(CNPJ: 00.360.305/0001-04), PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, PROCESSO Nº 1002206-
92.2016.8.26.0071/01 E PROCESSO Nº 1516237-55.2019.8.26.0071, extraída dos autos da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida por CONDOMÍNIO RESIDENCIA DOS EUCA-
LIPTOS (CNPJ: 14.491.605/0001-37), extraída nos autos do processo nº 1008481-52.2019.8.26.0071. 

O DR. JOÃO THOMAZ DIAZ PARRA, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Bauru /SP, na forma da lei, FAZ 
SABER a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 
882 do NCPC e parágrafos, regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da empresa gestora 
CRIS LEILÕES (www.crisleiloes.com.br), conduzido pela Leiloeira Ofi cial Cristiane Franklin Simões, JUCESP nº 1.058, 
portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação com 1ª Hasta com início no dia 16/06/2021 
às 14:00 horas e com término no dia 21/06/2021 às 14:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou 
superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Hasta com início no dia 21/06/2021 às 14:01h horas 
e com término no dia 12/07/2021 às 14:00 horas, caso não haja licitantes na 1º Praça, será aceito lance de 70% do 
valor atualizado da avaliação conforme o art. 885 do NCPC, Parágrafo único. O juiz da execução estabelecerá o preço 
mínimo, as condições de pagamento que poderão ser prestadas pelo arrematante. BEM: OS DIREITOS SOBRE UMA 
UNIDADE AUTÔNOMA, designada como apartamento, identifi cado pelo nº 224, localizado no 2º pavimento ou 1º andar, 
do Bloco 02, do empreendimento denominado “Condomínio Residencial dos Eucaliptos”, situado na rua Engenheiro 
Miguel Melhado Campos, nº 1-129, nesta cidade de Bauru – SP, contendo uma área total de 47,05m², sendo 42,05 m² 
de área privativa, e 5,00 m² de área de uso comum, correspondendo-lhe ainda uma fração ideal no terreno e nas coisas 
de uso comum de 0,2500%. Cadastro Municipal nº 3/1621/27. Matrícula nº 102.049 2° Ofi cial de Registro de Imóveis 
de Bauru /SP. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica. 
AVALIAÇÃO: Consta na avaliação que o imóvel avaliado foi um igual e semelhante ao penhorado nos autos, sendo a 
unidade composta por sala de estar, dois quartos, um banheiro, cozinha e garagem. De acordo com a avaliação o imóvel 
encontra-se desocupado. ÔNUS: Consta na referida matrícula R.03 – Consta uma ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA a favor 
da CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Av.5 – Penhora exequenda. Processo nº 1002206-92.2016.8.26.0071/01 em tra-
mite perante a 5º Vara Cível da Comarca de Bauru – SP. Processo nº 1516237-55.2019.8.26.0071 em tramite perante 
o Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Bauru do Estado de São Paulo. Débitos em aberto junto a Prefeitura de 
Bauru de 2012 a 2021 no valor de R$ 1.989,13 (mil, novecentos e oitenta e nove reais e treze centavos). Débitos dessa 
ação está no valor de R$ 8.494,03 (oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e três centavos). Não consta nos 
autos haver recurso pendente de julgamento.  DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM: No primeiro pregão, o valor 
mínimo para venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial que corresponde R$ 92.120,00 para abril/2020, 
que será atualizado a época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 
70% do valor atualizado da avaliação judicial. PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA:  O arrematante efetuará o 
pagamento à vista ou a prazo. Pagamento à vista: O depósito deve ser efetuado em até 24 horas do encerramento 
do leilão, através de guia de depósito judicial remetido ao juízo da causa. Pagamento parcelado: Depósito do sinal 
igual ou superior 25% do valor do lance vencedor, no prazo de 24 horas do encerramento do leilão, através de guia 
de depósito judicial remetida ao juízo da causa, e o restante em até 30 parcelas, corrigida mensalmente pelo índice 
do TJSP e garantido por caução idônea (no caso de bens móveis), e pela hipoteca do próprio bem (no caso de bens 
imóveis), fi cando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do M.M Juiz da causa fi cando desde já consignado que 
proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, ainda que 
mais vultoso (Art. 895, §1, §2, §4, §5, §6, §7, §8, §9 do NCPC). Decorrido o prazo sem que o arrematante não tenha 
realizado o depósito do preço ou do sinal, tal informação será encaminhada ao M.M Juízo competente para aplicação 
das medidas cabíveis. Os interessados em adquiri 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 
não inferior a 70% do valor de avaliação atualizada. COMISSÃO: A comissão devida ao gestor será de 5% sobre o valor 
da arrematação, que deverá ser paga no prazo de 24 horas do encerramento do leilão, através de DOC/TED na conta 
da gestora a ser informada, comissão está não incluída no valor do lance vencedor (artigo 17 do Provimento CSM n. 
1625/2009), que será paga pelo arrematante, 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.  DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através 
do Tel.: (11) 3562-0599, e-mail: contato@crisleiloes.com.br, ou ainda no endereço do gestor na Rua Paracatu nº 309 
sala 118 – Saúde - São Paulo/SP. Fica os EXECUTADOS, na pessoa de seu representante legal e demais interes-
sados, INTIMADOS das designações supra, se os executados forem revéis e não tiverem advogados constituídos, não 
constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo eles encontrados no endereço constante do processo, a 
intimação considerar-se-á por meio do próprio edital. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma 
da lei. João Thomaz Diaz Parra Juiz de Direito 2ª Vara Cível do Foro de Bauru

W W W. C R I S L E I L O E S . C O M . B R

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SOROCABA/SP. Processo: nº 1020529-70.2017.8.26.0602. Executados: AMINA VIEIRA MELO, HÉLIO DE MATOS - 
DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apartamento com área privativa de 44,09m² do Bloco 20, integrante do Condomínio 
Residencial Alto de Ipanema 1, situado à Rua Comendador Genésio Rodrigues nº 100, Sorocaba/SP - Contribuinte nº 
35.12.88.0146.20.012. Descrição completa na Matrícula nº 157.571 do 1ª CRI de Sorocaba/SP. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 84.289,98 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 42.144,99 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 25/06/2021 às 15h00min, e termina em 28/06/2021 às 15h00min; 2ª 
Praça começa em 28/06/2021 às 15h01min, e termina em 19/07/2021 às 15h00min. Ficam os executados AMINA 
VIEIRA MELO, seu cônjuge HÉLIO DE MATOS, a terceira interessada CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada em 21/08/2019. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SOROCABA/SP. Processo: nº 1038567-67.2016.8.26.0602. Executada: ANA FATIMA BENATTI - Chácara com área de 
800,00m² localizada à Rua Francisco Paulino Vicente nº 75, quadra 13, lote 11, Condomínio Aquarius, Araçoiaba da 
Serra/SP - Contribuinte nº 214.143.025.001.001. Descrição completa na Matrícula nº 13.283 do 2º CRI de Sorocaba/SP. 
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 353.321,20 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 282.656,96 (80% do valor de avaliação) 
(sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 23/07/2021 às 11h20min, e termina em 
27/07/2021 às 11h20min; 2ª Praça começa em 27/07/2021 às 11h21min, e termina em 16/08/2021 às 11h20min. Fica 
a executada ANA FATIMA BENATTI, seu cônjuge e coproprietário OSMAR BENATTI, a credora CANDIDA COSTAS 
CARIDE e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação 
pessoal, bem como da Penhora realizada em 18/09/2019. 
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EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL – 390/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC 
- EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA ON LINE – Georgios Alexandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juiz 
de Direito RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO da 01ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE 
GUARUJÁ/SP, nos autos do cumprimento de sentença - Processo nº 0007904-91.2017.8.26.0223, partes 
CONDOMÍNIO VILLAGE SAUSALITO contra ALEXANDRE LUIZ SANTOS DE SOUZA – BEM – DIREITOS 
DECORRENTES DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE UNIDADE CONDO-
MINIAL AUTÔNOMA DO CONDOMÍNIO VILLAGE SAUSALITO – UNIDADE n° 1 B Residência Geminada 
Assobradada nº I, com acesso pelo nº 314 da Rua Major Manoel Fernandes Neto, integrante do condomínio 
“VILLAGE SAUSALITO”, situado no loteamento Jardim Três Marias, nesta cidade, município e comarca de 
Guarujá-SP, possui área útil de 48,705m2, a área comum de 1,598m2, a área total construída de 50,303m2, 
correspondendo-lhe tanto no terreno como nas demais coisas de uso comum, uma fração ideal de 4,701% 
do todo, cabendo o direito de uso de 01 (uma) vaga no estacionamento localizado no recuo da construção, 
em relação à Rua Major Manoel Fernandes Neto. Cadastrado pela Prefeitura Municipal de Guarujá sob nº 
3-0080-003-011. Matrícula do Imóvel nº 99.899, do Registro de Imóveis de Guarujá/SP. AVALIAÇÃO: 
R$ 256.165,59 (duzentos e cinquenta e seis mil e cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove 
centavos) – atualizado para março/2021– DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 22 de junho 
de 2021, às 15h, e com término no dia 25 de junho de 2021, às 15h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 
256.165,59 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a 
data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 25 de junho de 2021, às 15h, e com término no 
dia 21 de julho de 2021, às 15h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 128.082,79 (50% do valor de avaliação 
que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam intimados 
da penhora, avaliação e praceamento do bem nos termos do presente edital ALEXANDRE LUIZ SANTOS 
DE SOUZA – CPF nº 305.572.418-63, ADD – CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – CNPJ 
n° 74.417.866/0001-39, ALGAMI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. – ME - CNPJ n° 
55.373.930/0001-82, DENIS DUCKWORTH – CPF n° desconhecido, EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL 
bem como a PREFEITURA DE GUARUJÁ/SP e demais interessados e eventuais interessados, intimados 
para tomar ciência do feito e acompanhar o pregão, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como 
das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste 
edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. A realização do leilão e 
a consulta do edital completo para oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará através do 
site www.alexandridisleiloes.com.br.

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

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

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

16 / Junho 2021 - Quarta 9:30h. 

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

 www.milanleiloes.com.br

LEILÃO DE IMÓVEIS TJ EM SÃO CARLOS-SP
LEILÃO ONLINE

1º Praça: 16/06 - 2ª Praça: 18/06 - 2021 13h. 

SÃO CARLOS-SP-BAIRRO JARDIM MEDEIROS-TERRENO C/ 138,00M²

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE MATERIAIS DIVS.
LEILÃO DE MATERIAIS A GERAR GRUPO RANDON

14 / Junho 2021 - Segunda 14h. 
LEILÃO ONLINE

 www.milanleiloes.com.br

LEILÃO DE CONJS. COMERCIAIS
LEILÃO ONLINE

14 / Junho 2021 - Segunda 11h. 

SALAS COML. B. VILA MARIANA - SP PROX. AO H. OLHOS

 www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

15 / Junho 2021 - Terça 9:30h. 

LEILÃO DE MATERIAIS DIVS.
MATERIAL "SEM USO" PROVENIENTE DO ALMOXARIFADO

LEILÃO ONLINE

 www.milanleiloes.com.br

LEILÃO DE 21 IMÓVEIS PREVISUL
LEILÃO ONLINE

15 / Junho 2021 - Terça 16h. 

APARTAMENTOS • CASAS • COMERCIAIS • RURAIS E MAIS

 www.milanleiloes.com.br

LEILÃO DE 03 IMÓVEIS PREVISUL
LEILÃO ONLINE

1º Praça: 17/06 - 2ª Praça: 21/06 - 2021 16h. 

APARTAMENTOS • CASAS • COMERCIAIS • RURAIS E MAIS

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS FORD
ORIGINÁRIOS DA FROTA, MARKETING, TESTE COMPARATIVO E RECOMPRA

18 / Junho 2021 - Sexta 9:30h. 

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

FORD TERRITORY DO B. SAFRA
TERRITORY TITANIUM 1.5 GAS. 2020/21

18 / Junho 2021 - Sexta 10:30h. 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 31ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 0045782-26.2020.8.26.0100. Executados: ESPÓLIO DE NORMA FERREIRA 
CHRISTIANO, MAURÍCIO CHRISTIANO, TÂNIA FERREIRA CHRISTIANO, NORMA CHRISTIANO GASPAR, ANTÔNIO 
JOSÉ GASPAR, JUVENAL IGNACIO DA SILVA NETO, MÁRCIA CHRISTIANO IGNÁCIO DA SILVA, ANDRÉIA 
GUGLIELMI, SILVIO TADEU GUGLIELMI SOBRINHO, VICTOR GUGLIELMI, VICTOR GUGLIELMI FILHO - Unidade 
com a área exclusiva de 333,27m² do Edifício Mansão dos Nobres, Bloco I, situada à Rua Rafael de Barros nº 387, 
Paraíso - São Paulo/SP - Contribuinte nº 036.018.0114-0. Descrição completa na Matrícula nº 18.781 do 1ª CRI de São 
Paulo/SP. Obs: Constam débitos condominiais no valor de R$ 583.945,31 (18/05/2021). Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
3.363.838,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.681.919,25 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/07/2021 às 15h30min, e termina em 13/07/2021 às 15h30min; 2ª Praça 
começa em 13/07/2021 às 15h31min, e termina em 03/08/2021 às 15h30min. Ficam os executados ESPÓLIO DE 
NORMA FERREIRA CHRISTIANO, na pessoa de seus herdeiros e executados, MAURÍCIO CHRISTIANO, TÂNIA 
FERREIRA CHRISTIANO, NORMA CHRISTIANO GASPAR, ANTÔNIO JOSÉ GASPAR, JUVENAL IGNACIO DA SILVA 
NETO, MÁRCIA CHRISTIANO IGNÁCIO DA SILVA, ANDRÉIA GUGLIELMI, SILVIO TADEU GUGLIELMI SOBRINHO, 
VICTOR GUGLIELMI, VICTOR GUGLIELMI FILHO, seus cônjuges se casados forem, a coproprietária SARC IMOVEIS 
LTDA (CNPJ: 37.524.929/0001-20) na pessoa de seu representante legal RODRIGO RACY CURI, os credores OLGA 
LUCIANA ALCINO, AGNALDO ALVES CALIXTO, ANDRE LUIZ LEMASSON, seus cônjuges se casados forem, o terceiro 
interessado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANSÃO DOS NOBRES e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
IBIÚNA/SP. Processo: nº 1001962-50.2016.8.26.0238. Executados: ESPÓLIO DE NIVALDO DOS SANTOS, ROSA 
BENEDITA RAMOS DOS SANTOS - Lote com 250,00m² situado à Rua Grécia nº 13 (Lote nº 14 da Quadra 09), 
Residencial Europa, Ibiúna/SP - Contribuinte nº 40.95962.42.09.0155.00.000. Descrição completa na Matrícula nº 15.808 
do 1ª CRI de Ibiúna /SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 144.830,34 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 86.898,20 (60% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 09/07/2021 às 14h00min, e 
termina em 12/07/2021 às 14h00min; 2ª Praça começa em 12/07/2021 às 14h01min, e termina em 02/08/2021 às 
14h00min. Ficam os executados ESPÓLIO DE NIVALDO DOS SANTOS, na pessoa de sua inventariante ROSA 
BENEDITA RAMOS DOS SANTOS, ROSA BENEDITA RAMOS DOS SANTOS, seu cônjuge se casada for, os credores 
AGROCERES PIC SUÍNOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, AGROCERES PIC GENÉTICA DE SUÍNOS 
LTDA, na pessoa de seu representante legal, AGROCERES PIC MATRIZES DE SUÍNOS LTDA, na pessoa de seu 
representante legal, MANOEL MONTORO NAVARRO, seu cônjuge se casado for e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
23/01/2019. 
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Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique em jornal 
de grande circulação.

A9gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2021 

15/06/2021 A PARTIR DAS 08:55h. MA IMÓVEIS - Banco Inter - AF 1ª. Loc.: SP. Casa 315m² em São Paulo/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 
15/06/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Sold Grupo Lar-16:30h. Loc.: SP. Móveis, Eletros e Utensílios - Bens de Apto. Decorado. 16/06/2021 A 
PARTIR DAS 09:00h. Sold Empresa Vende-9h. Loc.: SP. Materiais de Construção. 16/06/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Cury-11h. Loc.: SP. 
Móveis, Eletros e Utensílios. 16/06/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold - Print Laser-13h. Loc.: SP. Móveis e Informática (Barueri/SP), Móveis e 
Informática. 16/06/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold - Mendes Universo da Informática. Loc.: SP. CPUs, Monitores, Notebooks, Celulares, TVs, 
Máquina de. 17/06/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold You OY Campo Belo - 13h. Loc.: SP. Camas, Mesas, Cadeiras, Armários, Gabinetes, Pia, 
Portas. 18/06/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA IMÓVEIS - Banco Inter -. Loc.: SP. Casas em SP - Pagto 24 a 240 x - 57% Abaixo da Avaliação. 
21/06/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Compartilhado Embu-09h. Loc.: SP. Leilão de Informática, Móveis e Eletros. 21/06/2021 A PARTIR DAS 
12:00h. Compartilhado Embu Sombra-12h. Loc.: SP. Mesas, Cadeiras, Poltronas, Refrigeradores, Etc. 21/06/2021 A PARTIR DAS 12:00h. SOLD 
- Desativação de Restaurante. Loc.: SP. Refrigerador, Bancadas, Portas, Mesas, Cadeiras.

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.

15/06/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Imóveis - Sicoob (Aceita parcelamento. Loc.: SP. Imóveis na Capital e interior de SP, Imóveis na Capital e. 
16/06/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Leilão Banco Vende Imóvel Rio de. Loc.: RJ. Loja no Centro do Rio de Janeiro/RJ.

