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Bolsonaro con� rma 
discursos em SP e 

no DF DIRETO DE BRASÍLIA/A9

7 DE SETEMBRO

Mercado já fala em 
‘divórcio’ do governo 

Bolsonaro BRASIL/A9

INVESTIDORES PREOCUPADOS

35% das cidades da 
região não registram 

mortes por Covid ESTADO/A5

VALE DO PARAÍBA

Investigado, presidente 
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Imóveis estão localizados em cinco es-
tados brasileiros, incluindo São Paulo, e 
possuem lances iniciais entre R$ 50 mil 
e R$ 1 milhão. Realização do pregão em 
horário diferenciado procura atrair no-
vos participantes.          LEILÕES&NEGÓCIOS/B1

Leilão noturno tem 
imóveis a R$ 50 mil

Nova geração do Chevrolet Onix 
é retomada após quatro meses de 
paralisação, por conta da escas-
sez global de componentes ele-
trônicos. Modelo � cou maior e 
mais largo.                  AUTOMOTOR/B11

General Motors retoma 
a produção do Onix

 DIVULGAÇÃO/ MEGA LEILÕES

Eventos de 
volta à pista

STUDIO COLOMBO /PIRELLI

Anomalia climática no 
oceano ampliará seca 
no Brasil REPÓRTER DA TERRA/B8

NILSON REGALADO
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Parque Augusta tem 
inauguração adiada 
mais uma vez EM DESTAQUE/A2

PEDRO NASTRI

Setor de eventos espera a realização de ao 
menos 100 feiras no Estado até o fi m do ano. 
Esperança vem na esteira da vacinação e do 
sucesso de eventos-teste, como a Fórmula 1, 
que acontece em novembro. ESTADO/A3

General Motors retoma 
a produção do Onix

LUIZA KREITLON/AUTOMOTRIX
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Pessoas aos montes perambulam com suas 
trouxas de roupa, bolsinhas ou sacolas à 
mão. Sem abrigo, emprego ou dinheiro, à 
noite vão para as barracas de camping, único 
luxo que garante uma noite menos fria na 

maior capital do País. São jovens, idosos, mulhe-
res, homens, pessoas com deficiência, grávidas ou 
famílias inteiras. A cena, antes restrita somente ao 
centro de SP, agora se espalha nos bairros, nos me-
trôs, em viadutos e região metropolitana.

Está escancarado, até para quem não quer ver, 
que o Brasil atravessa uma conjuntura sem prece-
dentes. A tríplice das crises sanitária, econômica e 
política está devastando famílias brasileiras, que 
sem renda perderam a moradia e a dignidade.

Nesta semana, a prefeitura anunciou que vai 
antecipar o censo para contabilizar as pessoas em 
situação de rua. O último levantamento, de 2019, 
mostrava que eram 24,3 mil pessoas vivendo nessa 
situação. Reportagem da Gazeta de julho de 2021 
mostrou que o número pode ter aumentado cerca 
de 50%, segundo a percepção de ONGs.

A pandemia foi implacável para as famílias em 
vulnerabilidade social. Precarização do trabalho, 
informalidade, desvalorização do dinheiro, infla-
ção dos alimentos, aumento do preço de itens bá-
sicos como energia, gás e combustível formaram 
a receita infalível para retroceder 20 anos e o Brasil 
voltar a ser o país da fome.

São 19 milhões de brasileiros passando fome, 

segundo dados do Inquérito Nacional sobre Inseguran-
ça Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no 
Brasil, desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa 
em Soberania e Segurança Alimentar (Rede PENSSAN). 

Em 2013, a ONU retirou o Brasil da lista dos países da 
fome ao ficar abaixo de 5% de famílias com algum nível 
de insegurança alimentar. Oito anos depois, essa por-
centagem está em 9%.

A pandemia sozinha não é a 
grande vilã, mas a inoperância 
dos governos e as medidas afoba-
das, desvirtuadas e descontinuadas 
como o Auxílio Emergencial culmi-
naram na tragédia atual. É preciso 
garantir uma renda mínima para 
famílias sobreviverem até que a eco-
nomia se recupere e seja oferecida a 
oportunidade de emprego. O argu-
mento de teto de gastos do governo 
é inconsistente diante de tamanho 
esbanjamento de dinheiro público 
com privilégios e benefícios a políti-
cos, servidores públicos e cargos 
comissionados.

A crise se agrava à medida que há um desmonte 
dos programas de sociais. A concentração de renda nas 
mãos de uma pequena parcela da população demons-
tra que estamos longe de uma sociedade mais justa e 
um país melhor. Distribuir marmita é ajuda urgente e 
essencial, porém a fome é muito maior.

A fome é grande

A pandemia sozinha 
não é a grande vilã, 
mas a inoperância 
dos governos e as 
medidas afobadas, 
desvirtuadas e 
descontinuadas 
culmiraram na 
situação atual

EDITORIAL

Parque Augusta. A Prefeitura de São Paulo adiou 
mais uma vez a data de entrega do Parque Augusta, 
que agora está prometida para setembro. “A nova data 
se dá pela necessidade de aguardar o recebimento dos 
materiais faltantes, além do andamento do paisagismo, 
que nessa época de estiagem se torna um serviço mais 
delicado a ser realizado”, diz uma nota enviada pela Se-
cretaria do Verde e do Meio Ambiente. O boulevard da 
rua Gravataí, ligação entre o Parque Augusta e a Pra-
ça Roosevelt, ainda não tem sequer projeto. De acordo 
com a prefeitura, está na fase de tratativas internas, en-
tre as secretarias municipais, para iniciar a elaboração 
do projeto. No dia 22 de maio o prefeito Ricardo Nunes 
visitou as obras no centro da Capital e disse que iria 
rebatizar o Parque Augusta em homenagem ao ex-pre-
feito Bruno Covas, morto no dia 16 de maio. O anúncio 
provocou reações negativas de ativistas que lutaram 
pelo parque, que consideram inadequado mudar o 
nome do local.