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. Domingos Valer Sammarco Sobrinho - JUCESP nº 1088.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

15/06/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Tagh Tech- 14:30h. Loc.: SP. Compressores, Empilhadeira, Soldas, Guilhotina, Tanques. 16/06/2021 A 
PARTIR DAS 12:45h. Log Systems-12:45h. Loc.: SP. Prateleiras, Estruturas Armazenagem, Empilhadeiras. 17/06/2021 A PARTIR DAS 14:30h. 
Tagh Tech- 14:30h. Loc.: SP. Compressores, Empilhadeira, Soldas, Guilhotina, Tanques. 18/06/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business-12h. 
Loc.: SP. Armazém Logístico Vende: Mezanino 3 Andares com Aprox.

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.

18/06/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PM Calmon-10h. Loc.: SC. Renault Master, Toyota Hilux, Caminhões VW e MB.
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 Sra. Cleide Stachera de Lima, matrícula nº 3101.

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

15/06/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Grupo Edson Queiroz-11h. Loc.: CE. Aprox. 24 T de Papel offset. 15/06/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold 
Mundo do Celular-12h. Loc.: SP. Aparelhos Celulares, Peças e Componentes Telefônicos. 15/06/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Fazenda 
Santo Antonio-13h. Loc.: SP. Maquinas Pesadas, Peças e Componentes Industriais. 15/06/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Elite Distribuidora-14h. 
Loc.: SP. Peças e Componentes Automotivos. 15/06/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Enel-15h. Loc.: RJ. SISTEMA DE RECICLAGEM DE CABOS 
ELÉTRICOS. 16/06/2021 A PARTIR DAS 10:30h. Ipiranga-10:30h. Loc.: SP. Caminhão MB, Quadriciclos Honda, Tratores Agrícolas. 16/06/2021 
A PARTIR DAS 11:00h. Bauko-11h. Loc.: SP. Rolo Compactador, Tratores de Esteira, Carregadeiras. 16/06/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Baker 
Hughes-11:30h. Loc.: RJ. MRO, Peças e Componentes Industriais, MRO. 16/06/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Serveng-12h. Loc.: SP. Peças e 
Materiais de Manutenção, Pneus, Balança. 16/06/2021 A PARTIR DAS 12:30h. Enel-12:30h. Loc.: RJ. Mobiliários Diversos. 16/06/2021 A 
PARTIR DAS 13:30h. Air Products-13:30h. Loc.: RS, SP. Vasos Separadores de Óleo, Compressores. Filtros. 16/06/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
PME Tijolarte-14h. Loc.: SP. Secadores, Quadros Deslocadores, Caixas de Passagem. 16/06/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Coamo-15h. Loc.: MS, 
PR. Veículos de Passeio, Caminhão, Sucata de Pneus, Peças e. 16/06/2021 A PARTIR DAS 15:30h. PME Catol-15:30h. Loc.: SP. Fresadora Portal 
SOCIETE HY B, SÉRIE: 127 (C/. 16/06/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Saint Gobain-16h. Loc.: PA. Sucatas de Empilhadeiras Hyster Diversas Marcas 
e. 16/06/2021 A PARTIR DAS 16:00h. GPC Quimica-16:15h. Loc.: RJ. Planta Estrutural, Condensadores, Vasos de Refluxo. 16/06/2021 A 
PARTIR DAS 16:30h. PME - ST Concreto-16:30h. Loc.: MG. Caminhão Betoneira com Bomba de Concreto, Central. 16/06/2021 A PARTIR DAS 
17:30h. Ferbasa-17:30h. Loc.: BA. Caminhões Fora de Estrada, Empilhadeiras, Peças de. 17/06/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Norsk Hydro-11h. 
Loc.: PA. Caminhões Basculantes e Comboio, Escavadeiras. 17/06/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Atos-11:30h. Loc.: PR. Desktops Diversas 
Marcas e Modelos. 17/06/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Consigaz-12h. Loc.: SP. Sucatas de Motores, Compressores, MRO, Peças e. 17/06/2021 
A PARTIR DAS 13:00h. Compartilhado 1083 A-13h. Loc.: MG, MS, MT, PI, PR, RJ, RS, SP. Materiais Metso: Parafusos, Rotores, Selo, Filtros. 
17/06/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Compartilhado 1083 B-14h. Loc.: SP. Renault Sandero Auth, Volkswagen Nova Saveiro e outros. 17/06/2021 
A PARTIR DAS 15:00h. PME Neara Transportes-15h. Loc.: MG, SC. Ônibus Rodoviários, MB Sprinter, VW Kombi e mais, Ônibus. 17/06/2021 A 
PARTIR DAS 16:00h. PME Sucamar-16h. Loc.: RJ, SP. Roletes, Estruturas, Tanques, Compressores, Peças. 17/06/2021 A PARTIR DAS 16:30h. 
AP Winner-16:30h. Loc.: PR. APROX. 15.000 KG DE ESPESSANTE ACUSOL 830 DOW. 18/06/2021 A PARTIR DAS 11:00h. MRN-11h. Loc.: PA. 
Caminhões, Veículos, Empilhadeiras, Tratores. 18/06/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Usina Cerradinho-11:30hh. Loc.: GO. Veículos de Passeio, 
Caminhões, Tratores, Colhedoras. 18/06/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Unicatu-13h. Loc.: RS. Valetadeira Vermeer Rtx1250 Traseira, Ano: 
2014. 18/06/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Femsa-13:30h. Loc.: PR, SC. Caminhões Ford Cargo, Fiat Ducato, Honda CG. 18/06/2021 A PARTIR 
DAS 15:30h. Raizen-15:30h. Loc.: GO. Cavalos Mecânicos, Reboques, Trituradores, Carretas de. 21/06/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Audi-11h. 
Loc.: SP. Peças e Componentes Automotivos. 16/06/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Saint Gobain-16h. Loc.: PA. Sucatas de Empilhadeiras Hyster 
Diversas Marcas e Modelos.

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.

AGORA VOCÊ COMPRA SEU VEÍCU LO DA ME L H OR FORMA PARA O S EU N EG ÓC IO: N O CON FORTO DO L EIL ÃO ON L IN E. 
ACESSE WWW.COPA RT.COM.BR , C ADAS TRE - S E E DÊ S E U L AN C E. BOA S ORTE!TODOS OS LEILÕES ONLINE

± VEÍCULOS/CAMINHÕES/SEMIRREBOQUE: FURTO, FROTA, 350  
ENCHENTE, COLISÃO, CAMINHÕES, UTILITÁRIOS DE FROTA  
E SEMI REBOQUES. VENHA CONFERIR.

AGORA VOCÊ COMPRA SEU VEÍCULO DA MELHOR FORMA PARA O SEU NEGÓCIO: NO 
CONFORTO DO LEILÃO ONLINE. ACESSE WWW.COPART.COM.BR
CADASTRE-SE E DÊ SEU LANCE. BOA SORTE!

NESTA SEXTA-FEIRA, 11/06/21 ÀS 13H30.
Local d o Lei l ão Rua H enr y Ford , 965 Os as co- SP. 

C O N D I Ç Õ E S : O S B E N S S E R Ã O V E N D I D O S N O E S TA D O E M Q U E S E E N C O N T R A M E S E M G A R A N T I A . D É B I TO S D E I P VA , M U LTA S D E T R Â N S I TO O U D E AV E R B A Ç Ã O Q U E P O R V E N T U R A R E C A I A M S O B R E O B E M , F I C A R Ã O A C A R G O D O 
A R R E M ATA N T E , C O R R E N D O TA M B É M P O R S U A C O N TA E R I S C O A R E T I R A D A D O S B E N S . N O ATO D A A R R E M ATA Ç Ã O O A R R E M ATA N T E O B R I G A - S E A  A C ATA R , D E F O R M A D E F I N I T I VA E I R R E C O R R Í V E L , A S N O R M A S E D E M A I S 
C O N D I Ç Õ E S D E A Q U I S I Ç Ã O E S TA B E L E C I D A S N O C AT Á L O G O D I S T R I B U Í D O N O L E I L Ã O . J O S É C A R L O S C H A G A S  -  L E I L O E I R O O F I C I A L - J U C E S P 9 4 0 . I M A G E N S M E R A M E N T E I L U S T R AT I VA S . R U A H E N RY F O R D , 9 6 5 O S A S C O - S P  
T E L . : ( 11 ) 3 6 5 1 . 8 8 0 0  FA X : ( 11 ) 3 6 8 1 . 0 3 6 6 . ( C AT Á L O G O , L O C A L D E V I S I TA Ç Ã O , D E S C R I Ç Ã O C O M P L E TA  E F O TO S N O S I T E ) .

LEILÕES DE 
VEÍCULOS ONLINE 

JOSÉ CARLOS CHAGAS
LEILOEIRO OFICIAL JUCESP 940

DESTAQUES: • FIT 2018 • RENEGADE 2016 • COBALT 2017 • STRADA 2017 • COROLLA 2016 • CIVIC 2016 
• MONTANA 2016 • FOX 2015 • CELTA 2015 • KA 2015 • C3 2014.




   


   
  


                
 

              
                 


                   

                




                  

                 



 

 

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

10 e 11/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1021104-26.2017.
valor total: R$ 30,00




 
               
    


 



                  

    K-10e11/06

10 e 11/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008029-34.2019.
valor total: R$ 20,00



                 

                  
    


  
               
              K-10e11/06

10 e 11/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0642475-92.1984.
valor total: R$ 30,00



                  
           


              
    
  
  
               
 

                 
      K-10e11/06

10 e 11/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013286-63.2016.
valor total: R$ 30,00





                 

                  

   
                    

 K-10e11/06

10 e 11/06
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1087776-51.2019.
valor total: R$ 40,00




 


             
                   
                 
                  
   

       

  


 K-10e11/06

10 e 11/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1038568-67.2020.
valor total: R$ 20,00








 K-10e11/06

10 e 11/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004458-52.2019.
valor total: R$ 30,00


   
                
       
            





               
      
     
    K-10e11/06

10 e 11/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1045177-29.2021.
valor total: R$ 20,00






                 
 

   K-10e11/06

10 e 11/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004139-88.2020.
valor total: R$ 20,00



                





 K-10e11/06

10 e 11/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0010411-96.2010.
valor total: R$ 30,00



               




 
   


  K-10e11/06

10 e 11/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0003724-54.2020.
valor total: R$ 20,00



                   
              
  


             

           K-10e11/06

10 e 11/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1062200-56.2019.
valor total: R$ 20,00
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10 e 11/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002386-45.2021.
valor total: R$ 20,00
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3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial

2ª Vara Cível Foros Regionais I Santana Varas Cíveis 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0034324-62.2013.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc.Faz 
saber a Sidney Costa CPF 113.924.038-20, que Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo ajuizou ação comum para cobrança 
de R$ 9.610,91 (ago/13), referente aos tratamentos médicos e hospitalares, e serviços e medicamentos prestados ou 
fornecidos por terceiros, devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. 
Estando o réu em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena 
de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de janeiro de 2021.                  [10,11] 




  





   
 






A leitura 
na medida 
certa.

ANUNCIE: 
11. 3729-6600

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017294-27.2021.8.26.0100 A 
MM. Juíza de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Carolina 
de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELAINE CRISTINA 
GONÇALVES DA SILVA (CPF: 048.803.918-59), que a Ação de Extinção de Condomínio C/C 
Alienação de Bem, de Procedimento Comum ajuizada por Luciano Souza Cruz, foi julgada 
procedente, para determinar a realização da venda judicial do bem situado a Rua Raul Pompeia, 
697 - Perdizes/SP, após prévia avaliação do imóvel, condenando ainda ao pagamento pela 
executada do valor referente ao IPTU do imóvel desde 2016; pagamento de sucumbência, no 
percentual de 10% sobre o valor da causa. Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de 
sentença e estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 
dias, a fluírem após 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, acrescido de custas, 
se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, e também de honorários advocatícios. Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, 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. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 10 E 11/06/2021 

27ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Proc. 0029775-56.2020.8.26.0100. A Dra. Melissa Bortolucci, Juíza de Direito da 27ª 
Vara Cível do Foro Central Cível - SP. FAZ SABER a THIAGO TAKEUCHI, CPF. 385.506.988-30 que nos autos, movido 
por AMERICAN CAP GESTORA DE VAREJO LTDA foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
da empresa THT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida 
sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste e requeira as provas cabíveis, sendo 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pela autora (Art. 344 do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de maio de 2021. 

DocuSign Envelope ID: 98814D1C-0EEB-450A-BF13-2A4C1A43D476
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Curtas

MÃE E FILHO . A atriz 
Alinne Moraes usou as 
redes sociais para com-
partilhar um  clique 
raro com o filho, Pedro, 
de 7 anos. A atriz, que é 
sempre discreta sobre 
a vida pessoal, aparece 
em uma selfie ao lado do 
filho e do gatinho de es-
timação. Muito seguido-
res ficaram encantados 
com a semelhança entre 
mãe e filho. Pedro é fru-
to do casamento de Alin-
ne com o cineasta Mau-
ro Lima.

DESABAFO. O cantor 
de rap Criolo, 45, fez um 
desabafo em suas re-
des sociais por causa da 
morte da irmã, vítima 
da Covid-19. O artista di-
vulgou algumas fotos 
de infância de Cleane e 
direcionou sua crítica ao 
descaso pela educação 
brasileira. “Toda a nação 
que virar as costas para 
a educação terá como 
destino fúnebre a lápide 
de seus filhos”, escreveu. 
As informações são da 
“Folha”.

MÚSICA . Quase 30 anos 
depois do lançamento 
da música “O Canto da 
Cidade”, de Daniela Mer-
cury, a cantora acaba de 
regravar a faixa. A ação 
faz parte das comemo-
rações de um ano do 
jogo “Valorant”, da Riot 
Games, no Brasil. Na 
versão, a faixa ganhou 
novo ritmo e arranjo e 
faz parte da trilha sonora 
de um trailer global do 
game. As informações 
são da “Folha”.

“Se eu 
participaria de 
novo? É óbvio! ”. 
Gil confessou durante o 
programa do RedeBBB 
que toparia participar de 
outro reality. 

A
pós se ‘reencontrarem’ em uma live no Insta-
gram e rumores terem apontado para uma pos-
sível reconciliação, o ex-BBB, Arthur Picoli ne-
gou romance com Carla Diaz. Na manhã desta 
quinta-feira (10), em entrevista à revista “Quem”, 

o instrutor de crossfit disse que as informações de que te-
riam retomado o affair seriam falsas. “Não tem nada rolan-
do”, disse ele, de maneira objetiva. A assessoria de Carla Diaz 
também se pronunciou e garantiu que a atriz está solteira. 
Os fãs do “casal” ficaram alvoroçados, após Arthur partici-
par de uma live na noite de terça-feira (8), da qual participa-
ram Gil do Vigor e Pocah, seus colegas de confinamento do 
Big Brother Brasil 21. Em determinado momento, o instru-
tor de crossfit se surpreendeu com a presença de Carla na 
transmissão. Os dois tiveram um affair conturbado durante 
o reality show e protagonizaram cenas polêmicas. 

Arthur e Carla 
negam romance 

Ex-BBB negou que 
estaria encontrando 
a atriz, com quem 
teve romance 
enquanto estavam 
confi nados em 
reality

Domingão sem Faustão 
O apresentador Tiago Leifert, 41, vai comandar o “Domingão 
do Faustão” neste domingo (13), na Globo. A substituição 
acontece por causa da internação de Fausto Silva, 71, em um 
hospital de São Paulo para tratar uma infecção urinária. Se-
gundo a emissora, na atração deste final de semana, o qua-
dro Super Dança dos Famosos acontecerá normalmente. 
A disputa está na fase de mata-mata e os ritmos que serão 
dançados serão forró e rock. As informações são da “Folha”. 

Casada
A cantora Solange Almeida, 
46, revelou em suas redes 
sociais que se casou com o 
namorado Monilton Mou-
ra, 31, em cerimônia secreta.  
“Tem coisas que não precisa-
mos sair gritando, principal-
mente quando não temos 
nada a provar. É verdade, 
nós casamos no ano pas-
sado [2020], mas ninguém 
soube. Estou feliz”, disse.

Golpe
O ator Ricky Tavares, 29, de-
nunciou que um criminoso 
tem se passado por ele em 
um aplicativo de paquera e 
convida mulheres para sair. 
Segundo o ator, que atual-
mente pode ser visto na pele 
do personagem Harã na no-
vela “Gênesis”, as pessoas 
precisam ter cuidado ao se 
depararem com uma foto 
dele no aplicativo.

Novo membro da família 
A família de Fernanda Gentil e Priscila Montandon agora tem mais um membro: uma cachor-
rinha de estimação. A apresentadora do “Se Joga” compartilhou a novidade em suas redes so-
ciais nesta quinta-feira (10) com uma foto ao lado da esposa e do pet. “A família aumentou!!! 
Nossa (primeira) filha chegou hoje já com muito amor, cuidado e carinho! Nunca tinha adota-
do um cachorrinho, e confesso que estou apaixonada por esse sentimento!” disse Gentil.

Poderosa
A atriz Flávia Alessandra deixou seus seguidores encanta-
dos ao compartilhar em seu Instagram uma foto de lingerie 
exibindo toda a sua boa forma. “Ainda extasiada com tanto 
carinho recebido pelo meu aniversário. Virtualmente, fisi-
camente, me senti acolhida e amada por tanta gente! Sou 
muito grata por tudo, principalmente por ter taaanto amor 
ao meu redor”. No último dia 7 a atriz global completou 47 
anos de idade.
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Curtas

MÃE E FILHO . A atriz 
Alinne Moraes usou as 
redes sociais para com-
partilhar um  clique 
raro com o filho, Pedro, 
de 7 anos. A atriz, que é 
sempre discreta sobre 
a vida pessoal, aparece 
em uma selfie ao lado do 
filho e do gatinho de es-
timação. Muito seguido-
res ficaram encantados 
com a semelhança entre 
mãe e filho. Pedro é fru-
to do casamento de Alin-
ne com o cineasta Mau-
ro Lima.

DESABAFO. O cantor 
de rap Criolo, 45, fez um 
desabafo em suas re-
des sociais por causa da 
morte da irmã, vítima 
da Covid-19. O artista di-
vulgou algumas fotos 
de infância de Cleane e 
direcionou sua crítica ao 
descaso pela educação 
brasileira. “Toda a nação 
que virar as costas para 
a educação terá como 
destino fúnebre a lápide 
de seus filhos”, escreveu. 
As informações são da 
“Folha”.
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da música “O Canto da 
Cidade”, de Daniela Mer-
cury, a cantora acaba de 
regravar a faixa. A ação 
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rações de um ano do 
jogo “Valorant”, da Riot 
Games, no Brasil. Na 
versão, a faixa ganhou 
novo ritmo e arranjo e 
faz parte da trilha sonora 
de um trailer global do 
game. As informações 
são da “Folha”.

“Se eu 
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novo? É óbvio! ”. 
Gil confessou durante o 
programa do RedeBBB 
que toparia participar de 
outro reality. 
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pós se ‘reencontrarem’ em uma live no Insta-
gram e rumores terem apontado para uma pos-
sível reconciliação, o ex-BBB, Arthur Picoli ne-
gou romance com Carla Diaz. Na manhã desta 
quinta-feira (10), em entrevista à revista “Quem”, 

o instrutor de crossfit disse que as informações de que te-
riam retomado o affair seriam falsas. “Não tem nada rolan-
do”, disse ele, de maneira objetiva. A assessoria de Carla Diaz 
também se pronunciou e garantiu que a atriz está solteira. 
Os fãs do “casal” ficaram alvoroçados, após Arthur partici-
par de uma live na noite de terça-feira (8), da qual participa-
ram Gil do Vigor e Pocah, seus colegas de confinamento do 
Big Brother Brasil 21. Em determinado momento, o instru-
tor de crossfit se surpreendeu com a presença de Carla na 
transmissão. Os dois tiveram um affair conturbado durante 
o reality show e protagonizaram cenas polêmicas. 

Arthur e Carla 
negam romance 

Ex-BBB negou que 
estaria encontrando 
a atriz, com quem 
teve romance 
enquanto estavam 
confi nados em 
reality
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O apresentador Tiago Leifert, 41, vai comandar o “Domingão 
do Faustão” neste domingo (13), na Globo. A substituição 
acontece por causa da internação de Fausto Silva, 71, em um 
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gundo a emissora, na atração deste final de semana, o qua-
dro Super Dança dos Famosos acontecerá normalmente. 
A disputa está na fase de mata-mata e os ritmos que serão 
dançados serão forró e rock. As informações são da “Folha”. 
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46, revelou em suas redes 
sociais que se casou com o 
namorado Monilton Mou-
ra, 31, em cerimônia secreta.  
“Tem coisas que não precisa-
mos sair gritando, principal-
mente quando não temos 
nada a provar. É verdade, 
nós casamos no ano pas-
sado [2020], mas ninguém 
soube. Estou feliz”, disse.

Golpe
O ator Ricky Tavares, 29, de-
nunciou que um criminoso 
tem se passado por ele em 
um aplicativo de paquera e 
convida mulheres para sair. 
Segundo o ator, que atual-
mente pode ser visto na pele 
do personagem Harã na no-
vela “Gênesis”, as pessoas 
precisam ter cuidado ao se 
depararem com uma foto 
dele no aplicativo.

Novo membro da família 
A família de Fernanda Gentil e Priscila Montandon agora tem mais um membro: uma cachor-
rinha de estimação. A apresentadora do “Se Joga” compartilhou a novidade em suas redes so-
ciais nesta quinta-feira (10) com uma foto ao lado da esposa e do pet. “A família aumentou!!! 
Nossa (primeira) filha chegou hoje já com muito amor, cuidado e carinho! Nunca tinha adota-
do um cachorrinho, e confesso que estou apaixonada por esse sentimento!” disse Gentil.

Poderosa
A atriz Flávia Alessandra deixou seus seguidores encanta-
dos ao compartilhar em seu Instagram uma foto de lingerie 
exibindo toda a sua boa forma. “Ainda extasiada com tanto 
carinho recebido pelo meu aniversário. Virtualmente, fisi-
camente, me senti acolhida e amada por tanta gente! Sou 
muito grata por tudo, principalmente por ter taaanto amor 
ao meu redor”. No último dia 7 a atriz global completou 47 
anos de idade.
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IBGE estima safra 
recorde para este ano

Caro(a) Leitor(a), ter problemas financeiros no 
decorrer da vida não é exclusividade de nin-
guém. Quem nunca passou algum tipo de aper-
to por falta de dinheiro?

A falta de dinheiro pode ocorrer por vários mo-
tivos, como a perda do emprego, surgimento de necessidades 
urgentes e inesperadas, uma doença em família, um acidente, 
enfim, situações totalmente fora de nossa programação finan-
ceira. Porém, em muitas vezes, o que não percebemos ou não 
queremos perceber, é que nós mesmos somos os grandes vi-
lões e responsáveis por nossa falta de dinheiro. E isto tem um 
nome: chama-se Autossabotagem Financeira!

Autossabotagem, pode ser definido como um processo 
onde alguém provoca prejuízos ou danos a si mesmo, geral-
mente de forma inconsciente.

E quando o assunto é autossabotagem financeira, existem 
alguns bloqueios mentais que nos impedem de procurar en-
tender a real situação financeira em que nos encontramos ou 
mesmo de ter coragem de enfrentar esta situação e, de alguma 
forma, mudar a condição presente.

Nesta linha de entendimento, cito algumas situações co-
muns em relação ao assunto tratado, veja por meio dos exem-
plos:

1º Você sabe que está com o cartão de crédito em atraso, seu 
cheque especial está tomado até o máximo do limite, ou seja, 
você sabe que está endividado e nas formas mais caras existen-
tes no mercado, porém, há um bloqueio, um medo de entender 
os detalhes dessas dívidas. Ocorre que, em algum momento, 
você será obrigado a enfrentar este problema para regularizar 
sua situação financeira e mesmo para voltar a ter uma vida 
tranquila. Isto pode ser encarado como uma clara tentativa de 
empurrar com a barriga aquilo que será inevitável descobrir.

2º Imagine que você considere que sua vida financeira es-
teja boa, você recebe seu salário, tem conhecimento que está 
utilizando o cheque especial e, por consequência, pagando os 
juros mais caros da praça. Sabe também que tem o maior e me-
lhor plano de TV a cabo e internet, além de telefone fixo, onde 
você também sabe muito bem que ninguém em sua casa as-
siste sequer os canais abertos de TV e muito menos faz uma 
ligação de telefone fixo, alias, posso afirmar que nem você sabe 
o número do telefone fixo de sua casa. Mas, por preguiça ou 
falta de vontade de mudar tal situação, vai levando desta for-
ma. Ocorre que ao agir desta maneira, seu patrimônio ou ainda 
sua capacidade de crescer financeiramente estão cada vez mais 
sendo prejudicados, portanto, se prepare e mude a situação.

3º Outra típica situação de autossabotagem é a chamada 
“desculpa para gastar”. Se você sempre arruma alguma des-
culpa para aceitar que de fato é necessário gastar, seja porque 
trabalha muito, seja porque não gosta mais da TV da sala e as-
sim por diante, tome cuidado. Agindo assim compromete-se 
cada vez mais o orçamento pessoal e familiar.

Se você ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail 
que te explico. Meu site é: www.sergiobiagioni.com.br.

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

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

HABITOS QUE FAZEM 
você perder dinheiro

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 
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 A A produção brasileira de 
grãos, cereais e leguminosas 
deve render uma safra recor-
de de 262,8 milhões de tone-
ladas em 2021. Apesar do re-
sultado apresentar a segunda 
queda consecutiva na estimati-
va mensal, o volume representa 
aumento de 3,4% em relação à 
safra do ano passado, que alcan-
çou 254,1 milhões de toneladas.

É o que revela a estimativa 
de maio do Levantamento Sis-
temático da Produção Agrícola 
(LSPA), divulgado hoje (10) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

A queda na comparação 
com a estimativa de abril foi de 
0,6%, ou 1,7 milhão de tonela-
das. Segundo o IBGE, a retração 
ocorreu por causa do atraso na 
colheita da soja, que levou à re-
dução da janela de plantio do 
milho, além da baixa ocorrên-
cia de chuvas em estados pro-
dutores, como Paraná e Mato 
Grosso.

A área total a ser colhida 
teve alta de 3,9% em relação ao 
ano passado e chegou a 68 mi-
lhões de hectares. Na compara-
ção com abril, a estimativa da 
área a ser colhida cresceu 119,7 
mil hectares, o que representa 
acréscimo de 0,2%.

MILHO.
O instituto ressalta que a segun-
da safra do milho representa 
73,9% da produção total desse 
grão e a estimativa da produção 
para essa safra caiu 4,4% em re-
lação a abril - 3,4 milhões de to-
neladas a menos. A queda em 
relação à produção de maio de 
2020 é de 4,3%.

Somadas, as duas safras de 
milho devem chegar a 99,2 mi-
lhões de toneladas, o que é 3,2% 
a menos do que a estimativa 
de abril. Na comparação anual, 
a produção total deve ser 3,9% 
menor, mesmo com os aumen-
tos de 6% na área plantada e de 
6,2% na área a ser colhida. (AB)

 D No caso das 
falências requeridas, os 
dados indicam que no 
comparativo com maio de 
2020, houve queda de 2,1% 
no total de solicitações

AGÊNCIA BRASIL

A quantidade de pedidos de recuperação 
judicial por parte de empresas chegou a 
92 solicitações em maio deste ano, o que 
representa um aumento de 48,4% na 
comparação com abril, de acordo com 

levantamento feito pela Serasa Experian. A maioria é 
de micro e pequenas empresas. Com relação a maio 
do ano passado (94), houve queda de 2,1% no total de 
solicitações.

Quando analisados os segmentos, serviços se des-
tacou com 62 pedidos em maio de 2021, seguindo 
por comércio (15) e indústria (12).

No caso das falências requeridas, os dados indi-
cam que no comparativo com maio de 2020, hou-

ve queda de 2,1% no total de solicitações, mas as 
companhias de menor porte 
apresentaram crescimento no 
período, de 54 em maio do ano 
passado, para  60 em maio de 
2021.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, os 
números acompanham o au-
mento da inadimplência das 
empresas, que aparece maior 

entre as micro ou pequenas. O levantamento mostra 
que as empresas desses portes são 92,4% do total de 
pessoas jurídicas com contas negativadas.

“Os abre e fecha impacta diretamente as compa-
nhias menores, que não contam com reservas e en-
frentam a redução das linhas de crédito especiais. Por 
isso, elas ainda patinam na recuperação e são maioria 
nesses indicadores”, explicou Rabi.

Para o economista e professor do Instituto de En-
sino e Pesquisa (Insper), Fábio Astrauskas, embora os 
pedidos de recuperação tenham subido quase 50% 
em maio na comparação com abril, não há motivo 
para preocupação de imediato, já que analisando os 
dados dos meses anteriores os números estavam ali-
nhados com maio. “Se compararmos com os meses 
mais fortes da pandemia de covid-19 no ano passado, 
os números atuais são inferiores. Portanto, o cená-
rio ainda é inferior àquele que se esperava em 2020 e 
provavelmente não deverão ser muito superiores aos 
próximos meses”.

Na avaliação do economista, o aumento observa-
do entre as micro e pequenas empresas se deve ao 
fato de que as empresas desses portes foram aque-
las que tiveram menos condições de proteção ante as 
melhores estabelecidas e capitalizadas. (AB)

Pedidos de recuperação 
judicial crescem 48,4% 
em maio, diz Serasa

A maioria é de 
micro e pequenas 
empresas; com 
relação a maio do 
ano passado (94), 
houve queda de 
2,1% no total de 
solicitações

Fique 
ligado  

 D Os dados mostram, por exemplo, que a empresa deixou 
de acompanhar um repique nas cotações internacionais

AGÊNCIA BRASIL

Mesmo sem 
reajuste, 
combustíveis 
ainda sobem
PETROBRAS. Pesquisa indica que a estatal vem 
evitando repasses imediatos das volatilidades 
externas após a mudança no comando

Após um início de ano de 
forte alta nos preços dos 
combustíveis, o Brasil com-
pleta nesta quinta (10) 40 
dias sem reajustes nas re-

finarias. Nos postos, porém, os preços 
continuam subindo, sob efeitos de re-
passes de ICMS e do aumento dos bio-
combustíveis. Levantamento feito a pe-
dido da Folha pelo Ineep (Instituto de 
Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis) indica que a estatal 
vem evitando repasses imediatos das 
volatilidades externas após a mudança 
no comando da companhia.

Os dados mostram, por exemplo, que 
a empresa deixou de acompanhar um re-
pique nas cotações internacionais no iní-
cio de maio, quando o preço médio prati-
cado em suas refinarias chegou a ficar R$ 
0,08 por litro abaixo do valor de referên-
cia calculado pela ANP (Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás e Biocombustíveis).

“Aparentemente, essa gestão está 
mais preocupada com a volatilidade”, 
diz a pesquisadora do Ineep Carla Fer-
reira, ressaltando que ainda é cedo para 
conclusões. “Talvez estejam com outra 
lógica, de olhar os preços de uma forma 

mais alongada do que o [ex-presidente 
Roberto] Castello Branco.”

A estatal diz que não alterou sua po-
lítica de preços. “A Petrobras monitora 
permanentemente o mercado e, a partir 
de uma percepção de realinhamento de 
patamar, seja de câmbio, seja de cotações 
internacionais de petróleo e derivados, 
realiza reajustes de preço”.

Castello Branco foi demitido por Bol-
sonaro em fevereiro, em meio à escala-
da dos preços no início do ano, em um 
processo conturbado que derrubou as 
ações da companhia e levou a uma de-
bandada inédita no conselho de admi-
nistração da estatal. Para seu lugar, Bol-
sonaro nomeou o general Joaquim Silva 
e Luna, que estava em Itaipu Binacional 
e assumiu defendendo que buscaria re-
duzir a volatilidade, mas prometendo 
“conciliar interesses de consumidores e 
dos acionistas”.

O discurso animou investidores, que 
mantêm a confiança na valorização das 
ações da companhia, diante da perspecti-
va de distribuição de elevados dividendos 
já em 2021. Nicholas Exel, colaborador 
do site financeiro Seeking Alpha, classi-
fica as ações da Petrobras como “uma 

barganha”.
Apesar da recuperação das cotações 

do petróleo nas últimas semanas, che-
gando a ultrapassar a barreira dos US$ 
70 por barril, a gestão Silva e Luna vem 
sendo beneficiada pela valorização do 
real frente ao dólar no mesmo período.

Entre o último anúncio de reajuste, 
no dia 30 de abril, e esta terça (8), a cota-
ção da moeda americana no Brasil caiu 
7%, de R$ 5,44 para R$ 5,04. A desvalori-
zação do real no início do ano foi o prin-
cipal fator de pressão sobre os preços dos 
combustíveis, que vêm batendo recordes 
históricos em 2021.

Assim, as cotações internacionais se 
aproximaram do preço interno após o 
repique do início do mês. Segundo cálcu-
lo da Abicom (Associação Brasileira dos 
Importadores de Combustíveis), nesta 
segunda (7) a defasagem média do diesel 
era de 1% e a da gasolina, 2%.

Nas bombas, apesar da falta de rea-
justes, os preços continuam em alta. Na 
semana passada, o litro do diesel foi ven-
dido no país, em média, a R$ 4,490, valor 
0,5% superior ao registrado um mês an-
tes. A gasolina comum subiu 1,7% no pe-
ríodo, para R$ 5,656 por litro. (FP)
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GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
CONCORRÊNCIA Nº: 69/00039/21/01 - PRÉDIO: EE Arlinda Pessoa Morbeck – LOCALIZAÇÃO: Rua Rui 
Barbosa, 257 – Centro - Valparaíso – SP - PRAZO: 10 (dez) meses; PRÉDIO: EE/EMEF Prof. Hemilson Carlos 
Magrini / Hilda Fiorese Dornelas – LOCALIZAÇÃO: Rua Domingos Salvador Fiorese, 418 – Centro – Emilianó-
polis – SP; PRAZO: 10 (dez) meses - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/07/2021, às 09:30 hs.
CONCORRÊNCIA Nº: 69/00043/21/01 - PRÉDIO: EE/CEL/ETEC Fernando Costa/Lins – LOCALIZAÇÃO: 
Rua 9 de Julho,1276 – Centro - Lins – SP - PRAZO: 10 (dez) meses; PRÉDIO: EE Senador Vicente Prado – 
LOCALIZAÇÃO: Av. Paes de Barros, 446 – Centro - Itapuí – SP; PRAZO: 8 (oito) meses - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/07/2021, às 10:30 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN 
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual 
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLI-
CATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.br/
PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.br/
portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) 
através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e 
Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. Os 
invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com 
a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento como Mi-
croempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha as 
condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues no ato de abertura 
da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta Licitação será processada em conformidade com 
a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes 
da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão 
obedecer, rigorosamente, o estabelecido no edital. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº 77/00433/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS para AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRI-
MENTOS – PAPELARIA - PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEDUC, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO 
E OUTRAS DROGAS - CRATOD, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 23/06/2021, às 10:00 horas no endereço eletrônico: 
www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 
081101080462021OC00121, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda 
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo/SP, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta 
eletrônica será de 11/06/2021, até o momento anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser 
obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. ROBERTO POMPEI GOUVEIA -  Gerente de Licitações.