Pacaembu. Quase dois meses após o início do proces-
so de reformas do Estádio do Pacaembu (oficialmen-
te, Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho), as 
obras de demolição do tobogã, setor localizado atrás 
de um dos gols, estão avançando na zona oeste de São 
Paulo. A área que será derrubada costumava abrigar os 
torcedores que pagavam pelos ingressos mais popula-
res do estádio nos jogos de futebol. O prazo estipulado 
pela concessionária Allegra Pacaembu para a conclusão 
da primeira etapa das obras, que corresponde à demoli-
ção do histórico setor do complexo esportivo, é de três 
a quatro meses, partindo do final de junho. Ainda de 
acordo com a Allegra, que adquiriu em janeiro de 2020 
os direitos de gestão do Pacaembu por 35 anos, boa 
parte do concreto existente no tobogã será reutilizado 
para a construção do novo edifício.

Qualidade do ar. A cidade de São Paulo não tem uma 
região com a qualidade do ar boa, de acordo com o bo-
letim da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo) desta sexta-feira (20). São seis estações com 
qualidade moderada e quatro ruins. Não há nenhuma 
região também com qualidade muito ruim ou péssima. 
Na quinta (19), ainda havia uma com qualidade adequa-
da. O mesmo cenário se repete na região metropolita-
na de São Paulo. No litoral paulista, duas estações têm 
qualidade adequada do ar, uma ruim e uma moderada. 
Na capital, Itaquera, na zona leste, o Pico do Jaraguá, na 
zona norte, e a Cidade Universitária e a ponte dos Re-
médios, na zona oeste, registram os piores índices de 
poluição.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Milton Leite (DEM), 
está sendo investigado pelo Ministério Público (MP), por suspeita de pegar 
parte dos salários de seus então assessores, em prática conhecida como 

“rachadinha”, e por vantagens ilícitas em contratos mantidos pelo município no 
setor de transporte público. De acordo com o MP, há a suspeita de que pelo menos 
16 assessores na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) 
teriam repassado parte do salário a Milton Leite. Procurado pela coluna, o vereador 
se disse indignado com o fato de que “uma denúncia anônima, sem qualquer pro-
va, se transforme em um inquérito”. Segundo ele, nenhuma testemunha foi ouvida 
ainda e não há qualquer depoimento. “Se trata de uma denúncia de cunho político”, 
afirmou. Milton se disse à disposição dos promotores e da Justiça.

POR ‘RACHADINHA’
Milton Leite é investigado

Essa abertura é 
inoportuna

Marcos Boulos, ex-membro do centro 
de contingência do coronavírus, disse 
ao “UOL” que decisão de Doria de reto-
mar totalmente atividades no Estado 

é um erro: “Já terá que retroagir”.

Falta de provas. A Justiça 
Eleitoral de São Paulo determinou o 
arquivamento da ação que investi-
gava suposto crime de caixa dois na 
campanha de 2016 do vereador de 
São Paulo Fernando Holiday, à época 
no DEM e atualmente no Novo, por 
falta de provas. “Com essa decisão da 
justiça, minha inocência e honesti-
dade ficam completamente compro-
vadas, mas os responsáveis por esse 
ataque tão baixo serão processados e 
pagarão na justiça”, disse o vereador.

Brás. A Prefeitura de São Paulo 
assinou nesta semana um termo 

de cooperação com a Federação de 
Varejistas e Atacadistas do Brás (Fe-
vabras) para transformar a rua Tiers, 
na região central da cidade, em um 
boulevard, com calçadão, paisagismo 
e aterramento da fiação pública. O 
investimento no Boulevard Brás será 
arcado exclusivamente pela Fevabras. 
“Projeto extremamente importante 
para a revitalização do centro. Temos 
que organizar o comércio popular na 
região central”, disse o vereador Adil-
son Amadeu (DEM), que participou 
do evento de assinatura do acordo.

Enfermagem. O deputado 
estadual Dirceu Dalben (PL) apre-
sentou na Alesp um projeto de lei 
para conceder passe livre em ônibus 
intermunicipais a estudantes de 
enfermagem, de nível médio, para a 
realização de estágio. “As funções que 
os técnicos de enfermagem desen-
volvem são extremamente impor-
tantes e, ao longo deste período de 
pandemia, observamos a crescente 
busca pela profissionalização”, disse o 
parlamentar.

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S. PAULO REPRODUÇÃO/FACEBOOK

São Vicente. As obras de cons-
trução de 1.120 habitações populares 
no Conjunto Tancredo Neves III, na 
cidade de São Vicente, no litoral su 
paulista, serão concluídas até o fim 
deste ano. A informação é da deputa-
da federal Rosana Valle (PSB-SP), que 
disse ter precisado intervir junto à 
Secretaria Nacional da Habitação, em 
fevereiro último, para o retorno das 
obras, que estavam paralisadas. “Es-
tamos acompanhando os trabalhos 
com grande expectativa, de forma 
que as 1.120 famílias possam ocupar 
as unidades já no começo de 2022”, 
disse a deputada.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 

De olho no PoderDe olho no PoderDe olho no PoderDe olho no PoderDe olho no PoderDe olho no PoderDe olho no PoderDe olho no Poder

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

Não podem circular na cidade de 
São Paulo das 7h às 10h e das 17h 
às 20h veículos com placas fi nal:

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

SEGUNDA:AMANHÃ: TERÇA:

18° 35°
16° 33°

15° 29°

15° 30°

16° 25°

16° 34°

21° 36°

19° 35°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol o dia todo sem 
nuvens no céu. 
Noite de tempo 
aberto.