Bankok Securitizadora S/A - CNPJ Nº 36.729.429/0001-61 - NIRE 35.300.550.986
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Data, hora, local: 22.04.2021, 16hs, em formato exclusivamente digital, possibilitando a participação e votação por 
meio da plataforma “Zoom”, com o link de acesso enviado através de correio eletrônico: https://zoom.
us/j/97479500396, tudo em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 79, de 14.04.2020. Presença: Totalida-
de dos acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da Bankok Securitizadora S/A, conforme 
lista de presença emitida pela plataforma “Zoom” e homologações feitas pelo presidente e secretária da mesa no Li-
vro de Presença dos Acionistas. Mesa: Presidente: Sr. Marcelo Cereser; Secretária: Sra. Maria da Glória Martinasso 
Prandini, ambos eleitos pela totalidade dos presentes. Deliberações aprovadas: a) As contas e as demonstrações 
contábeis da Companhia do exercício de 2020; b) Destinação do resultado: a) R$485,38 referente a 5% de constitui-
ção da Reserva legal, conforme inciso I, §1º, do Artigo 13º do Estatuto Social; b) R$92,22 referente a 1% de paga-
mento de dividendo mínimo obrigatório, conforme inciso II, §1º, do Artigo 13º do Estatuto Social; e c) R$9.129,98 
transferido para retenção de lucros conforme §2º, do Artigo 13º do Estatuto Social; c) A proposta da Administração 
de não haver nenhum pagamento a título de remuneração dos administradores. Conforme §2º, do Artigo 6º, do Es-
tatuto Social, a proposta foi aprovada pela totalidade dos acionistas presentes; d) Na sequência, foi proposta pela Ad-
ministração a emissão de até R$5.000.000,00 de emissão de debêntures conversíveis ou não em ações. Conforme le-
tra “d”, do Artigo 12º, do Estatuto Social, a proposta foi aprovada pela totalidade dos acionistas presentes. Encer-
ramento: Nada mais. Jundiaí, 22.04.2021. Acionistas: Maria da Glória Martinasso Prandini; Marcelo Cereser; Por Cer-
pran Participações e Administração de Bens Ltda.: Maria da Glória Martinasso Prandini e Marcelo Cereser. JUCESP nº 
243.898/21-6 em 25.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público o edital 
n.º 70/2021, Tomada de Preços nº 05/2021 - PMH 433/2021, 
objeto: “Contratação de empresa especializada para 

Construção de Arquibancada e Iluminação no Campo de Futebol 
Society do Jardim Minda, com fornecimento de todos os equipamentos, 
materiais e mão de obra necessários”. Período de publicidade do 
Edital: 14/06/2021 a 28/06/2021. Data e horário da Sessão Pública: 
29/06/2021 às 09h30min. Local: Rua José Cláudio Alves dos Santos, 
nº 585, bairro Remanso Campineiro, Município de Hortolândia – São 
Paulo. O Edital e seus anexos poderá ser obtido no sítio eletrônico 
oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br (Licitações – Fácil 
Hortolândia) ou junto ao Departamento de Suprimentos, Setor de 
Cadastro, localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, 
bairro Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, 08:00 
às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento 
aos cofres públicos da importância equivalente ao custo por folha da 
Administração.Hortolândia, 31 de maio de 2021.Ieda Manzano de 
Oliveira/Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 00637/2021, PROCESSO HCFMUSP/21/01038, Oferta de Compra: 
092301090572021OC00812 para aquisição futura e eventual de Registro de Preços PÃO FRANCÊS 
EMBALADO, MINI PÃO, PÃO SEM SAL E SEM AÇÚCAR, PÃO DOCE, PÃO INTEGRAL 
TIPO FRANCÊS), cuja sessão será realizada no dia 23/06/2021 às 09:00 horas. O edital na íntegra 
estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br ou na 
Divisão de Material, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, Prédio da Administração, 2º andar, das 
08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), na versão impressa, a partir de 11/06/2021. 
PREGOEIRO DESIGNADO: RENATA INÁCIO DA SILVA. 

“COMUNICADO N.º 121/2021”
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2021, de 31 de março de 2021, levado a efeito 
através do Processo Licitatório n.º 029/2021, cujo objeto compreende o REGISTRO DE 

PREÇOS para a “Aquisição De Concreto Usinado FCK 20 MPA (Pedra 1)”, para o Departamento de 
Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Municipais da Prefeitura Municipal de Matão.
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, COMUNICA, que tendo em vista o recebimento de Parecer da Pregoeira Municipal, 
informando não acudir interessados ao chamamento editalício em epígrafe, DECIDE pela RETIFICA-
ÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS sendo que o Edital Retificado e seus anexos, estarão disponíveis 
a partir do dia 11 de junho de 2021, estarão disponíveis no site www.matao.sp.gov.br no link LICITA-
ÇÕES; e que havendo dificuldade das interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará à 
disposição para gravação do mesmo em mídia digital.
Comunica ainda que os Envelopes de n.º 01 (Proposta Comercial) e de n.º 02 (Documentos de Habili-
tação) serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Licitações, até às 09h00min 
do dia 24 de junho de 2021. Nesta mesma data e horário, iniciar-se-à a sessão de abertura dos mesmos.
Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 3383-4070, 
(16) 3383-4056, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4067, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

Matão, 10 de junho de 2021.
APARECIDO FERRARI
PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 122/2021”
O Sr. ApArecido FerrAri, Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, usando de suas atri-
buições legais COMUNICA, que por Ato Amigável, por acordo entre as partes, com base 

no Art. 79, Inciso II e § 1º da Lei n.º 8.666/93, resolveu RESCINDIR o contrato abaixo identificado:
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA N.º 006/2020, de 13 de agosto de 2020, levada a efeito pelo 
Processo Licitatório n.º 059/2020. 
CONTRATADA: COOPERASOLMAT – COOPERATIVA AUTOGESTIONÁRIA DE SOLIDARIE-
DADE DE MATÃO.
RESCISÃO: Contrato n.º 441/2020, de 22/10/2020.
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE MATÃO – COO-
PERMATÃO.
RESCISÃO: Contrato n.º 442/2020, de 22/10/2020.
TERMOS: Assinados aos 04 de junho de 2021.
OBJETO: Chamamento Público para a seleção de associações e/ou cooperativas de catadores, sem 
fins lucrativos, constituídas no município de Matão, formadas exclusivamente por pessoas físicas de 
baixa renda, reconhecidas pelo poder público como sendo de utilidade pública, para realizar a triagem 
de resíduos sólidos recicláveis produzidos pelos habitantes do Município de Matão/SP, bem como a 
classificação e destinação ambientalmente adequada dos Resíduos Sólidos, em conformidade com o 
Plano de Trabalho que integra o Edital e seus Anexos,” para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Matão.
AMPARO LEGAL: Artigo 79, Inciso II e § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Palácio da Independência, aos 10 de junho de 2021.
APARECIDO FERRARI
preFeiTo de MATÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 147/2021; PROCESSO N° SES-PRC 2021/09507; OFER-
TA DE COMPRA N° 090167000012021OC00197; ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 11/06/2021; DATA 
E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/06/2021 ÁS 14:00 horas. Acha-se aber-
ta no Hospital Dr. Vivaldo Martins Simoes Osasco, a licitação na modalidade pregao eletronico 
nº 146/2021, referente ao processo objetivando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HEMO-
DIÁLISE COM GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO. A realização do pregao 
será no dia 24/06/2021 as  14:00 horas, no endereço eletronico WWW. bec.sp.gov.br O edital na 
íntegra estará disponível para consulta e retirada na homepage www.e-negociospublicos.com.br

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL “DR. VIVALDO MARTINS SIMÕES” - OSASCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 
PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO À 

CONTRATAÇÃO
Contrato nº 35/2021 

Processo Administrativo nº 2140/2018 
Concorrência nº 01/2018

Objeto: Termo aditivo de prorrogação e 
acréscimo à contratação de serviços téc-
nicos de engenharia consultiva para elabo-
ração do plano municipal de saneamento 
básico; elaboração de estudos e projetos 
de saneamento; apoio técnico na obtenção 
de financiamento externo e gerenciamen-
to do programa; supervisão e fiscalização 
de obras no município de São Caetano do 
Sul-SP. Prazo 90 (noventa) dias. Valor: R$ 
319.046,13 (trezentos e dezenove mil qua-
renta e seis reais e treze centavos).   Assi-
natura: 31/05/2021. Contratada: Consór-
cio Prosanear. São Caetano do Sul, 10 de 
junho de 2021 – Rodrigo Gonçalves Tosca-
no – Superintendente 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

Extrato de Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 01/2021 – Processo de 
Compras nº 79/2021 – Objeto: Registro de 
Preços para aquisição de produtos e acessó-
rios de limpeza, higiene pessoal e materiais 
descartáveis - Ata de Registro de Preços nº 
01/2021 - Lote 01: valor total R$ 22.600,00 - 
Lote 04: valor total R$ 1.940,60, Detentora: 
Fabricio de Ramos & Cia Ltda Epp - Repre-
sentante: Fabrício de Ramos. Ata de Regis-
tro de Preços nº 02/2021 - Lote 02: valor total 
R$36.399,80, Detentora: Tropic´s Comercial 
Ltda Representante: Oswaldo Barelli. Ata 
de Registro de Preços nº 03/2021 - Lote 03: 
valor total R$ 3.394,50, Detentora: Daniel 
Zancape – Zancapel Papelaria e Descarta-
veis Me - Representante: Daniel Zancape. 
Ata de Registro de Preços nº 04/2021 - Lote 
05: valor total R$ 2.856,72 - Lote 12: valor 
total R$ 97.755,00 - Lote 13: valor total R$ 
32.585,00 – Detentora: Sinsai Comercio de 
Descartaveis Ltda - Representante: Maria 
de Jesus Cesar Ferreira. Ata de Registro 
de Preços nº 05/2021 - Lote 06: valor total 
R$13.999,50, Detentora: Tático Equipamen-
tos de Segurança Ltda - Representante: 
Marcos Aparecido da Silva. Ata de Registro 
de Preços nº 06/2021 - Lote 07: valor total de 
R$ 16.500,00 - Detentora: Allimac Comercio 
de Materiais em geral Eireli - Representante: 
Matheus Parisi - Ata de Registro de Preços 
nº 07/2021- Lotes 10 E 11: valor total de R$ 
338.625,00 e R$ 112.875,00 Detentora: Lc 
Comercial Eireli Epp - Representante: Bru-
na Dos Santos De Oliveira. Ata de Registro 
de Preços nº 08/2021 - Lote 15: valor total 
R$15.203,50. Detentora: N F Seixas Tecnolo-
gia e Soluções Me - Representante: Guilher-
me Fatel Seixas. Ata de Registro de Preços 
nº 09/2021 - Lote 8: valor total R$ 52.999,05 
- Lote 9: valor total R$ 17.666,35 - Lote 14: 
valor total R$6.864,00. Detentora: Sândalo 
Equipamentos e Produtos de Higiene Pes-
soal Ltda - Representante: Clovis Elias Sa-
les. Validade das Atas: 12 meses contados 
de 11/06/2021. Fundamento legal: Lei Fe-
deral 8.666/1993, Lei Federal 10.520/2002, 
Lei Municipal nº 3.399/1995 e os Decretos 
Municipais números 7.350/1995, 9.459/2006 
e 10.019/2010.  A íntegra das atas de Re-
gistros de Preços estará disponível para 
consulta de quaisquer interessados no link 
http://licitacao.uscs.edu.br/web
São Caetano do Sul, 11 de junho de 2021.

Cristiane Benincasa Rio - Pregoeira
Profa. Dra. Maria do Carmo Romeiro – 

Reitora em exercício  

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

  O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL –  CONSAÚDE, através da Comissão de Processo 
Simplifi cado, nomeada pelo Diretor Superintendente do CONSAÚDE, torna pública a aprovação e classifi cação fi nal dos candidatos inscritos 
no Processo Seletivo Simplifi cado nº 003/2021 - CONSAÚDE, para a função de TÉCNICO DE FARMÁCIA, conforme abaixo relacionada:

PSS 03/2021 – CLASSIFICAÇÃO FINAL
TÉCNICO DE FARMÁCIA

CLASSIF. NOME RG DATA DE 
NASCIMENTO

PONTUAÇÃO POR 
EXPERIÊNCIA

1 PATRÍCIA APARECIDA PELLERIN 20.189.764-7 12/03/1972 4,50
2 MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS 60.711.617-1 24/10/2000 0,00
3 MILENA ASAFE 55.122.794-1 30/01/1998 0,00
4 CLARIE AGUIAR RAMOS 50.076.761-0 14/01/1998 0,00
5 MARIELEN CRISTINA ROCHA CATIRA 46.933.787-4 18/12/1996 0,00
6 STEPHANI KARINE DA SILVA PENICHE 41.673.115-6 02/05/1995 0,00
7 JESSICA NAYARA DA SILVA FERREIRA 41.799.105-8 21/10/1994 0,00
8 CAROLINE SAYURI DA COSTA KATSUMATA 48.778.249-5 20/07/1992 0,00
9 MARJORYE RIBEIRO PERSIANE DE LIMA 43.900.057-9 23/07/1988 0,00

10 RAFAELA GARCIA DE CAMARGO 28.533.718-X 10/05/1981 0,00
11 ALESSANDRA HELENA DE LIMA 7.312.058 05/02/1972 0,00
12 JOSÉ EDUARDO SOUZA CABRAL 24.269.938-8 09/11/1971 0,00

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Serviço de Pessoal do CONSAÚDE, das 09:00 às 16:00 horas.
Pariquera-Açu, 10 de junho de 2021.

LEIRI CRISTINA KOZIKOSKI DE MELLO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO 
RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONVOCAÇÃO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E 
LITORAL SUL – CONSAÚDE, através 
do Serviço de Pessoal, CONVOCA os 
candidatos habilitados no Processo Seletivo 
Simplifi cado nº 004/2019 - CONSAÚDE, 
conforme abaixo relacionados, a 
comparecer em data e local mencionados, a 
fi m de manifestarem interesse pelas vagas 
oferecidas.
Os candidatos deverão comparecer no 
horário estabelecido neste Edital, munidos 
de documento de Identidade e Carteira de 
Trabalho e Previdência Social.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS 
CONVOCADOS

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. 
LEOPOLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE

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

DATA: 14 a 16 de junho de 2021
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

OFICIAL ADMINISTRATIVO
CLASSIFICAÇÃO – NOME

40º ELIAS BOTELHO BARBOZA

41º LUIZ CARLOS BERTHOLDO DA 
SILVA

Pariquera-Açu, 10 de junho de 2021.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Extrato de aditamento contratual
A Superintendência do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral 
Sul torna público o aditamento do Contrato 
010/20, com a empresa CISCRE IMPOR-
TAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA ,  nos termos da legisla-
ção pertinente, visando acréscimo de 20% 
dos serviços contratados. Valor aditado: 
R$ 17.820,00 - Vigência: 19.06.21 – Proc. 
057/20 – PP 018/20. 

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONVOCAÇÃO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E 
LITORAL SUL – CONSAÚDE, através 
do Serviço de Pessoal, CONVOCA os 
candidatos habilitados no Processo Seletivo 
Simplifi cado nº 003/2021 - CONSAÚDE, 
conforme abaixo relacionado, a comparecer 
em data e local mencionado, a fi m de 
manifestar interesse pela vaga oferecida.
O candidato deverá comparecer no horário 
estabelecido neste Edital, munido de 
documento de Identidade e Carteira de 
Trabalho e Previdência Social.

RELAÇÃO DO CANDIDATO 
CONVOCADO

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

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

DATA: 14 a 18 de Junho de 2021
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

TÉCNICO DE FARMÁCIA
CLASSIFICAÇÃO – NOME

1 PATRÍCIA APARECIDA PELLERIN
2 MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS
3 MILENA ASAFE
4 CLARIE AGUIAR RAMOS

5 MARIELEN CRISTINA ROCHA 
CATIRA

6 STEPHANI KARINE DA SILVA 
PENICHE

7 JESSICA NAYARA DA SILVA 
FERREIRA

8 CAROLINE SAYURI DA COSTA 
KATSUMATA

Pariquera-Açu, 10 de junho de 2021.
JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM

 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
FINAL

Função: TÉCNICO DE FARMÁCIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº 003/2021
  O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela legis-
lação vigente, torna pública a Homologação 
do Resultado Final, para a Função de: Téc-
nico de Farmácia, referente ao Processo 
Seletivo Simplifi cado Edital nº 003/2021. 
FAZ SABER que verifi cada a conclusão dos 
trabalhos de realização do Processo Sele-
tivo, e ainda certifi cado de que decorridos 
os prazos legais, não existem recursos pen-
dentes para a Função acima referida. 
A lista de Resultado Final para as Funções 
homologadas está relacionada contendo: 
Função; Nome do Candidato; Número do 
Documento de Identidade; Data de Nasci-
mento e Pontuação por Tempo de Experiên-
cia e Classifi cação Final, tudo em conformi-
dade com o disposto no Edital nº 003/2021. 
Para que surtam os efeitos legais e que nin-
guém alegue desconhecimento, publica a 
presente HOMOLOGAÇÃO 
Pariquera-Açu/SP, 10 de junho de 2021.
LEIRI CRISTINA KOZIKOSKI DE MELLO

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE ABERTURA DE 
SESSÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, 
através da Comissão Permanente de Licitação; 
torna público para conhecimento de todos os 
representantes legais das empresas para a sessão 
a ser realizada no dia 15 de Junho de 2021, às 
10 h00m no Auditório da Prefeitura Municipal de 
Iguape, situada na Avenida Adhemar de Barros 
n.º 1.070, Bairro Porto do Ribeira, Iguape/SP, 
para abertura  dos envelopes nº 02- Propostas 
de Preços da licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº 004/2021, objetivando a Contratação 
de Empresa Especializada para Pavimentação 
Asfáltica e Obras Complementares de Trecho da 
Rua Itapema no Bairro do Rocio , neste Município 
de Iguape /SP, conforme contrato de repasse nº 
899869/2020 celebrado com o MDR-(Ministério 
Desenvolvimento Regional)/CAIXA..