Sol o dia todo sem 
nuvens no céu. 
Noite de tempo 
aberto.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

15º 30° 16º 31° 17º 32°

SEGUNDA-FEIRA:

1 e 2
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Pessoas aos montes perambulam com suas 
trouxas de roupa, bolsinhas ou sacolas à 
mão. Sem abrigo, emprego ou dinheiro, à 
noite vão para as barracas de camping, único 
luxo que garante uma noite menos fria na 

maior capital do País. São jovens, idosos, mulhe-
res, homens, pessoas com deficiência, grávidas ou 
famílias inteiras. A cena, antes restrita somente ao 
centro de SP, agora se espalha nos bairros, nos me-
trôs, em viadutos e região metropolitana.

Está escancarado, até para quem não quer ver, 
que o Brasil atravessa uma conjuntura sem prece-
dentes. A tríplice das crises sanitária, econômica e 
política está devastando famílias brasileiras, que 
sem renda perderam a moradia e a dignidade.

Nesta semana, a prefeitura anunciou que vai 
antecipar o censo para contabilizar as pessoas em 
situação de rua. O último levantamento, de 2019, 
mostrava que eram 24,3 mil pessoas vivendo nessa 
situação. Reportagem da Gazeta de julho de 2021 
mostrou que o número pode ter aumentado cerca 
de 50%, segundo a percepção de ONGs.

A pandemia foi implacável para as famílias em 
vulnerabilidade social. Precarização do trabalho, 
informalidade, desvalorização do dinheiro, infla-
ção dos alimentos, aumento do preço de itens bá-
sicos como energia, gás e combustível formaram 
a receita infalível para retroceder 20 anos e o Brasil 
voltar a ser o país da fome.

São 19 milhões de brasileiros passando fome, 

segundo dados do Inquérito Nacional sobre Inseguran-
ça Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no 
Brasil, desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa 
em Soberania e Segurança Alimentar (Rede PENSSAN). 

Em 2013, a ONU retirou o Brasil da lista dos países da 
fome ao ficar abaixo de 5% de famílias com algum nível 
de insegurança alimentar. Oito anos depois, essa por-
centagem está em 9%.

A pandemia sozinha não é a 
grande vilã, mas a inoperância 
dos governos e as medidas afoba-
das, desvirtuadas e descontinuadas 
como o Auxílio Emergencial culmi-
naram na tragédia atual. É preciso 
garantir uma renda mínima para 
famílias sobreviverem até que a eco-
nomia se recupere e seja oferecida a 
oportunidade de emprego. O argu-
mento de teto de gastos do governo 
é inconsistente diante de tamanho 
esbanjamento de dinheiro público 
com privilégios e benefícios a políti-
cos, servidores públicos e cargos 
comissionados.

A crise se agrava à medida que há um desmonte 
dos programas de sociais. A concentração de renda nas 
mãos de uma pequena parcela da população demons-
tra que estamos longe de uma sociedade mais justa e 
um país melhor. Distribuir marmita é ajuda urgente e 
essencial, porém a fome é muito maior.

A fome é grande

A pandemia sozinha 
não é a grande vilã, 
mas a inoperância 
dos governos e as 
medidas afobadas, 
desvirtuadas e 
descontinuadas 
culmiraram na 
situação atual

EDITORIAL

Parque Augusta. A Prefeitura de São Paulo adiou 
mais uma vez a data de entrega do Parque Augusta, 
que agora está prometida para setembro. “A nova data 
se dá pela necessidade de aguardar o recebimento dos 
materiais faltantes, além do andamento do paisagismo, 
que nessa época de estiagem se torna um serviço mais 
delicado a ser realizado”, diz uma nota enviada pela Se-
cretaria do Verde e do Meio Ambiente. O boulevard da 
rua Gravataí, ligação entre o Parque Augusta e a Pra-
ça Roosevelt, ainda não tem sequer projeto. De acordo 
com a prefeitura, está na fase de tratativas internas, en-
tre as secretarias municipais, para iniciar a elaboração 
do projeto. No dia 22 de maio o prefeito Ricardo Nunes 
visitou as obras no centro da Capital e disse que iria 
rebatizar o Parque Augusta em homenagem ao ex-pre-
feito Bruno Covas, morto no dia 16 de maio. O anúncio 
provocou reações negativas de ativistas que lutaram 
pelo parque, que consideram inadequado mudar o 
nome do local.

Pacaembu. Quase dois meses após o início do proces-
so de reformas do Estádio do Pacaembu (oficialmen-
te, Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho), as 
obras de demolição do tobogã, setor localizado atrás 
de um dos gols, estão avançando na zona oeste de São 
Paulo. A área que será derrubada costumava abrigar os 
torcedores que pagavam pelos ingressos mais popula-
res do estádio nos jogos de futebol. O prazo estipulado 
pela concessionária Allegra Pacaembu para a conclusão 
da primeira etapa das obras, que corresponde à demoli-
ção do histórico setor do complexo esportivo, é de três 
a quatro meses, partindo do final de junho. Ainda de 
acordo com a Allegra, que adquiriu em janeiro de 2020 
os direitos de gestão do Pacaembu por 35 anos, boa 
parte do concreto existente no tobogã será reutilizado 
para a construção do novo edifício.