Iguape, 10 de junho de 2021.
MARIA CLAUDIA DA SILVA PIO

Presidente da Comissão de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Ligue já:
 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.
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 K-11/06

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
CONCORRÊNCIA Nº: 69/00039/21/01 - PRÉDIO: EE Arlinda Pessoa Morbeck – LOCALIZAÇÃO: Rua Rui 
Barbosa, 257 – Centro - Valparaíso – SP - PRAZO: 10 (dez) meses; PRÉDIO: EE/EMEF Prof. Hemilson Carlos 
Magrini / Hilda Fiorese Dornelas – LOCALIZAÇÃO: Rua Domingos Salvador Fiorese, 418 – Centro – Emilianó-
polis – SP; PRAZO: 10 (dez) meses - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/07/2021, às 09:30 hs.
CONCORRÊNCIA Nº: 69/00043/21/01 - PRÉDIO: EE/CEL/ETEC Fernando Costa/Lins – LOCALIZAÇÃO: 
Rua 9 de Julho,1276 – Centro - Lins – SP - PRAZO: 10 (dez) meses; PRÉDIO: EE Senador Vicente Prado – 
LOCALIZAÇÃO: Av. Paes de Barros, 446 – Centro - Itapuí – SP; PRAZO: 8 (oito) meses - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/07/2021, às 10:30 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN 
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual 
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLI-
CATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.br/
PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.br/
portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) 
através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e 
Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. Os 
invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com 
a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento como Mi-
croempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha as 
condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues no ato de abertura 
da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta Licitação será processada em conformidade com 
a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes 
da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão 
obedecer, rigorosamente, o estabelecido no edital. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº 77/00433/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS para AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRI-
MENTOS – PAPELARIA - PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEDUC, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO 
E OUTRAS DROGAS - CRATOD, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 23/06/2021, às 10:00 horas no endereço eletrônico: 
www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 
081101080462021OC00121, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda 
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo/SP, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta 
eletrônica será de 11/06/2021, até o momento anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser 
obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. ROBERTO POMPEI GOUVEIA -  Gerente de Licitações.

Bankok Securitizadora S/A - CNPJ Nº 36.729.429/0001-61 - NIRE 35.300.550.986
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Data, hora, local: 22.04.2021, 16hs, em formato exclusivamente digital, possibilitando a participação e votação por 
meio da plataforma “Zoom”, com o link de acesso enviado através de correio eletrônico: https://zoom.
us/j/97479500396, tudo em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 79, de 14.04.2020. Presença: Totalida-
de dos acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da Bankok Securitizadora S/A, conforme 
lista de presença emitida pela plataforma “Zoom” e homologações feitas pelo presidente e secretária da mesa no Li-
vro de Presença dos Acionistas. Mesa: Presidente: Sr. Marcelo Cereser; Secretária: Sra. Maria da Glória Martinasso 
Prandini, ambos eleitos pela totalidade dos presentes. Deliberações aprovadas: a) As contas e as demonstrações 
contábeis da Companhia do exercício de 2020; b) Destinação do resultado: a) R$485,38 referente a 5% de constitui-
ção da Reserva legal, conforme inciso I, §1º, do Artigo 13º do Estatuto Social; b) R$92,22 referente a 1% de paga-
mento de dividendo mínimo obrigatório, conforme inciso II, §1º, do Artigo 13º do Estatuto Social; e c) R$9.129,98 
transferido para retenção de lucros conforme §2º, do Artigo 13º do Estatuto Social; c) A proposta da Administração 
de não haver nenhum pagamento a título de remuneração dos administradores. Conforme §2º, do Artigo 6º, do Es-
tatuto Social, a proposta foi aprovada pela totalidade dos acionistas presentes; d) Na sequência, foi proposta pela Ad-
ministração a emissão de até R$5.000.000,00 de emissão de debêntures conversíveis ou não em ações. Conforme le-
tra “d”, do Artigo 12º, do Estatuto Social, a proposta foi aprovada pela totalidade dos acionistas presentes. Encer-
ramento: Nada mais. Jundiaí, 22.04.2021. Acionistas: Maria da Glória Martinasso Prandini; Marcelo Cereser; Por Cer-
pran Participações e Administração de Bens Ltda.: Maria da Glória Martinasso Prandini e Marcelo Cereser. JUCESP nº 
243.898/21-6 em 25.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público o edital 
n.º 70/2021, Tomada de Preços nº 05/2021 - PMH 433/2021, 
objeto: “Contratação de empresa especializada para 

Construção de Arquibancada e Iluminação no Campo de Futebol 
Society do Jardim Minda, com fornecimento de todos os equipamentos, 
materiais e mão de obra necessários”. Período de publicidade do 
Edital: 14/06/2021 a 28/06/2021. Data e horário da Sessão Pública: 
29/06/2021 às 09h30min. Local: Rua José Cláudio Alves dos Santos, 
nº 585, bairro Remanso Campineiro, Município de Hortolândia – São 
Paulo. O Edital e seus anexos poderá ser obtido no sítio eletrônico 
oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br (Licitações – Fácil 
Hortolândia) ou junto ao Departamento de Suprimentos, Setor de 
Cadastro, localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, 
bairro Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, 08:00 
às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento 
aos cofres públicos da importância equivalente ao custo por folha da 
Administração.Hortolândia, 31 de maio de 2021.Ieda Manzano de 
Oliveira/Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 00637/2021, PROCESSO HCFMUSP/21/01038, Oferta de Compra: 
092301090572021OC00812 para aquisição futura e eventual de Registro de Preços PÃO FRANCÊS 
EMBALADO, MINI PÃO, PÃO SEM SAL E SEM AÇÚCAR, PÃO DOCE, PÃO INTEGRAL 
TIPO FRANCÊS), cuja sessão será realizada no dia 23/06/2021 às 09:00 horas. O edital na íntegra 
estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br ou na 
Divisão de Material, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, Prédio da Administração, 2º andar, das 
08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), na versão impressa, a partir de 11/06/2021. 
PREGOEIRO DESIGNADO: RENATA INÁCIO DA SILVA. 

“COMUNICADO N.º 121/2021”
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2021, de 31 de março de 2021, levado a efeito 
através do Processo Licitatório n.º 029/2021, cujo objeto compreende o REGISTRO DE 

PREÇOS para a “Aquisição De Concreto Usinado FCK 20 MPA (Pedra 1)”, para o Departamento de 
Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Municipais da Prefeitura Municipal de Matão.
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, COMUNICA, que tendo em vista o recebimento de Parecer da Pregoeira Municipal, 
informando não acudir interessados ao chamamento editalício em epígrafe, DECIDE pela RETIFICA-
ÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS sendo que o Edital Retificado e seus anexos, estarão disponíveis 
a partir do dia 11 de junho de 2021, estarão disponíveis no site www.matao.sp.gov.br no link LICITA-
ÇÕES; e que havendo dificuldade das interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará à 
disposição para gravação do mesmo em mídia digital.
Comunica ainda que os Envelopes de n.º 01 (Proposta Comercial) e de n.º 02 (Documentos de Habili-
tação) serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Licitações, até às 09h00min 
do dia 24 de junho de 2021. Nesta mesma data e horário, iniciar-se-à a sessão de abertura dos mesmos.
Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 3383-4070, 
(16) 3383-4056, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4067, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

Matão, 10 de junho de 2021.
APARECIDO FERRARI
PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 122/2021”
O Sr. ApArecido FerrAri, Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, usando de suas atri-
buições legais COMUNICA, que por Ato Amigável, por acordo entre as partes, com base 

no Art. 79, Inciso II e § 1º da Lei n.º 8.666/93, resolveu RESCINDIR o contrato abaixo identificado:
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA N.º 006/2020, de 13 de agosto de 2020, levada a efeito pelo 
Processo Licitatório n.º 059/2020. 
CONTRATADA: COOPERASOLMAT – COOPERATIVA AUTOGESTIONÁRIA DE SOLIDARIE-
DADE DE MATÃO.
RESCISÃO: Contrato n.º 441/2020, de 22/10/2020.
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE MATÃO – COO-
PERMATÃO.
RESCISÃO: Contrato n.º 442/2020, de 22/10/2020.
TERMOS: Assinados aos 04 de junho de 2021.
OBJETO: Chamamento Público para a seleção de associações e/ou cooperativas de catadores, sem 
fins lucrativos, constituídas no município de Matão, formadas exclusivamente por pessoas físicas de 
baixa renda, reconhecidas pelo poder público como sendo de utilidade pública, para realizar a triagem 
de resíduos sólidos recicláveis produzidos pelos habitantes do Município de Matão/SP, bem como a 
classificação e destinação ambientalmente adequada dos Resíduos Sólidos, em conformidade com o 
Plano de Trabalho que integra o Edital e seus Anexos,” para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Matão.
AMPARO LEGAL: Artigo 79, Inciso II e § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Palácio da Independência, aos 10 de junho de 2021.
APARECIDO FERRARI
preFeiTo de MATÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 147/2021; PROCESSO N° SES-PRC 2021/09507; OFER-
TA DE COMPRA N° 090167000012021OC00197; ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 11/06/2021; DATA 
E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/06/2021 ÁS 14:00 horas. Acha-se aber-
ta no Hospital Dr. Vivaldo Martins Simoes Osasco, a licitação na modalidade pregao eletronico 
nº 146/2021, referente ao processo objetivando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HEMO-
DIÁLISE COM GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO. A realização do pregao 
será no dia 24/06/2021 as  14:00 horas, no endereço eletronico WWW. bec.sp.gov.br O edital na 
íntegra estará disponível para consulta e retirada na homepage www.e-negociospublicos.com.br

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL “DR. VIVALDO MARTINS SIMÕES” - OSASCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 
PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO À 

CONTRATAÇÃO
Contrato nº 35/2021 

Processo Administrativo nº 2140/2018 
Concorrência nº 01/2018

Objeto: Termo aditivo de prorrogação e 
acréscimo à contratação de serviços téc-
nicos de engenharia consultiva para elabo-
ração do plano municipal de saneamento 
básico; elaboração de estudos e projetos 
de saneamento; apoio técnico na obtenção 
de financiamento externo e gerenciamen-
to do programa; supervisão e fiscalização 
de obras no município de São Caetano do 
Sul-SP. Prazo 90 (noventa) dias. Valor: R$ 
319.046,13 (trezentos e dezenove mil qua-
renta e seis reais e treze centavos).   Assi-
natura: 31/05/2021. Contratada: Consór-
cio Prosanear. São Caetano do Sul, 10 de 
junho de 2021 – Rodrigo Gonçalves Tosca-
no – Superintendente 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

Extrato de Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 01/2021 – Processo de 
Compras nº 79/2021 – Objeto: Registro de 
Preços para aquisição de produtos e acessó-
rios de limpeza, higiene pessoal e materiais 
descartáveis - Ata de Registro de Preços nº 
01/2021 - Lote 01: valor total R$ 22.600,00 - 
Lote 04: valor total R$ 1.940,60, Detentora: 
Fabricio de Ramos & Cia Ltda Epp - Repre-
sentante: Fabrício de Ramos. Ata de Regis-
tro de Preços nº 02/2021 - Lote 02: valor total 
R$36.399,80, Detentora: Tropic´s Comercial 
Ltda Representante: Oswaldo Barelli. Ata 
de Registro de Preços nº 03/2021 - Lote 03: 
valor total R$ 3.394,50, Detentora: Daniel 
Zancape – Zancapel Papelaria e Descarta-
veis Me - Representante: Daniel Zancape. 
Ata de Registro de Preços nº 04/2021 - Lote 
05: valor total R$ 2.856,72 - Lote 12: valor 
total R$ 97.755,00 - Lote 13: valor total R$ 
32.585,00 – Detentora: Sinsai Comercio de 
Descartaveis Ltda - Representante: Maria 
de Jesus Cesar Ferreira. Ata de Registro 
de Preços nº 05/2021 - Lote 06: valor total 
R$13.999,50, Detentora: Tático Equipamen-
tos de Segurança Ltda - Representante: 
Marcos Aparecido da Silva. Ata de Registro 
de Preços nº 06/2021 - Lote 07: valor total de 
R$ 16.500,00 - Detentora: Allimac Comercio 
de Materiais em geral Eireli - Representante: 
Matheus Parisi - Ata de Registro de Preços 
nº 07/2021- Lotes 10 E 11: valor total de R$ 
338.625,00 e R$ 112.875,00 Detentora: Lc 
Comercial Eireli Epp - Representante: Bru-
na Dos Santos De Oliveira. Ata de Registro 
de Preços nº 08/2021 - Lote 15: valor total 
R$15.203,50. Detentora: N F Seixas Tecnolo-
gia e Soluções Me - Representante: Guilher-
me Fatel Seixas. Ata de Registro de Preços 
nº 09/2021 - Lote 8: valor total R$ 52.999,05 
- Lote 9: valor total R$ 17.666,35 - Lote 14: 
valor total R$6.864,00. Detentora: Sândalo 
Equipamentos e Produtos de Higiene Pes-
soal Ltda - Representante: Clovis Elias Sa-
les. Validade das Atas: 12 meses contados 
de 11/06/2021. Fundamento legal: Lei Fe-
deral 8.666/1993, Lei Federal 10.520/2002, 
Lei Municipal nº 3.399/1995 e os Decretos 
Municipais números 7.350/1995, 9.459/2006 
e 10.019/2010.  A íntegra das atas de Re-
gistros de Preços estará disponível para 
consulta de quaisquer interessados no link 
http://licitacao.uscs.edu.br/web
São Caetano do Sul, 11 de junho de 2021.

Cristiane Benincasa Rio - Pregoeira
Profa. Dra. Maria do Carmo Romeiro – 

Reitora em exercício  

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

  O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL –  CONSAÚDE, através da Comissão de Processo 
Simplifi cado, nomeada pelo Diretor Superintendente do CONSAÚDE, torna pública a aprovação e classifi cação fi nal dos candidatos inscritos 
no Processo Seletivo Simplifi cado nº 003/2021 - CONSAÚDE, para a função de TÉCNICO DE FARMÁCIA, conforme abaixo relacionada:

PSS 03/2021 – CLASSIFICAÇÃO FINAL
TÉCNICO DE FARMÁCIA

CLASSIF. NOME RG DATA DE 
NASCIMENTO

PONTUAÇÃO POR 
EXPERIÊNCIA

1 PATRÍCIA APARECIDA PELLERIN 20.189.764-7 12/03/1972 4,50
2 MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS 60.711.617-1 24/10/2000 0,00
3 MILENA ASAFE 55.122.794-1 30/01/1998 0,00
4 CLARIE AGUIAR RAMOS 50.076.761-0 14/01/1998 0,00
5 MARIELEN CRISTINA ROCHA CATIRA 46.933.787-4 18/12/1996 0,00
6 STEPHANI KARINE DA SILVA PENICHE 41.673.115-6 02/05/1995 0,00
7 JESSICA NAYARA DA SILVA FERREIRA 41.799.105-8 21/10/1994 0,00
8 CAROLINE SAYURI DA COSTA KATSUMATA 48.778.249-5 20/07/1992 0,00
9 MARJORYE RIBEIRO PERSIANE DE LIMA 43.900.057-9 23/07/1988 0,00

10 RAFAELA GARCIA DE CAMARGO 28.533.718-X 10/05/1981 0,00
11 ALESSANDRA HELENA DE LIMA 7.312.058 05/02/1972 0,00
12 JOSÉ EDUARDO SOUZA CABRAL 24.269.938-8 09/11/1971 0,00

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Serviço de Pessoal do CONSAÚDE, das 09:00 às 16:00 horas.
Pariquera-Açu, 10 de junho de 2021.

LEIRI CRISTINA KOZIKOSKI DE MELLO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO 
RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONVOCAÇÃO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E 
LITORAL SUL – CONSAÚDE, através 
do Serviço de Pessoal, CONVOCA os 
candidatos habilitados no Processo Seletivo 
Simplifi cado nº 004/2019 - CONSAÚDE, 
conforme abaixo relacionados, a 
comparecer em data e local mencionados, a 
fi m de manifestarem interesse pelas vagas 
oferecidas.
Os candidatos deverão comparecer no 
horário estabelecido neste Edital, munidos 
de documento de Identidade e Carteira de 
Trabalho e Previdência Social.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS 
CONVOCADOS

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. 
LEOPOLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE

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

DATA: 14 a 16 de junho de 2021
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

OFICIAL ADMINISTRATIVO
CLASSIFICAÇÃO – NOME

40º ELIAS BOTELHO BARBOZA

41º LUIZ CARLOS BERTHOLDO DA 
SILVA

Pariquera-Açu, 10 de junho de 2021.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Extrato de aditamento contratual
A Superintendência do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral 
Sul torna público o aditamento do Contrato 
010/20, com a empresa CISCRE IMPOR-
TAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA ,  nos termos da legisla-
ção pertinente, visando acréscimo de 20% 
dos serviços contratados. Valor aditado: 
R$ 17.820,00 - Vigência: 19.06.21 – Proc. 
057/20 – PP 018/20. 

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONVOCAÇÃO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E 
LITORAL SUL – CONSAÚDE, através 
do Serviço de Pessoal, CONVOCA os 
candidatos habilitados no Processo Seletivo 
Simplifi cado nº 003/2021 - CONSAÚDE, 
conforme abaixo relacionado, a comparecer 
em data e local mencionado, a fi m de 
manifestar interesse pela vaga oferecida.
O candidato deverá comparecer no horário 
estabelecido neste Edital, munido de 
documento de Identidade e Carteira de 
Trabalho e Previdência Social.