Qualidade do ar. A cidade de São Paulo não tem uma 
região com a qualidade do ar boa, de acordo com o bo-
letim da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo) desta sexta-feira (20). São seis estações com 
qualidade moderada e quatro ruins. Não há nenhuma 
região também com qualidade muito ruim ou péssima. 
Na quinta (19), ainda havia uma com qualidade adequa-
da. O mesmo cenário se repete na região metropolita-
na de São Paulo. No litoral paulista, duas estações têm 
qualidade adequada do ar, uma ruim e uma moderada. 
Na capital, Itaquera, na zona leste, o Pico do Jaraguá, na 
zona norte, e a Cidade Universitária e a ponte dos Re-
médios, na zona oeste, registram os piores índices de 
poluição.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Milton Leite (DEM), 
está sendo investigado pelo Ministério Público (MP), por suspeita de pegar 
parte dos salários de seus então assessores, em prática conhecida como 

“rachadinha”, e por vantagens ilícitas em contratos mantidos pelo município no 
setor de transporte público. De acordo com o MP, há a suspeita de que pelo menos 
16 assessores na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) 
teriam repassado parte do salário a Milton Leite. Procurado pela coluna, o vereador 
se disse indignado com o fato de que “uma denúncia anônima, sem qualquer pro-
va, se transforme em um inquérito”. Segundo ele, nenhuma testemunha foi ouvida 
ainda e não há qualquer depoimento. “Se trata de uma denúncia de cunho político”, 
afirmou. Milton se disse à disposição dos promotores e da Justiça.

POR ‘RACHADINHA’
Milton Leite é investigado

Essa abertura é 
inoportuna

Marcos Boulos, ex-membro do centro 
de contingência do coronavírus, disse 
ao “UOL” que decisão de Doria de reto-
mar totalmente atividades no Estado 

é um erro: “Já terá que retroagir”.

Falta de provas. A Justiça 
Eleitoral de São Paulo determinou o 
arquivamento da ação que investi-
gava suposto crime de caixa dois na 
campanha de 2016 do vereador de 
São Paulo Fernando Holiday, à época 
no DEM e atualmente no Novo, por 
falta de provas. “Com essa decisão da 
justiça, minha inocência e honesti-
dade ficam completamente compro-
vadas, mas os responsáveis por esse 
ataque tão baixo serão processados e 
pagarão na justiça”, disse o vereador.

Brás. A Prefeitura de São Paulo 
assinou nesta semana um termo 

de cooperação com a Federação de 
Varejistas e Atacadistas do Brás (Fe-
vabras) para transformar a rua Tiers, 
na região central da cidade, em um 
boulevard, com calçadão, paisagismo 
e aterramento da fiação pública. O 
investimento no Boulevard Brás será 
arcado exclusivamente pela Fevabras. 
“Projeto extremamente importante 
para a revitalização do centro. Temos 
que organizar o comércio popular na 
região central”, disse o vereador Adil-
son Amadeu (DEM), que participou 
do evento de assinatura do acordo.

Enfermagem. O deputado 
estadual Dirceu Dalben (PL) apre-
sentou na Alesp um projeto de lei 
para conceder passe livre em ônibus 
intermunicipais a estudantes de 
enfermagem, de nível médio, para a 
realização de estágio. “As funções que 
os técnicos de enfermagem desen-
volvem são extremamente impor-
tantes e, ao longo deste período de 
pandemia, observamos a crescente 
busca pela profissionalização”, disse o 
parlamentar.

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S. PAULO REPRODUÇÃO/FACEBOOK

São Vicente. As obras de cons-
trução de 1.120 habitações populares 
no Conjunto Tancredo Neves III, na 
cidade de São Vicente, no litoral su 
paulista, serão concluídas até o fim 
deste ano. A informação é da deputa-
da federal Rosana Valle (PSB-SP), que 
disse ter precisado intervir junto à 
Secretaria Nacional da Habitação, em 
fevereiro último, para o retorno das 
obras, que estavam paralisadas. “Es-
tamos acompanhando os trabalhos 
com grande expectativa, de forma 
que as 1.120 famílias possam ocupar 
as unidades já no começo de 2022”, 
disse a deputada.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 

De olho no PoderDe olho no PoderDe olho no PoderDe olho no PoderDe olho no PoderDe olho no PoderDe olho no PoderDe olho no Poder

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

Não podem circular na cidade de 
São Paulo das 7h às 10h e das 17h 
às 20h veículos com placas fi nal:

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

SEGUNDA:AMANHÃ: TERÇA:

18° 35°
16° 33°

15° 29°

15° 30°

16° 25°

16° 34°

21° 36°

19° 35°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol o dia todo sem 
nuvens no céu. 
Noite de tempo 
aberto.

Sol o dia todo sem 
nuvens no céu. 
Noite de tempo 
aberto.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

15º 30° 16º 31° 17º 32°

SEGUNDA-FEIRA:

1 e 2
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Retomada de negócios
Vacina injeta esperança no setor de 
eventos no estado de São Paulo

 A Na última segunda-feira 
(16), o governo de São Paulo, 
junto com a Prefeitura da Ca-
pital, anunciou a realização do 
Grande Prêmio de Fórmula 1 
no mês de novembro. O even-
to contará com 100% do públi-
co e deve movimentar cerca 
de R$ 670 milhões.

O Grande Prêmio São Pau-
lo é um dos eventos-modelos, 
anunciados em julho pelo go-
verno paulista, com protoco-
los de segurança para auxiliar 
a retomada econômica do se-
tor. Dessa forma, todos que 
forem ao autódromo terão a 
temperatura aferida e deverão 
permanecer de máscara.

Para o setor, o sucesso da 
realização da Fórmula 1, bem 
como de outros eventos pro-
gramados, somados ao avan-
ço da vacinação, representam 
esperança.