RELAÇÃO DO CANDIDATO 
CONVOCADO

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

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

DATA: 14 a 18 de Junho de 2021
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

TÉCNICO DE FARMÁCIA
CLASSIFICAÇÃO – NOME

1 PATRÍCIA APARECIDA PELLERIN
2 MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS
3 MILENA ASAFE
4 CLARIE AGUIAR RAMOS

5 MARIELEN CRISTINA ROCHA 
CATIRA

6 STEPHANI KARINE DA SILVA 
PENICHE

7 JESSICA NAYARA DA SILVA 
FERREIRA

8 CAROLINE SAYURI DA COSTA 
KATSUMATA

Pariquera-Açu, 10 de junho de 2021.
JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM

 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
FINAL

Função: TÉCNICO DE FARMÁCIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº 003/2021
  O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela legis-
lação vigente, torna pública a Homologação 
do Resultado Final, para a Função de: Téc-
nico de Farmácia, referente ao Processo 
Seletivo Simplifi cado Edital nº 003/2021. 
FAZ SABER que verifi cada a conclusão dos 
trabalhos de realização do Processo Sele-
tivo, e ainda certifi cado de que decorridos 
os prazos legais, não existem recursos pen-
dentes para a Função acima referida. 
A lista de Resultado Final para as Funções 
homologadas está relacionada contendo: 
Função; Nome do Candidato; Número do 
Documento de Identidade; Data de Nasci-
mento e Pontuação por Tempo de Experiên-
cia e Classifi cação Final, tudo em conformi-
dade com o disposto no Edital nº 003/2021. 
Para que surtam os efeitos legais e que nin-
guém alegue desconhecimento, publica a 
presente HOMOLOGAÇÃO 
Pariquera-Açu/SP, 10 de junho de 2021.
LEIRI CRISTINA KOZIKOSKI DE MELLO

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE ABERTURA DE 
SESSÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, 
através da Comissão Permanente de Licitação; 
torna público para conhecimento de todos os 
representantes legais das empresas para a sessão 
a ser realizada no dia 15 de Junho de 2021, às 
10 h00m no Auditório da Prefeitura Municipal de 
Iguape, situada na Avenida Adhemar de Barros 
n.º 1.070, Bairro Porto do Ribeira, Iguape/SP, 
para abertura  dos envelopes nº 02- Propostas 
de Preços da licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº 004/2021, objetivando a Contratação 
de Empresa Especializada para Pavimentação 
Asfáltica e Obras Complementares de Trecho da 
Rua Itapema no Bairro do Rocio , neste Município 
de Iguape /SP, conforme contrato de repasse nº 
899869/2020 celebrado com o MDR-(Ministério 
Desenvolvimento Regional)/CAIXA..

Iguape, 10 de junho de 2021.
MARIA CLAUDIA DA SILVA PIO

Presidente da Comissão de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Ligue já:
 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

B3gazetasp.com.br
Sexta-feira, 11 De junho De 2021 

EDITAL Nº 41/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2021.

PROCESSO Nº 3658/2021
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de 
Vasconcelos - EDITAL Nº 41/2021 - PROCES-
SO Nº 3658/2021 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA 
ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES 
ASSISTIDOS PELOS SERVIÇOS DAS ESPE-
CIALIDADES, CEM, MAIS MULHER E SAE, 
VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS. 
MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE 
ABERTURA: 24 de junho de 2021, às 10:00 
horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de Vas-
concelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta 
Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Ro-
manópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 31/2021. 
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, 10 de junho de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERRAZ DE VASCONCELOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
RIBEIRAO PRETO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 
e art. 15 da RD 08/70, tendo em vista a ausência de noti-
ficação pessoal pelo oficial do cartório nos termos da cer-
tidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) 
abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma 
dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do De-
creto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complemen-
tares do S.F.H., a promover a execução extrajudicial da(s) 
HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 
20(vinte) dias, contados de 09/06/2021 , para, querendo, 
purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá 
ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B51600 -  CONTRATO: 803406503375 - EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA 
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA BENEDICTA RODRIGUES 
DOMINGOS , 889, APARTAMENTO 03 , RESIDENCIAL 
JARDIM EUROPA, EDIFICIO GALICIA ,  PARQUE INDUS-
TRIAL LAGOINHA, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP:
14095-050
ANSELMO JOSE BARBOSA, BRASILEIRO (A), GERENTE 
DE MARKETING, CPF: 742.682.108-06, CI: 4862148 SSP/
SP CASADO (A) COM ANTONIA MARCUSSI BARBO-
SA, BRASILEIRO (A), DO LAR, CPF 108.887.118-67 CI: 
5520951 SSP/SP.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Endereço de Cobrança:
EMGEA - Empresa Gestora de Ativos: Credor cessionário 

do contrato habitacional firmado com a
CAIXA Setor Bancário Sul Quadra 2 - Bloco B - Lote 18 

Subloja e 1º Subsolo 
Ed. São Marcus 

70070-902 Brasília - DF 
Telefone: (31) 2105-7634

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Pinhal-
zinho o seguinte certame licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE CESTAS DE ALIMENTOS 
(KITS DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR À MERENDA 
ESCOLAR) PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCA-
ÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO-SP.
DATA DA SESSÃO: 18 DE JUNHO DE 2.021 – 09h30min
O Edital completo estará disponível no site www.pinhalzi-
nho.sp.gov.br e também poderá ser obtido junto à Seção 
de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Pinhalzinho-SP, sito à Rua Cruzeiro do Sul, nº 225, Cen-
tro, em dias úteis, das 9h00m às 11h30m e das 13h00m 
às 16h00m horas. Informações através do telefone: (11) 
4018-4310.

Pinhalzinho, 10 de junho de 2.021.
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Pinhal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL Nº 40/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021.

PROCESSO Nº 3.656/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de 
Vasconcelos - EDITAL Nº 40/2021 - PROCES-
SO Nº 3.656/2021 - OBJETO: A aquisição de 
equipamentos hospitalares para atender a de-
manda dos pacientes assistidos pelos serviços 
das Especialidades, CEM, Mais Mulher e SAE, 
vinculados à Secretaria de Saúde do Município 
de Ferraz de Vasconcelos. MODALIDADE: Pre-
gão Presencial - DATA DE ABERTURA: 25 de 
junho de 2021, às 10:00 horas. A Prefeitura Mu-
nicipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER 
que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua 
Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PRE-
GÃO PRESENCIAL: 30/2021. Os interessados 
poderão retirar o Edital e seus anexos, sem 
custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz 
de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e 
Licitações, no horário compreendido entre 9hs 
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, 10 de junho de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO (Registro de Preços)
O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ faz saber a todos os inte-
ressados que se encontra aberta a Licitação Processo 
nº 059/2021 – Pregão Presencial nº 022/2021, referente 
ao Registro de preços para eventual contratação de em-
presa para a prestação de serviços de recomposição de 
pavimentação asfáltica (tapa buraco) dentro do perímetro 
urbano e estradas municipais do Município de Tabapuã/
SP, com fornecimento de equipamento, mão-de-obra e 
tudo o mais que se fizer bom e necessário à total execu-
ção dos serviços, em consonância com as especificações 
e quantitativos constantes no Anexo I, do Edital. DATA DE 
RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS E DO-
CUMENTAÇÃO: 25/06/2021, as 09h30min, no Anfiteatro 
Professora Rousiris Maria Brugugnolli Sandrini (Teatro 
“Gigi”), situado na Rua Paulo Guzzo, nº. 1494, Centro, 
Tabapuã S/P. Edital na íntegra estará à disposição dos in-
teressados no site oficial www.tabapua.sp.gov.br. Prefeitu-
ra Municipal de Tabapuã, 10 de junho de 2021. Silvio Cesar 
Sartorello – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 03-2021. EDITAL Nº 46-2021. PROCESSO Nº 517-2021. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para execução de recapeamento e pavimentação asfáltica, com recomposição de valas e execução de 
guias e sarjetas, na Avenida Brasil, no município de Macatuba/SP, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos 
necessários, conforme especificações, conforme especificações do edital e seus anexos. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
dia 05/07/2021 às 08h30min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, centro, 
Macatuba, das 08:00h às 16:30h, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9854. Macatuba, 10 de junho de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE ABERTURA 

Pregão Presencial nº 16/2021
Processo nº 10.091/2021

Objeto: Contratação para Prestação 
de Serviços continuados de limpe-
za, asseio e conservação predial 
e hospitalar com fornecimento de 
mão de obra, saneantes domissa-
nitários, nas Unidades Básicas de 
Saúde e Unidades Especializadas.
Abertura: 28/06/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguata-
tuba.sp.gov.br/licitacoes/

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
RETIFICADO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n.º 
010/2021 - Processo n.º 1676/2021
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 14:30 horas 
do dia 30 de junho de 2021.
ABERTURA: às 14:30 horas do dia 30 de junho 
de 2021.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA OBRA DE MELHORIA E 
EFIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, NA PRA-
ÇA ÁLVARO TANIGUTI, PRAÇA ADOLFO LÉO, 
PRAÇA JÚLIO DE MESQUITA, CAMPO DE FU-
TEBOL DO INDAIÁ, ÁREA DE LAZER VEREA-
DOR ELIAS DAMUS, ÁREA DE LAZER JARDIM 
FLORENÇA, ÁREA DE LAZER VICTÓRIO DE 
SANTI, NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DE-
MAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DO PRE-
SENTE EDITAL”.
COMPLETO ATRAVÉS DO SITE http://www.ara-
raquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-finan-
cas/portal-da-transparencia-gestao-e-financas.

Araraquara, 10 de JUNHO de 2021.
ANTÔNIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n.º 
016/2021 - Processo n.º 1772/2021
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:30 horas 
do dia 30 de junho de 2021.
ABERTURA: às 10:30 horas do dia 30 de junho 
de 2021.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECA-
PEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS 
NO JARDIM ARARAQUARA, VILA SEDENHO E 
VILA FERROVIÁRIA, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM 
PARTE DO PRESENTE EDITAL”.
COMPLETO ATRAVÉS DO SITE http://www.ara-
raquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-finan-
cas/portal-da-transparencia-gestao-e-financas.

Araraquara, 10 de junho de 2021.
ANTÔNIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL 
DE PREGÃO ELETRÔNICO - Acha-se publicado 
no portal de compras da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto-SP, https://compras.em-
pro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE 
nº 45/2021, Processo SICOM 3185/2021 objeti-
vando a Contratação de empresa para forneci-
mento de 760.000 kg de Cloreto Férrico para 
tratamento de água para utilização na Estação 
de Tratamento de Água – Palácio das Águas 
do SeMAE de São José do Rio Preto. Prazo 
de Execução: 12 meses. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 23.06.2021, às 08h30 e 
abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no portal de compras. S. J. Rio 
Preto, 02.06.2021 – Jaqueline Freitas Reis – 
Gerente de Operação e Manutenção-Água.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDI-
TAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Acha-se 
publicado no portal de compras da Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto-SP, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Ele-
trônico SeMAE nº 46/2021, Processo SICOM 
3186/2021 objetivando a Contratação de posto 
para fornecimento de combustíveis líquidos 
por um período de 12 meses para abasteci-
mento dos veículos da frota do SeMAE. Prazo 
de Execução: 12 meses. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 24.06.2021, às 08h30 e 
abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposi-
ção dos interessados, no portal de compras. S. 
J. Rio Preto, 02.06.2021 – João Marcelino Ruiz 
– Gerente Administrativo-Financeiro.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-046/2021. Proces-
so licitatório: 8376/2021. Objeto: Registro 
de Preço para a “Aquisição de Tubo de 
Concreto, Tijolo, Blocos e Tampa de Buei-
ro”. Sessão pública de processamento: dia 
25/06/2021 às 09:00 horas. Da sessão pú-
blica: O processamento eletrônico será rea-
lizado através do endereço eletrônico com-
prasbr.com.br, no dia e hora mencionados e 
será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio 
da equipe de apoio. O edital está disponível 
no site: www.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.
br. Taboão da Serra, 10 de junho de 2021. 
Wagner Luiz Eckstein Júnior – Secretário 
Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

ESCLARECIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 015/2021

PROCESSO: 1484/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TELHADO, 
CALHA METÁLICA,LAJE(CALHA DE 
CONCRETO) E CANALETA(CONDUTO-
RES E GALERIAS) DE ÁGUAS PLUVIAIS.
Segue questionamento da licitante Imuni-
control Dedetizadora e Imunizadora Ltda:
No item 9.5 pede-se balanço patrimonial, 
devido o transtorno da pandemia não 
registramos o balanço 2020, vocês irão 
aceitar o balanço 2019?
Resposta: Sim o balanço de 2019 será acei-
to uma vez que a Instrução Normativa RFB 
nº 2.023, de 28 de abril de 2021 - Prorrogou 
o prazo de entrega da Escrituração Contábil 
Digital (ECD) referente ao ano-calendário 
de 2020 até 30 de julho de 2021 conforme 
segue:
Art. 1º O prazo final para transmissão da 
Escrituração Contábil Digital (ECD) previs-
to no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 
2.003, de 18 de janeiro de 2021, referente 
ao ano-calendário de 2020, fica prorrogado, 
em caráter excepcional, para o último dia útil 
do mês de julho de 2021.

Araraquara, 10 de junho de 2021.
Comissão Permanente de Licitações

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 4170/2017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
129/2017
CONTRATO DE PRORROGAÇÃO 013/2021 
DE 30/04/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNI-
CÍPIO DE ARARAQUARA.
CONTRATADO: GAPS SEGURANÇA E VI-
GILANCIA EIRELI - ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA 
PATRIMONIAL DESARMADA, PELO PE-
RÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO 
SER PRORROGADO, NOS TERMOS DA 
LEI, CONFORME DESCRITIVO (ANEXO I).
VALOR: O valor do contrato será de R$ 
154.772,38 mensais, perfazendo o valor to-
tal para 12 meses de R$ 1.857.268,50. 

Araraquara, 09 de junho de 2021
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA n.º 003/2021 - Processo n.º 
1785/2021.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 
10:30 horas do dia 15 de JULHO de 2021.
ABERTURA: 10:30 horas do dia 15 de 
JULHO de 2021.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO 
CEPAR-NGA3 E AMBULATÓRIO TRANS, 
localizado na Avenida Alfredo Coelho 
de Oliveira, esquina com a Rua Hélio 
Morgante na cidade de Araraquara, 
CONFORME DESCRITO NO PROJETO 
BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO, 
NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 
NOS DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM 
PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE 
EDITAL”
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
GLOBAL;
RETIRADA DO EDITAL: PARA MAIORES 
INFORMAÇÕES, RETIRAR O EDITAL 
COMPLETO ATRAVÉS DO SITE http://
www.araraquara.sp.gov.br/transparencia/
licitacoes/.

Araraquara, 10 de JUNHO de 2.021
ELIANA APARECIDA MORI HONAIN

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. EDITAL Nº 050/2021. PROCESSO Nº 081/2021. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
para eventual aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS – KIT VERDE,  para 
distribuição aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, como parte das medidas de 
enfrentamento a pandemia do coronavírus – COVID-19, pelo período de 06 (seis) meses, conforme 
especificações e quantidades descritas no Termo de Referência – ANEXO I. Data da realização da 
sessão pública do Pregão: dia 25 de junho de 2021, as 09h00 – Obtenção do Edital: gratuito através 
do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes 
Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 07h30m 
às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas – Novo Horizonte, 10 de junho de 2021 – Fabiano de Mello 
Belentani – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA 
Aviso de Licitação- Tomada de Preços n°. 04/2021. Objeto: contratação de empresa especializada para 
execução de obra de ampliação e reforma da UBS Waldomiro Paiva Luz, localizada na praça Mário Andreaza, 
S/Nº, COHAB I e II, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do município de Olímpia/SP, 
referente ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA Contrato n° 0554922 - 
DVº:74 da Caixa Econômica Federal. Entrega dos Envelopes: 29/06/2021 às 09h30. Abertura dos Envelopes: 
29/06/2021 às 10h. Tel.: (17) 3279-3274. Site www.olimpia.sp.gov.br. Olímpia, 10 de junho de 2021.João Luiz 
Alves Ferreira Diretor da Divisão de Suprimentos

COMUNICADO
Araraquara, 10 de junho de 2021.

Vimos, através deste, em relação aos certames 
nºs 005/2018, 005/2019, 006/2019, 007/2019, 
008/2019 e 010/2019, cujos objetos são aliena-
ções de imóveis de propriedade do Município, co-
municar o que segue:
DAS PROPOSTAS:
Os presentes certames são regidos pela Lei 
8.666/93, que em seu art. 3º: 
“ A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração”...
Portanto, cumpre-se aqui, a fim de que não paire 
qualquer dúvida em relação aos mesmos, escla-
recer os critérios para estabelecer a melhor pro-
posta.
1 – A proposta com maior valor será a vencedora, 
independente de parcelamento ou não.
2 – No caso de propostas com valores iguais e 
nas mesmas condições de pagamento, o vencedor 
será obtido através de sorteio.
3 – Para o caso de propostas com valores iguais 
com critérios de pagamentos diferentes (à vista 
ou parcelada), será considerada como mais van-
tajosa, a proposta que estabelecer o pagamento 
à vista. 
4 – No caso de propostas com valores iguais e to-
das optarem por parcelamento, será considerada 
a mais vantajosa a proposta com menor número 
de parcelas.
DA CAUÇÃO:
Em relação à caução a ser efetuada para a par-
ticipação, os interessados poderão realizá-la me-
diante depósito identificado na conta caução da 
Prefeitura do Município de Araraquara, Banco do 
Brasil, Agência 0082-5, conta corrente nº 57.787-1, 
CNPJ. 45.276.128/0001-10 devendo, em seguida, 
encaminhar o recibo para o email: tesouraria@ara-
raquara.sp.gov.br. 
OBS: O recibo deverá ser apresentado também no 
envelope nº 01 - Habilitação.
Era o que tínhamos a comunicar.
Assinado no Original

ARIANE SOARES DE SOUZA
Comissão Permanente de Licitações

Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNI-
CO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2021 
– Proc. Licit. nº 220/2021 (resumido). Objeto: 
aquisição de materiais de escritório e papelaria 
para atender a demanda de todas as Secretarias 
Municipais deste município de Tupã, pelo período 
de 12 meses. RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: a partir das 08h00min do dia 15/06/2021 
até 8h30min do dia 25/06/2021. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: às 08h30min do dia 25/06/2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 
às 08h30min do dia 25/06/2021. TIPO DE LICI-
TAÇÃO: Menor preço 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 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 09/06/2021. Caio K. P. 
Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - Referen-
te a publicação da contratação direta da em-
presa S/A O ESTADO DE SÃO PAULO publi-
cada nos jornais Gazeta de São Paulo- Cad. 
Publicidade Legal – Edição de 10/06/2021 
– Pág. B5 e Diário Ofi cial Eletrônico - Ano 
5 - Edição nº 1.052 de 10/06/2021: Onde se 
lê:   PROC. Nº 3295/2021... Leia-se: PROC. 
Nº 4190/2021... São  Caetano do Sul, 10 de 
junho de 2021. Carolina Morales Bernardi-
no-Diretora do Departamento de Licitação e 
Contratos

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 50/2021 – PROC. Nº 300.063/2021 
- DETENTORA: CCM - Comercial Creme 
Marfi m Ltda. - OBJETO: Registro de preços 
para fornecimento suco 100% natural - DATA 
DA ASSINATURA: 10/06/2021 - PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da 
publicação da respectiva ata – PREÇOS RE-
GISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 
1-suco de laranja, manga e maçã, 100% na-
tural sem adição de açúcar e conservantes. 
Composto por: água, suco concentrado de 
maçã, suco concentrado de laranja, polpa 
concentrada de manga, acidulante ácido 
cítrico, antioxidante ácido ascórbico e aro-
ma natural de manga. Não fermentado, não 
alcoólico, pronto para beber. Não contém 
glúten. Embalagem tetrapak com 200ml. 
Informação nutricional aproximada: valor 
energético: 95 kcal, carboidratos: 23g, fi bra 
alimentar: 0,4g, sódio: 15 mg, vitamina c: 30 
mg-R$ 1,60 a un. - VALOR TOTAL DA ARP: 
R$ 245.256,00 - CONTRATANTE: Secretaria 
Municipal de Educação.