“Estamos muito otimis-
tas com a realização do even-
to teste com 30% de pista de 
dança em outubro e as previ-
sões do governo com F1 em 
novembro (...). Os eventos-tes-
tes vão oferecer a possibilida-
de de refinar os protocolos e 
mostrar que pode ser bem pla-
nejado por organizadores de 
eventos qualificados”, decla-
ra a Associação Brasileira de 
Eventos (Abrafesta).

PREJUÍZOS E 
EXPECTATIVAS.
Segundo dados da Associação 
Brasileira dos Promotores de 
Eventos (ABRAPE), desde mar-
ço do ano passado, 97% das 
atividades do setor de even-
tos estão completamente pa-
ralisadas em todo o Brasil. Em 
2020, mais de 350 mil even-
tos deixaram de ser realiza-
dos, incluindo shows, festas, 
congressos, rodeios, eventos 
esportivos e sociais, entre ou-
tros, fazendo com que o setor 
perdesse mais de 335 mil em-

RETOMADA. 
Com calendário 
reprimido, setor 
espera a realização 
de ao menos 100 
feiras no Estado até 
o fim do ano

Expo 
Retomada 

foi o primeiro 
evento-

modelo do 
estado de 

São Paulo, 
realizado em 

Santos, no 
Litoral

Fórmula 1 deve 
movimentar cerca 
de R$ 670 milhões 
em SP; anúncio 
do evento foi feito 
na segunda-feira 
pelo governador 
João Doria

ANDRE RIBEIRO/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Feira da Economia 
Criativa, nos dias 21 e 22 
de agosto, no Memorial 
da América Latina; 

SP-Arte, de 20 a 24 de 
outubro, no Galpão da 
Arca;

Campus Party, entre os 
dias 28 de outubro e 2 de 
novembro no Anhembi;

SP Oktoberfest, de 25 
de novembro a 12 de 
dezembro, a ser reali-
zada em um espaço no 
Brooklin.

AGENDA

Próximos 
eventos 

O governo 
ajudaria dando 
carência de 
três anos no 
pagamento de 
impostos para a 
recuperação do 
capital de giro

Armando Arruda Pereira 
Campos Mello, diretor do 
SINDIPROM

Auxílio

DIVULGAÇÃO

A retomada do setor de 
eventos ainda gera preo-
cupação em uma parcela 
considerável da população. 
Na opinião do infectolo-
gista Ricardo Cantarin, do 
hospital HSANP, o receio é 
justificável. 
“Atualmente, temos por vol-
ta de 30% da população do 
estado de São Paulo vacina-
da completamente contra 
a Covid-19, ou seja, ainda 
temos uma grande parcela 
da população susceptível a 
se contaminar pelo vírus,  ser 
internada, ter doença grave, 
ou até evoluir para óbito. 
temos visto países com um 

avanço maior de vacinados 
completamente como Israel 
e os Estados Unidos que 
diminuíram suas restrições 
e estão vendo, principal-
mente nas populações não 
vacinadas completamente, 
surtos de Covid. Portanto 
acho precoce uma abertura 
maior do comércio e de 
eventos neste momento. 
Deveríamos manter a aber-
tura de uma forma mais 
gradual para garantir que 
não tenhamos novos surtos 
de Covid-19, sobretudo entre 
os não vacinados ou os com 
vacinação incompletas”, 
esclarece o médico. 

A realização de  
eventos é segura?

SAÚDE

pregos formais.
Assim como ocorreu no 

restante do País, em São Paulo, 
os impactos da pandemia no 
seguimento também foram 
grandes, visto que, de acordo 
com o sub-secretário de De-
senvolvimento Econômico do 
Estado, Eduardo Aranibar, a es-
timativa era de que o setor ro-
dasse cerca de R$ 300 bilhões 
e atraísse mais de 19 milhões 
de visitantes. “Foi um colapso 
de um setor extremamente 
fundamental para o Estado, 
uma vez que temos uma ca-
pital de negócios e turismo. 
Agora, acredito que com o in-
centivo do Estado, a Fórmula 
1 dando certo, as expectativas 
são positivas.”

O diretor do Sindicato das 
Empresas de Promoção, Orga-
nização e Montagem de Fei-
ras, Congressos e Eventos do 
Estado de São Paulo (SINDI-
PROM), Armando Arruda Pe-
reira Campos Mello, acredita 
que a retomada dos eventos 
possa permitir a realização de 
cerca de 100 feiras no Estado, 
até o fim do ano, devido ao ca-
lendário reprimido pela pan-
demia. Para ele, o setor deve 
apresentar uma forte retoma-
da em 2022, chegando aos pa-
tamares de antes da crise em 
2023. Contudo, alerta, a recu-
peração pode ser acelerada, 
caso o poder público auxilie 
o setor com a carência de cré-
ditos.

“O setor não foi plenamen-
te contemplado com crédito. 
Agora, o governo poderia nos 
ajudar dando uma carência 
de três anos no pagamento 
de impostos para a recupera-
ção do capital de giro”, ressal-
ta Mello, que também é con-
sultor da União Brasileira de 
Feiras e Eventos de Negócios 
(Ubrafe).

AJUDA AO SETOR.
Segundo Aranibar, além de 
promover os eventos-modelo, 
o governo de São Paulo tomou 
diversas medidas para auxiliar 
o setor de eventos no Estado, 
desde o início da crise provoca-
da pela pandemia do novo co-
ronavírus, entre os quais está a 
liberação de linhas de crédito 
específicas para o setor.