 “RESUMO: Processo 2639/2021- Modalida-
de Pregão Presencial nº 39/2021 – Aquisi-
ção de Lona Tensionada com instalação no 
local. DATA DE ABERTURA: “Fica agenda-
da a licitação em epígrafe para o dia 25 de 
junho de 2021 às 09 horas, no AUDITÓRIO 
DO ATENDE FÁCIL, sito a Rua Major Carlo 
Del Prete nº 651 – com entrada pela rua Pa-
raíba s/nº, Centro, em São Caetano do Sul/
SP. O edital, anexos e demais informações e 
esclarecimentos, poderão ser obtidos no en-
dereço eletrônico http://licitacao.saocaeta-
nodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento 
de Licitações e Contratos, e telefones para 
contato: 4233-7390”. Secretária Municipal 
de Governo Silvia de Campos – 09/06/2021. 
São Caetano do Sul, 10 de junho de 2021. 
Carolina Morales Bernardino-Diretora do De-
partamento de Licitações e Contratos

 “RESUMO: Processo 15258/2020 - Modali-
dade Pregão Presencial nº 33/2021 – Con-
tratação de empresa especializada em servi-
ços de: gerenciamento de frotas de veículos 
adaptados abrangendo os seguintes servi-
ços: software específi co de apoio ao geren-
ciamento da frota, com sistema de monito-
ramento de parâmetros operacionais de veí-
culos; locação de veículos especiais adap-
tados/transformados, para as secretarias: 
SEMOB, SESURB, SESAUD, SEEDUC, e 
SESEG; disponibilização de sede adminis-
trativa e operacional, para gerenciamento 
das atividades: postos de motoristas, pos-
tos de controladores de frotas, manutenção 
corretiva e preventiva com fornecimento de 
peças e abastecimento. RERRATIFICAÇÃO: 
Rerratifi camos a publicação disponibilizada 
em 10/06/2021 nos jornais: Gazeta de São 
Paulo – Cad. Publicidade Legal –Pág. B5 e 
Diário Ofi cial Eletrônico – Ano 5 – Edição nº 
1.052 – Pág. 01; Onde se lê: “... na SALA 
DE LICITAÇÕES do Departamento de Lici-
tações e Contratos da Prefeitura Municipal 
de São Caetano do Sul, sito à Avenida Fer-
nando Simonsen, nº566, Bairro São José, 
em São Caetano do Sul/SP.” Leia-se: “... no 
AUDITÓRIO DO ATENDE FÁCIL, sito a Rua 
Major Carlo Del Prete nº 651 – com entrada 
pela rua Paraíba s/nº, Centro, em São Cae-
tano do Sul/SP.” São Caetano do Sul, 10 de 
junho de 2021. Carolina Morales Bernardi-
no-Diretora do Departamento de Licitações 
e Contratos

RESUMO DE 1º TERMO ADITIVO - AO 
CONTRATO Nº 88/2020 - PROC. Nº 
5022/2020. CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO 
DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE 
– AACD - OBJETO: Fica alterado o Contra-
to nº 88/2020 para acrescer o percentual de 
25% (vinte e cinco por cento), corresponden-
te a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 
referente a “Tecnologia Assistiva” - DATA 
DA ASSINATURA: 27/05/2021 - CONTRA-
TANTE: Secretaria Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Defi ciência ou Mobilidade 
Reduzida. 

5º AVISO DE LICITAÇÃO
CADERNO 5

Pregão Eletrônico nº. E-070/2020. Proces-
so licitatório: 3054/2020. Objeto: “PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 
DE EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTU-
RA E OPERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 
ELETRÔNICA NAS VIAS PÚBLICAS DO 
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA/SP, 
ENVOLVENDO EQUIPAMENTOS, MATE-
RIAIS, SERVIÇOS, EXPERIÊNCIAS E OU-
TROS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXE-
CUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 
EDITAL E SEUS ANEXOS”. Sessão pública 
de processamento: dia 28/06/2021 às 09:00 
horas. Da sessão pública: O processamento 
eletrônico será realizado através do ende-
reço eletrônico comprasbr.com.br, no dia e 
hora mencionados e será conduzida pelo 
pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio. 
O edital está disponível no site: www.ts.sp.
gov.br e comprasbr.com.br. Taboão da Ser-
ra, 10 de junho de 2021. Wagner Luiz Ecks-
tein Júnior – Secretário Municipal de Admi-
nistração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

RETIFICAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO DO 
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Class. Nome do Candidato Pontuação

1º ELLEN PRISCILA LOPES 
DE OLIVEIRA 245

2º EVERTON JOSÉ GUEDES 170

3º SAMYRA RANGEL 
TIFOSKI 165

4º IRENE APARECIDA 
ZANELLA IANO 135

5º MARCIA CRISTINA DOS 
SANTOS 130

6º PENELOPE CRISTINA 
FERNANDES 125

7º DEBORA CRISTINA 
ANTUNES SILVA 115

8º ANDREA VEIGA VELOSO 105

9º DANIELA RAQUEL 
MATIAS MEDEIRA 100

10º HEBERT RODOLFFO 
TRIGO 100

11º VALQUIRIA DE PONTES 
RAMOS 85

12º PRISCILLA LEME DA 
SILVA 70

13º ADRIANA DE SOUZA 
NEVES 70

14º MARILENE DA SILVA 60

15º DAIANE TEODORO DE 
ALMEIDA 60

16º JULIANA RAMOS DE 
OLIVEIRA FERREIRA 60

17º ELSA ROBERTO DE 
CAMPOS 60

18º MARIANA GUTIERRES 
CECILIA 55

19º JOCIELEN SANTANA 55

20º KAREN CHRYS DUARTE 
MARIANO 55

21º ANDRESSA CAMPOS DE 
LIMA 50

22º TATIANE PEREIRA 
CORREIA 50

23º ANDREA DOMINGUES 
MACIEL 50

24º ELIANE MARTINS 
ROSSINE 50

25º CLAUDIA DE SOUZA 
SALES PREVIATO 45

26º KARINA ALEXANDRA 
BENTO SOUSA 40

27º THAIS CAROLINE ALVES 
MOREIRA 40

28º VANESSA GODOY DOS 
SANTOS 40

29º ANA CLAUDIA 
CELESTINO 40

30º MARIA APARECIDA 
CARDOSO 40

31º LIDIELE MARTINS 
MARQUES 35

32º JULIANA APARECIDA 
BARBOSA DA SILVA 35

33º PATRICIA CORDEIRO 
MONTEIRO 35

34º ANA FLÁVIA MUNIZ DE 
ASEVEDO 35

35º ROSANA SANT’ANNA 35

36º TALITA DOS SANTOS 
FRANCISCO CORDEIRO 30

37º ADRIANA DE LOURDES 
NOVAES 30

38º MARIZETE FERREIRA 
ALVES 30

39º MARIANA MORI FRANCO 25

40º MARIA EUGÊNIA DA SILVA 
REGIO 25

41º KAIRENE DA SILVA BELO 20

42º JESSICA DE OLIVEIRA 
MARIANO 20

43º CAROLINE SANTANA 
MORATTO 20

44º MARCELO MARTINS DE 
SOUZA 20

45º CLÁUDIA MARTA FONTES 
DE AMORIM 20

46º TIAGO FERREIRA DA 
SILVA 15

47º JANAÍNA NEVES BENTO 
DOS REIS 15

48º
MARIANE RAFAELE 
RODRIGUES DE 
OLIVEIRA

15

49º CESAR HENRIQUE 
MORAES DE LIMA 15

50º EDIANE ANTÔNIO DE 
SOUZA 15

51º SANDRA MÁRCIA DA 
SILVA SINDEAUX 15

52º EDSON DE LIMA 15

53º RUANA ELISA 
DOMINGUES 10

54º LUCIANE RODRIGUES DA 
SILVA PEDROSO 10

55º ALANA LARISSA SALES 
DE OLIVEIRA 10

56º SANDRA GOMES DA 
COSTA 10

57º LUANDA MARIA DE 
CAMPOS ALVES 10

58º DANIELE DE SOUZA DE 
JESUS 10

59º STEPHANNIE FARIAS 
CARNEIRO DE AQUINO 10

60º CRISTINA DANTAS 
BERTHOLI 10

61º ANA PAULA DA SILVA 
NEVES 10

62º JACQUELINE CRISTINA 
DE OLIVEIRA 10

63º VANESSA GOMES 
RODRIGUES DE LIMA 10

64º ANA BATISTA REIS 10

65º VALÉRIA MARIA LISBOA 
DE MATOS 10

66º ROBERTA CAMARGO DA 
CRUZ 10

67º LILIANE BRAZ ADRIÃO 
LISBOA 10

68º CATARINA FRANCISCO 
DE MELLO 5

69º VANESSA FERNANDES 
DA SILVA 5

70º LARISSA BARBOSA DA 
SILVA 5

71º BIANCA MARIANO DOS 
SANTOS 5

72º TATIANE LIMA FONSECA 5

73º JOSIANE GONÇALVES DE 
AQUINO 5

74º JESSICA DE ARAUJO 
VEIGA 5

75º ROSANGELA LOPES 
BRAZ DE CAMARGO 5

76º NOEMI PEREIRA BARROS 5

77º MARIA CLARICE DOS 
SANTOS 5

78º MARIA SUELI VIANA DOS 
SANTOS 5

79º HELENA PEREIRA 5

80º ROBERTO ANDRADE DE 
JESUS 5

Pariquera-Açu, 10 de Junho de 2021.
Wagner Bento da Costa

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Anuncie:  
11. 3729-6600

DocuSign Envelope ID: 98814D1C-0EEB-450A-BF13-2A4C1A43D476
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Data: 30/06/2021  à partir das 11h00
OPORTUNIDADES EM AGÊNCIAS DESATIVADAS E COMERCIAIS

ParceriaLeiloeiro Ofi cial Carla S. Umino - Jucesp 826

Consulte relação completa de lotes e Edital em nosso site.
Informações:

11 2359-7351 ou www.lancenoleilao.com.br

GRANDE LEILÃO ON-LINE BANCO DO BRASIL
Nº 2021/206282V(9101)

IMÓVEIS  LOCALIZADOS NOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL, 
PARANÁ, SANTA CATARINA E SÃO PAULO

PAGAMENTO À VISTA OU COM POSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO / CARTA DE 
CRÉDITO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO 

DÉBITOS DE IPTU, ITR, CCIR, LAUDÊMIO E CONDOMÍNIO, O BANCO DO BRASIL FICARÁ RESPONSÁVEL PELA 
QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS ATÉ A EFETIVAÇÃO DO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL  

(ITEM 16.7 DO EDITAL)

Data: 30/06/2021 à partir das 14h00
OPORTUNIDADES EM IMÓVEIS RURAIS

ParceriaLeiloeiro Ofi cial Carla S. Umino - Jucesp 826

Consulte relação completa de lotes e Edital em nosso site.
Informações:

11 2359-7351 ou www.lancenoleilao.com.br

GRANDE LEILÃO ON-LINE BANCO DO BRASIL
Nº 2021/706283V(9101)

IMÓVEIS  LOCALIZADOS NOS ESTADOS DE GOIÁS, SANTA CATARINA, 
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO

PAGAMENTO SOMENTE A VISTA

“EXISTINDO VALORES NÃO QUITADOS DE IPTU, ITR, CCIR, LAUDÊMIO E CONDOMÍNIO, O BANCO DO BRASIL 
S.A. FICARÁ RESPONSÁVEL PELA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS ATÉ A ASSINATURA DO CONTRATO 

PARTICULAR DE COMPRA E VENDA (ANEXO 08) DO  EDITAL, DESDE QUE ESTAS NÃO ESTEJAM MENCIONADAS 
ESPECIFICAMENTE NO LOTE DO BEM COMO DE RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE.      (ITEM 16.7 DO EDITAL)

EDITAL DE LEILÃO BENS IMÓVEIS | Comitente vendedor: Cooperativa de 
Crédito - Sicoob Sul de Minas - CNPJ sob nº 04.079.285.0001-59. O leilão será 
realizado no dia 01 de Julho  de 2021, às 11h00min, 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003737-70.2021.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). PA�LA NARIMAT� DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. Faz saber 
que Tamara Noel� da Silva Matos, vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADO o executado IPB 
Interc�mbio e Franquias Ltda, na Pessoa de �abriel Blanco Tavares, CNPJ 26.318.462/0001-45, para efetuar o pagamento fixado 
em Sentença no proc. 1015514-06.2019.8.26.0003, no valor de R$ 21.338,73 (Abr./21). Expede-se edital para que pague a 
quan�a fixada, atualizado para a data do pagamento, em até 15 dias a fluir do prazo do edital. 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 que no caso de revelia será nomeado curador 
especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. S NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de 
junho de 2021.          P-11e12/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1041820-17.2016.8.26.0100 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)E�RO FABRIL S/A, CNPJ 
04.441.750/0001-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana 
Eletricidade de São Paulo S/A, a obje�vando a condenação ao pagamento de R$ 118.538,19 ante o inadimplemento das faturas 
de energia elétrica (Jan./15 a Mar./16) do imóvel sito na Avenida Humberto de Alencar Castello Branco, n. 860, São Bernardo do 
Campo, SP, CEP 09850-300 (Cliente10003662, instalação� MTE0007472) e demais cominaç�es. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de junho de 2021.    P-11e12/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1067340-42.2017.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Jorge Alberto �uadros de Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
MARIO A���STO �OLLENTARS�I, CPF 070.618.208-10, e JOÃO CARLOS �OLLENTARS�I, CPF 361.919.908-63, que lhes foi 
proposta uma ação de Imissão na Posse por parte de Homero Pinto Rodrigues, alegando em síntese que o requerente firmou 
com os Requeridos Contrato de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel descrito na matrícula nº 65.084 do 8º Oficial de 
Registro de Imóveis desta capital, tendo pagado integralmente o valor, mantendo-se completamente adimplente com suas 
obrigaç�es. Entretanto, os Promitentes-vendedores não outorgaram a escritura defini�va. Encontrando-se os réus em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. São Paulo, 14 de maio de 2021.    P-11e12/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1120260-90.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Deep 
Motors - Mel da Silva Comercio e Locação de Veículos ME, CNPJ nº 18.123.965/0001-37 representada por Márcia Lopes Mota, 
CPF n° 272.907.858-43, Maria Elizabete Leocadio da Silva, CPF nº 495.629.598-72 e Robival da Silva Júnior, CPF nº 167.003.898-01, 
que João Marcelo Campos Mar�ns ajuizou Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$ 57.252,25 decorrente do 
inadimplemento de 3 parcelas do acordo extrajudicial firmado por instrumento. Estando os executados em lugar ignorado e não 
sabido, expede-se edital para que em 20 dias paguem o débito atualizado, acrescido de 10% de honorários advoca�cios 
conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os 20 supra, prazo em que poderá apresentar embargos em até 15 dias, o não 
pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, avaliação, in�mação e seguimento da execução, nos termos dos arts. 
829 e ss do CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de maio de 2021.   P-11e12/06

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003830-98.2021.8.26.0590 - O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Vicente, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário 
Roberto Negreiros Velloso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao Espólio de ADELINA 
KENWORTHY CAMPOS, CPF 367.321.928-68, que lhe foi proposta uma ação de Adjudicação 
Compulsória por parte de JOÃO HENRIQUE PEREIRA, e CRISTINA SILVA PEREIRA, pleiteando 
a adjudicação do apartamento 102 do Ed. Anchieta, situado na Avenida Manoel da Nóbrega, 392, 
nesta Comarca, com valor da causa de R$ 483.023,61. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Vicente, aos 31 de maio de 2021. 

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

11 e 12/06
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001046-54.2019.
valor total: R$ 40,00




            
   
    
                    
             
                 
               
               
   
 K-11e12/06

EDITAL DE LEILÃO BEM IMÓVEL | Comitente vendedor: Gaia 
Securitizadora S/A – CNPJ 07.587.384/0001-30. O leilão será 
realizado 30 de junho de 2021, às 14:00, 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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004301-53.2018.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIZEU JOSÉ DA SILVA, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru, alegando em síntese a cobrança de R$14.397,11,
referente Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes, decorrente de contrato de PCM-22920. Encontrando-
se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03
dias, contados após o decurso do prazo deste edital, pague o débito acima, devidamente atualizado, sob pena de penhora
e avaliação de bens suficientes para a satisfação da dívida e, em havendo pagamento dentro do prazo, a verba honorária,
fixada em 10%, será reduzida pela metade; e, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, também contados findo o prazo
deste edital, poderá oferecer Embargos (art. 915 do CPC) ou Pedido de Parcelamento da Dívida (art. 916 e §§ CPC);
ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROCESSO Nº 1020496-18.2019.8.26.0309. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Itupeva,
Estado de São Paulo, Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP move uma ação de Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de
Desapropriação contra Transportes Carinhoso Ltda, objetivando uma área de 1.641,26m², localizada na Avenida
Emílio Chechinato, nº 1.551, Via Sacra, Itupeva/SP, CEP nº 13295-000, melhor descrita em área maior na matricula
33.147 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí/SP, declarado de utilidade pública conforme
Decreto Municipal nº 3.066, datado de 14/08/2019. E, para levantamento oportuno da importância depositada, ou a
ser depositada nos autos, 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 Itupeva, aos 01 de junho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1038317-43.2016.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Bruna Marchese e Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)G
F M CYRINO EVENTOS ME, CNPJ 18.931.661/0001-04, e à GISELMA FERNANDA MARTINS CYRINO, CPF 222.823.308-03,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., alegando em síntese: que o banco
autor é credor da quantia líquida, certa e exigível no importe de R$ 137.954,14, devidamente atualizada até a data de 06/09/2016; que
o referido crédito é relativo ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro - nº 10141874,63,91 data 03/
05/2016, no valor de R$ 123.163,91 a ser paga em 36 prestações mensais; que as executadas usufruíram do crédito, mas deixaram de
efetuar o pagamento desde a primeira parcela. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para pagar no prazo de 03 (três) dias, sob pena de sê-lo feito compulsoriamente, a quantia de R$ 137.954,14
(atualizada em 09/06/2016), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento. Fica ainda CIENTIFICADA de que terá o prazo
de 15 (quinze) dias para embargar a ação, após o término do prazo fixado neste edital. Não sendo embargada a execução, no prazo acima,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 14 de outubro de 2020.

8ª Vara Cível do Foro de Campinas/SP

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR
ID 145 - Prazo: até dia 21/06/2021 às 17:00hs para recebimento de novas propostas - LOCAL: Portal: https://www.iniciativabr.com
Nos termos do Provimento GP-CR nº. 04/2014, FAÇO SABER, a quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que até o dia 21 de junho de 2021 às 17:00 horas,
estará aberto o prazo para recebimento de novas propostas de compra do bem penhorado no processo abaixo relacionado, em tramite na VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA
DO TRT DA 15ª REGIÃO, Exma. Juíza do Trabalho Dra Rosando Alves Siscardi. As propostas deverão ser encaminhadas ao corretor/intermediador credenciado junto ao  TRT/15,  JOSÉ
VALERO SANTOS JUNIOR, CRECI/SP 67.881, através do e-mail: contato@iniciativabr.com com cópia para valerojr@iniciativabr.com. Processo: 0011417-36.2015.5.15.0048
– VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA/SP - TRT DA 15ª REGIÃO Autores: Alex Junior de Moraes, Aline dos Santos, Ana Paulo Dias e outros e; Réu: Cooperativa de Consumo Popular
de Tambaú. BEM: Imóvel - Matrícula 6743 CRI de Tambaú: UMA GLEBA DE TERRAS, situada no lado ímpar da Avenida José Gatto, nesta cidade e circunscrição de Tambaú, com área de
7.740,46m². Localização: Avenida José Gatto, 271 - Centro, Tambaú/São Paulo. Avaliado em: R$ 4.300.000.00 EDITAL COMPLETO DISPONÍVEL NO PORTAL: www.iniciativabr.com.
Porto Ferreira, 09 de junho de 2021. Dra. ROSANA ALVES - Juíza do Trabalho de Porto Ferreira- SP. José Valero Santos Junior -Intermediador - CRECI 67.881-SP.

lanceja.com.br (11)4426-5064Localização dos bens, visitação
edital na íntegra e habilitação 
para lances on-line no site: 

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
LEILÃO DATA: 14/06/2021 - 10h - APROX. 51 LOTES!

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL - LEILÃO ON-LINE
EDITAL Nº LI.CS.A.00006.2020 - CNPJ: 23.274.194/0001-19

VEÍCULOS, AUTOTRANSFORMADOR, INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO, 
SUCATAS DIVERSAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COBRE 

E MUITO MAIS!
Chassis:

Lote 44: 9BD119209B1077606 - Lote 45: 9BD11940581048711 - Lote 46: 8AC9036724A918449
Lote 47: 9BFNSZPPA7B858888 - Lote 48: 9BWGB05W5BP078960 - Lote 49: 9BD17350EC4362679
Lote 50: 9BD11975441018321 - Lote 51: 93XHNK7407C627073 - Lote 52: 9BRBD3HE7J0377966

Localização dos lotes:
LOTE 01 A 27 e 47 a 51 - CAMPINAS/SP - LOTE 28 a 33 - SÃO JOSÉ DA BARRA/MG

LOTE 34 a 37 - FRONTEIRA/MG - LOTE 38 a 43 - MOGI DAS CRUZES/SP
LOTE 44 - RIO DE JANEIRO/RJ - LOTE 45 e 46 - JACAREPAGUÁ/RJ

LOTE 52 - SAMAMBAIA /DF

Bens vendidos no estado em que se encontram, sem garantias.

 

Leiloeiro O�cial: BRUNO AGNELLO PEGORARO - JUCESP 763

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014238-43.2019.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
COMPANHIA LHI IMOBILIÁRIA (OUTRORA SÃO FERNANDO PATRIMONIAL LTDA), CNPJ 40.404.105/0001-20, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de LILIANE SARTORELLO E OUTRO, alegando em síntese a presente ação tem por 
objetivo o reconhecimento da quitação de contrato de promessa de compra e venda e, em conseqüência, a adjudicação compulsória do 
imóvel localizado Avenida Zumkeller, 933, apto. 192, Parque Mandaqui, São Paulo, SP, CEP 02420-001, inscrito sob matrícula nº 90.015, 
registrada perante o Terceiro Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.São Paulo,26 de abril de 2021 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0008727-31.2007.8.26.0477 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Praia Grande, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariah Calixto Sampaio Marchetti, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA IDELISE NASCIMENTO CURI, CPF 211.611.198-68, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
terceiros interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que PAULO ROBERTO ARANHA E OUTROS ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando efetivação da matrícula do imóvel: "inicia num ponto denominado l, situado no alinhamento predial da Rua Sebastião 
de Oliveira, junto a divisa de Nelson Nocentini e Neide Nocentini" , alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Praia Grande, aos 04 de junho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004580-56.2017.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). BRUNO PAES STRAFORINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELO 
HENRIQUE PAES, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ECONOPAC DO BRAIL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA, 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, visando a restituição dos valores pagos a maior, decorrentes das operações aduaneiras constantes dos pedidos 
de numerário de processos mencionados na exordial, cujo montante originário é de R$ 156.159,51 (cento e cinquenta e seis mil cento e 
cinquenta e nove reais e cinqüenta e um centavos) devidamente atualizados, e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não contestada a ação, o réu será considerado revel, e será nomeado curador especial. Será o 
presente edital publicado na forma da lei. Barueri, aos 27 de maio de 2021. 

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600

www.bcolei loes.com.br

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – UNION MOOCA – SÃO PAULO/SP - ROGÉRIO BOIAJION, 
Leiloeiro Oficial -JUCESP nº 954, autorizado por UNION MOOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA, CNPJ nº 09.032.275/0001-81, com sede na Rua João Lourenço,432, Sala 203, Vila Nova 
Conceição, São Paulo/SP, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/1997, que instituiu a 
alienação fiduciária do bem imóvel, realizará o leilão na modalidade exclusivamente ONLINE do imóvel 
abaixo, que integra o empreendimento CONDOMÍNIO UNION, registrado perante o 7º Oficial Registro 

de imóveis da Capital de São Paulo, sob R- 02 (22/12/2009), da matrícula nº 156.962, R.04 (25/05/2010) da matrícula 
nº 158.710 e matrícula nº 159.236 (07/06/2010), em 1º praça terá início em 21/06/2021, a partir das 13:00 horas, 
encerrando-se em 24/06/2021 ás 13:00 horas, caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação na 1º praça, 
a praça seguirá sem interrupção até às 13:00 horas do dia 09/07/2021 (2º praça). * MAURICIO CARNEIRO LOUZAN 
AFONSO, inscrito sob o CPF nº 222.974.398-81. Descrição do Imóvel: Apartamento 171, localizado no 17º pavimento 
da Torre A integrante do empreendimento denominado “ CONDOMÍNIO UNION”, situado na R. Rui Martins, 77, no 33º 
SUBDISTRITO - ALTO DA MOOCA, com área privativa de 112,14m² (coberta de 107.63m² + descoberta de 4,51m²), 
já incluindo o direito de uso do depósito 25 localizado no 1º subsolo, a área comum de 93.635m² (coberta 64,349m² 
+ descoberta 29.286m²), já incluindo o direito de 2 vagas de veículos na garagem coletivo do edifício, perfazendo 
a área total de 205,775m², fração ideal no solo de 0.007510 e área total edificada de 171,979m². CONTRIBUINTE 
032.022.0537-4, imóvel descrito na matrícula 173.664 do 7º oficial registro de imóvel de São Paulo. Lance Mínimo em 
1º Leilão: R$ 908.634,87 (novecentos e oito mil e seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos). Lance 
Inicial em 2º Leilão: R$ 1.377.122,00 (um milhão e trezentos e setenta e sete mil e cento e vinte e dois reais). Nos 
valores de 2ª Praça estão incluídas as despesas (como prêmios de seguro, dos encargos contratuais, emolumentos, 
despesas de retomada e cobrança, inclusive ITBI e despesas com publicidade do presente Edital), já atualizadas até 
a data do leilão. Forma de pagamento: A venda será à vista, observado o direito de preferência do Devedor Fiduciante 
na arrematação do imóvel (Art.27, Parágrafo2-B, Lei 9514/97), sem concorrência de terceiros, em 1ª ou 2ª praça pelo 
valor da dívida até o término do leilão. Ônus e Gravames: sobre o imóvel não recai débitos e restrições. Condições 
Gerais: Os interessados deverão se cadastrar no site www.bcoleiloes.com.br e se habilitar antes do início do leilão. 
Os lances online e seus incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em 
igualdade de condições. A eventual desocupação do imóvel é de responsabilidade do arrematante. São ainda de res-
ponsabilidade do arrematante todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como, mas não se limitando 
ao pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado 
no ato da arrematação, incluindo-se despesas com Escritura Pública ou Particular com a Constituição de Alienação 
Fiduciária em Garantia, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás, certidões, emo-
lumentos, IPTU e débitos com a Associação dos Moradores etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra 
e sem qualquer garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para 
as alienações extrajudiciais eletrônicas e vistoriar o bem, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das 
condições, características e estado de conservação. As comunicações ao devedor fiduciante nos endereços físi-
cos do contrato bem como eletrônico informando as datas, local e horário da praça foram enviadas na forma 
do artigo 27, Parágrafo 2º - A, da Lei 9.514/97. Mais informações no escritório do leiloeiro ou através dos telefones 
(11) 3197-0883 ou (11) 96355.0041. Rogério Boiajion, matrícula 954 e contato@bcoleiloes.com.br..

34ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ELTON MARCOS DOS SAN-
TOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.584.218-39; e ELISANGELA GONÇALVES DE SOU-
SA, inscrita no CPF/MF sob o nº 272.617.368-30. O Dr. Adilson Aparecido Rodrigues 

Cruz, MM. Juiz de Direito da 34ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por YARSHELL E CAMARGO ADVOGADOS em 
face de ELTON MARCOS DOS SANTOS E OUTRA - Processo nº 0016839-96.2020.8.26.0100 (Principal nº 1033842-
57.2014.8.26.0100) – Controle nº 755/2014, 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 Leiloeiro www.
megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, 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 
22/06/2021 às 10:30h e se encerrará dia 25/06/2021 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 25/06/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 20/07/2021 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. 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 encerramen-
to 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 ao Leiloeiro, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. 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 ou 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. O exequente se vier a arrematar o imóvel, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder 
o seu crédito, depositará dentro de três (3) dias a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação e, neste 
caso, o bem será levado a nova praça à custa do exequente (art. 690-A, parágrafo único, do CPC). Todas as regras e 
condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado 
através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca FIAT, modelo 
PUNTO ATTRACTIVE, placa EUO2E68, renavam 306374366, álcool/gasolina, ano 2011. Consta no site da Secretaria 
da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 1.235,22 (13/05/2021). Valor da 
Avaliação do bem: R$ 23.537,00 (vinte e três mil, quinhentos e trinta e sete reais) para novembro de 2020. Débito 
desta ação no valor de R$ 1.503,79 (janeiro/2021). A arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço 
pelo arrematante conforme condições de pagamento acima indicadas. Remição da execução: O(a)(s) executado(a)(s) 
pode(m), antes de alienados os bens, pagar(em) o remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada 
da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826 do CPC). No caso de leilão de bem hipotecado, 
o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido 
(art. 902 do CPC). São Paulo, 18 de maio de 2021. Eu, escrevente técnico judiciário, conferi. Eu, diretora/diretor, conferi. 
Dr. Adilson Aparecido Rodrigues Cruz - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.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. 1º leilão público – 24/06/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 53.675,22 e 2º 
leilão público – 25/06/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 118.263,65. TATIANA HISA SATO, leiloeira 
oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 
00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de 
alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI 
alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas 
condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Um lote de terreno, sob nº 01 da Quadra “D1” do 
loteamento denominado “Parque Residencial São Clemente – Fase II”, no bairro Boa Vista, em 
Monte Mor/SP, antiga Comarca de Capivari, com a área superficial de 200,00m². Av. 05. Em 
27/09/2018. Logradouro. Procede-se a presente averbação para constar que, nos termos do 
Decreto Municipal nº 3.701, de 17 de outubro de 2011, a Rua 54 passou a denominar-se Rua 
Santa Rita de Cássia; a Rua 55 passou a denominar-se Rua São Tomás Aquino; e a Rua 45 passou 
a denominar-se Rua São Brás. MATRÍCULA: 19.236 – Registro de Imóveis da Comarca de Monte 
Mor/SP. FIDUCIANTE: ELISABETE DE LIMA CPF 322.490.388-05. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 27/05/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de 
comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de 
transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / 
reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em 
caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou eventual diferença 
nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os 
fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do 
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

LEILÃO ONLINE DE VEÍCULOS SANTANDER 
FINANCIAMENTOS. Terça-feira, 15 de Junho de 
2021 à partir das 10:00 horas – SOMENTE ONLINE | Lances: 

www.satoleiloes.com.br. Visitação para inspeção visual dos bens mediante 
agendamento no dia 14/06/2021. Infs. (11) 4223-4343.  

Antonio Hissao Sato Jr. - Leiloeiro Oficial – JUCESP 690.

ERRATA - Conforme publicado no Jornal Gazeta de São Paulo no dia 10/06/2021, 
referente ao leilão extrajudicial do imóvel de matrícula 19.236 do Registro de Imóveis 
da Comarca de Monte Mor/SP, onde se lê: “1º leilão público – 24/06/2021 às 10h00 - 
VALOR: R$ 53.675,22 e 2º leilão público – 25/06/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 

53.675,22” o correto é “1º leilão público – 24/06/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 53.675,22 e 2º leilão 
público – 25/06/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 118.263,65”. Comitente vendedor: BANCO RIBEIRÃO 
PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04. Leiloeiro Oficial: Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817. 
EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS 
EM NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR.

Vara do Juizado Especial Cível do Foro da Comarca de Tupã/SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário VINICIUS PEREIRA 
DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 485.528.508-00. O Dr. Paolo Pellegrini Junior, 
MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível do Foro da Comarca de Tupã/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 DAVID E DONADON EVENTOS FOTOGRAFICOS LTDA ME em face de VINICIUS PEREIRA DA SILVA - Processo 
nº 1009626-65.2017.8.26.0637 - Controle nº 5887/2017, 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 Lei-
loeiro 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 21/06/2021 às 10:30h e 
se encerrará dia 24/06/2021 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 24/06/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 19/07/2021 às 10:30h, 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 mínimo para a venda do bem corresponderá a 70% 
(setenta 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 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 pa-
rágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do imóvel 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 exe-
quente 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 ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) sobre o preço de arrematação do bem móvel. 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 ou 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 fi cará disponível no site do Leiloeiro 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: Uma mo-
tocicleta marca/modelo Honda/CG 160 star, gasolina, cor vermelha, ano 2019, placa BSZ 7183, Renavam 01188511758, 
chassi 9C2KC2500KR0400010. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao 
veículo no valor total R$ 1.862,98 (14/05/2021). O bem encontra-se na Rua Agostinho de Lollo, 490, João Mataraia, São 
Joaquim da Barra/SP, sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação: R$ 10.010,00 (Dez mil e dez reais) 
para Maio de 2021. Tupã, 19 de maio de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Paolo Pellegrini Junior - Juiz de Direito

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

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 56/2021. Pregão 14/2021. Ob-
jeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços de 
seguro de veículos automotores da frota municipal, pelo prazo de 12 me-
ses. Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, consi-
derando a regularidade do procedimento, Resolve, por bem, nos termos da 
Lei 10.520/02, Adjudicar, os lotes do objeto licitado, às empresas abaixo de-
lineadas: Gente Seguradora SA. Rua Marechal Floriano Peixoto, 450 – Edi-
fício – Centro Histórico. Porto Alegre – RS. CNPJ (MF): 90.180.605/0001-
02. Lotes: 01, 02, 03, 04 e 07. Valor: R$ 23.561,63 (Vinte e três mil, qui-
nhentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos). Mapfre Seguros 
Gerais S.A. Avenida das Nações Unidas, 14.261, Andar 17 ao 21, Ala A 
– Vila Gertrudes. São Paulo – SP. CNPJ (MF): 61.074.175/0001-38. Lote: 
05. Valor: R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais). Seguros Sura S.A. 
Avenida das Nações Unidas, 12.995, Andar 4 – Bairro Brooklin Novo. São 
Paulo – SP. CNPJ (MF): 33.065.699/0001-27. Lotes: 06 e 08. Valor: R$ 
1.868,00 (Um mil, oitocentos e sessenta e oito reais). Castilho – SP, 07 de 
junho de 2021. Hélio Prates Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho
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