Já o Governo Federal, infor-
ma a Abrape, criou o Progra-
ma Emergencial de Retomada 

Batizado de Expo Retomada, 
o evento reuniu os principais 
players do setor de eventos e 
cerca de 1,2 mil visitantes, que 
foram testados para participar 
da feira e acompanhados por 
14 dias, quando um percentual 
destas pessoas foram nova-
mente testadas. Além disso, a 
exposição contou com distan-
ciamento, sinalização adequa-
da, disponibilização de álcool 
em gel e exigiu o uso de más-
cara constante.

“Na Expo Retomada de-
tectamos apenas dois infecta-
dos na primeira testagem, em 
um universo de 1,2 mil. Um 
na montagem e outro na en-
trada, que já foi prontamente 
encaminhado para uma uni-
dade de saúde. Ou seja, eles 
nem tiveram contato com as 
outras pessoas. Depois, testa-
mos cerca de 400 pessoas e 
tivemos três casos confirma-
dos, porém, os próprios doen-
tes associaram o contágio com 
outras exposições/contatos 
com o vírus”, conta Aranibar.  
(Gladys Magalhães)

do Setor de Eventos - PERSE, 
que inclui a promoção de cré-
dito, preservação dos empre-
gos, manutenção do capital 
de giro das empresas, finan-
ciamento de tributos e deso-
neração fiscal.

Outras entidades, contu-
do, argumentam que poucos 
tiveram acesso a tais benefí-
cios. “Poucos conseguiram re-
cursos financeiros. Muitos se 
reinventaram dentro da sua 
própria atividade, enquanto 
outros foram para novos seg-
mentos”, alerta a Abrafesta.

EVENTOS-MODELOS.
Uma das apostas do governo 
paulista para a retomada gra-
dual do setor está na realiza-
ção de eventos-modelos, que 
têm como objetivo ajustar os 
protocolos de segurança para 
a retomada da economia.

Em julho, o governador 
João Doria anunciou a reali-
zação de 30 eventos, sendo 
que o primeiro ocorreu nos 
dias 21 e 22 de julho, na cidade 
de Santos, no litoral paulista. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
• Aviso de Licitação - Processo Licitatório n.º 072/2021 - Pregão Eletrônico n.º 029/2021

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha 
da proposta de menor preço para contratação de empresa para aquisição de fraldas 
descartáveis para atender a Divisão Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no termo de referência e seus anexos. O recebimento das propostas 
será a partir do dia 23 de agosto de 2021 às 08h00min e o encerramento do recebimento será 
dia 02 de setembro de 2021 às 08h30min. A abertura da disputa será às 09h00min do dia 
02 de setembro de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou 
consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da 
Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min 
às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 
3984-9070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

EDITAL Nº 116/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2.021

OBJETO: - Registro de preços para aquisição 
de materiais e equipamentos de informática, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especifi cações do anexo I - Secretaria de De-
senvolvimento Econômico. Data da abertura 
- 08/09/2021, às 13:30 horas. Melhores infor-
mações poderão ser obtidas junto à Seção de 
Licitações na Rua Anhangura nº 1155, Jardim 
Morumbi. O Edital poderá ser lido naquela 
Seção e retirado gratuitamente no site www.
birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milan - SP, 
20/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 115/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de implantação, 
gerenciamento, administração, fi scalização, 
emissão, fornecimento e manutenção de car-
tão magnético/eletrônico e respectivas senhas, 
com a obrigatoriedade de creditar nos respec-
tivos cartões os valores correspondentes ao 
vale-alimentação aos servidores ativos, inati-
vos e pensionistas da Prefeitura Municipal de 
Birigui, conforme Lei Municipal nº 4.022/2002 
e suas alterações, para aquisição de produtos 
hortifrutigranjeiros e gêneros alimentícios em 
estabelecimentos comerciais do ramo pertinen-
te (supermercados, armazém, açougue, peixa-
rias, hortimercado, produtos de hortifrutigran-
jeiros, comércio de laticínios e/ou frios, pada-
rias, restaurantes e/ou lanchonetes similares), 
conforme especifi cações do Anexo I. Data da 
abertura 03/09/2021, às 13:30 horas. Melhores 
informações poderão ser obtidas junto a Divisão 
de Compras, Licitações e Gestão de Contratos, 
na Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim Morumbi. 
O Edital poderá ser lido naquela seção e retira-
do gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br.
Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Biri-
gui, 20/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

“AVISO DE REEDIÇÃO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇOS N°0005/2021, 
PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 1.980/2021, TIPO: MENOR PRE-
ÇO GLOBAL”. Objeto: A presente licitação tem por objeto Contratação 
de empresa especializada em engenharia elétrica para execução de ser-
viços para manutenção corretiva e ampliação nas instalações elétricas do 
Município, com aplicação de materiais, mão-de-obra e equipamentos, que 
atendam aos requisitos do edital e seus anexos. O Edital foi reeditado para 
a inclusão de Planilha Orçamentária, as demais informações contidas no 
Edital    permanecem inalteradas. Abertura dos envelopes: 30/08/2021 às 
09h30. Informações: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, atra-
vés do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/,contendo 
os dados cadastrais do interessado Embu-Guaçu, 18 de agosto de 2021 
José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia (SP), Procedimento Licitatório na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021, objetivando a contratação de empresa para 
implantação de galeria de águas pluviais; Tipo: menor preço global; Edital nº. 024/2021; Processo 
nº. 1140/2021. Fica determinado o dia 10 de setembro de 2021, às 13h30min, para recebimento 
dos envelopes documentação e proposta comercial, na forma do Edital. O Edital poderá ser retirado 
junto ao site www.novaluzitania.sp.gov.br, ou pelo Setor de Licitação, sito à Rua Pedro Pereira 
Dias, nº 1.773 – Centro – Nova Luzitânia (SP), e-mail: compraselicitacao01@gmail.com. Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo telefone (17) 3483 9200 e 3483 9204. Nova Luzitânia (SP), 17 
de agosto de 2021. MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP

RETIFICAÇÃO
DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2021 (RESUMIDO)
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
ENFERMAGEM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAL-
MOURÃO/SP, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. Retifica a data de abertura: 05/09/2021 às 
09h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital, seus anexos e a retificação encontram-se 
disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 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, 20 de agosto de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 (RESUMIDO)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFIS-
SIONAL CIRURGIÃO DENTISTA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA UBS 
ARNALDO RABASSI DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Abertura: 
02/09//2021, às 10h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos en-
contram-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, 20 de agosto de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO N. 33/2021. CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA OSVALDO GONÇALVES DA SILVA 
04152988819 ME. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021. OBJETO: PRIMEIRO ADITA-
MENTO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
PARA O ANO LETIVO DE 2021. ITEM / QUANT ESTIMADA / KM ANO LETIVO / QUANT / KM ADITA-
DO (20%) / TRAJETOS / PREÇO UNITÁRIO (POR KM RODADO) / VALOR ADITAMENTO / VALOR 
TOTAL.  ITEM 5 / 48.000 km / 96km / dia. 9.600km / TRAJETO 05 – TEJUPÁ V -Tejupá / Bairro dos Fe-
lipes / Jacu / R$ 2,30 / R$ 22.080,00 / R$ 132.480,00. VALOR DO CONTRATO(R$): 166.000,00 (CEN-
TO E SESSENTA E SEIS MIL REAIS). VALOR DO ADITAMENTO DE CONTRATO(R$) 22.080,00 
(VINTE E DOIS MIL E OITENTA REAIS). QUANTIDADE DO ADITAMENTO EM KM: 9.600. VALOR 
TOTAL DO CONTRATO(R$) O VALOR TOTAL DO CONTRATO SERÁ DE R$ 188.080,00 (CENTO E 
OITENTA E OITO MIL E OITENTA REAIS). VISTO QUE A CONTRATADA RECEBERÁ CONFORME 
QUILOMETRAGEM MENSAL PERCORRIDA. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/04/2021 a 31/12/2021 
VIGÊNCIA DO PRIMEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO: 13/08/2021 A 31/12/2021. DATA DA ASSI-
NATURA DO PRIMEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO: 13/08/2021. VALTER BORANELLI - PRE-
FEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 13/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial - 
preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de 
empresa para Aquisição de livros literários, a fim de atender as Escolas de Ensino Fundamental que 
se encontram com defasagem do material. Vencimento: 03 de Setembro de 2021 às 09h30min (nove 
horas e trinta minutos). Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, 
Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br. Tejupá/SP, 19 de Agosto de 2021. VALTER BO-
RANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 14/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial - 
preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de 
empresa para Aquisição de livros literários de Educação Infantil a fim de atender as cinco unidades de 
Creches e Pré-Escolas que se encontram com defasagem do material. Vencimento: 03 de Setembro 
de 2021 às 13:00h (treze horas). Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre 
Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br Tejupá/SP, 19 de Agosto de 2021. VAL-
TER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
CAMPUS DE BOTUCATU - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CAMPUS

Encontra-se à disposição na Seção Técnica de Materiais da Administração Geral, localizada na Rua Professor 
Doutor Mauro Rodrigues de Oliveira, s/nº,  UNESP – Campus de Botucatu - no Distrito de Rubião Júnior, s/
nº, Botucatu, SP, fone: (14) 3880-3084 ou (14) 3880-3052, e-mail: materiais.btu@unesp.br, EDITAL DA CON-
CORRÊNCIA Nº 01/2021- AG, processo nº 150/2021-AG, objetivando a PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO 
PÚBLICO: DESTINADO À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHONETES E CONGÊNERES NO CAM-
PUS DA UNESP DE BOTUCATU, RUBIÃO JÚNIOR E LAGEADO.
O encerramento será no dia 22/09/2021, às 9 horas, quando então, às 9 horas e 15 minutos, dar-se-á início 
à abertura dos envelopes proposta e documentação, na sala de reuniões da Seção Técnica de Materiais da 
Administração Geral do Campus de Botucatu, localizada no endereço supra citado. 
O Edital na íntegra e demais informações poderão ser obtidos na Seção Técnica de Materiais da Administra-
ção Geral do Campus de Botucatu, localizada no distrito de Rubião Júnior, s/nº - Botucatu/SP, pelo telefone 
(14) 3880-3084, de segunda à sexta-feira, durante o expediente normal, ou nos sítios: www.imprensaoficial.
com.br, www.e-negociospublicos.com.br, www.btu.unesp.br e www.unesp.br/licitacao ou através do email: 
materiais.btu@unesp.br 
A visita/vistoria técnica, em caráter FACULTATIVO, poderá ser realizada nos dias 31/08/2021, 09/09/2021 e 
16/09/2021, às 10:00 horas ou às 15:00 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/2021
OBJETO: Registro de preço para prestação de serviços de locação de impressoras, con-
templando o fornecimento de equipamentos para digitalização, impressões monocromá-
ticas e coloridas com fornecimento de todos os insumos (exceto o papel) e reposição de 
peças originais para uso das Secretarias do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABER-
TURA: 03 de setembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 115/2021
OBJETO: Contratação de licença de uso de software, conforme termo de referencia do edi-
tal, destinados para a Secretaria de Mobilidade Urbana e Secretaria de Obras, do município 
de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 03 de setembro de 2021, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 20 de agosto de 2021.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 - RETIFICAÇÃO

A Prefeitura do Município da Estância Turística de Ibitinga comunica a quem interessar que fi ca retifi cado 
o edital do Pregão supracitado que tem como objeto a contratação de serviços na área de limpeza 
pública que consiste em roçada mecanizada. Uma vez que a alteração afeta a formulação da propos-
ta de preços (Art. 21, § 4º, da Lei Federal 8.666/93), altera-se a data de processamento do certame em 
tela para dia 10 de setembro de 2021, às 09h00min, no Auditório da Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Ibitinga, Edifício Hélio Fiorentino, localizado na Rua José Custódio, 330, Centro, Ibitinga-SP. A 
integra do edital retifi cado encontra-se disponível no site www.ibitinga.sp.gov.br.

Ibitinga, 20 de agosto de 2021. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
CONCORRÊNCIA Nº 010/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a CONCORRÊNCIA Nº 010/2021, TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL, para o registro de preços de serviços de perfuração direcional por método 
não destrutível (MND) ao longo das vias pavimentadas de Louveira, linha férrea, cursos d’água e as 
rodovias que cortam o município. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente 
na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 
23 de setembro de 2021, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, 
Bairro do Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700.  
Louveira, 20 de agosto de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
TOMADA DE PREÇOS 02/2021 

Objeto: Contratação de empresa para construção de ponte de concreto arma-
do localizado na Rodovia Cândido José Garcia KM 16. Os envelopes contendo propos-
ta e documentos serão recebidos no dia 16 de setembro de 2021, até as 08h30min, 
iniciando a abertura as 09h00min.

PREGÃO PRESENCIAL 26/2021
Objeto: Fornecimento de mudas de espécies alternadas. Os envelopes contendo pro-
posta e documentos serão recebidos no dia 15 de setembro de 2021, até às 08h30min, 
iniciando a sua abertura às 09h00min. O edital completo e as demais informações re-
lativas às licitações e outras orientações até mesmo às recomendações durantes as 
sessões para o enfrentamento da Covid-19, encontram-se à disposição na Prefeitura 
Municipal setor de Compras e Licitações, no Largo São Bento nº 985, Centro, nesta 
cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, pelo e-mail: licitacao@cajuru.sp.gov.br e/ou 
janaina@cajuru.sp.gov.br e no site: www.cajuru.sp.gov.br;

Cajuru, 20 agosto de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

EDITAL Nº 117/2.021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2.021.

OBJETO: Registro de preços para locação de 
aparelho concentrador de oxigênio, para pa-
cientes que fazem uso de oxigênio em ambiente 
domiciliar, atendidos pela Secretaria de Saúde. 
Data da abertura - 03/09/2021, às 08:00 horas. 
Melhores informações poderão ser obtidas jun-
to à Divisão de Compras, Licitações e Gestão 
de Contratos na Rua Anhanguera nº 1155, Jar-
dim Morumbi, ou e-mail: andreia.pregoeira@
birigui.sp.gov.br / licitações@birigui.sp.gov.br. 
O Edital poderá ser lido naquela Seção e reti-
rado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.
br, Leandro Maffeis Milani – Prefeito Municipal. 
Birigui - SP, 20/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na Divisão de Finanças e Compras da Casa Militar, situada na Avenida Morumbi, nº 4.500, 
sala 28, Andar Intermediário, Morumbi - SP, a licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) nº CMIL-026/2021, 
do tipo Menor Preço - Processo nº PRC-2021/00052, Oferta de Compra nº 510109000012021OC00333, 
objetivando a constituição de sistema de registro de preços para aquisição de equipamentos destinados 
às ações de proteção e defesa civil das Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil, consoante 
o detalhado no Anexo “I” do edital. Data do início do prazo para o envio das propostas eletrônicas: 
23/08/2021. Data e hora da abertura da sessão pública: 02/09/2021 às 10:00 horas. Demais 
informações encontram-se no sítio www.bec.sp.gov.br e www.casamilitar.sp.gov.br, endereço de correio 
eletrônico: financascasamilitar@sp.gov.br ou através do telefone (11) 2193-8927 / 8322 / 8660.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/21 - Objeto: Contratação 
de empresa especializada para a execução dos serviços de mão de 
obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras 
de “Reforma e Execução de Bocas de Lobo, Caixas, Pisos, Galerias 
e Reparos em Pavimento Asfáltico”, em Vias e Logradouros Públicos 
do Município de Descalvado, São Paulo Encerramento: Dia 10 de se-
tembro de 2.021, às 09:00 horas Valor Estimado: R$ 327.161,37 Visita 
Técnica Obrigatória: A visita deverá ser realizada até o dia anterior à 
data designada para a entrega e abertura dos Envelopes e previamen-
te agendadas junto à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, 
Obras e Serviços Públicos, através do telefone (19) 3583-9303. A 
visita deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou 
pessoa devidamente credenciada. Retirada do Edital: O Edital Com-
pleto poderá ser retirado à Rua José Quirino Ribeiro, 55, na Seção de 
Licitação, das 12:00 às 16:00 horas, nos dias úteis, solicitado através 
do E-mail: licitacao@descalvado.sp.gov.br, ou ainda, no site: www.
descalvado.sp.gov.br “Licitações”. Informações: Fone (19) 3583-9319. 
Descalvado, 19 de agosto de 2.021. Antonio Carlos Reschini - Prefeito

ADJUDICAÇÃO REF: CARTA CONVITE Nº 0008/2021 PROCESSO AD-
MINISTRATIVO N° E- 5.398/2021, ADJUDICANDO o objeto presente que 
visa a contratação de empresa especializada em pintura de paredes in-
ternas e externas de todas as escolas com as cores padrão da PMEG, 
conforme especificações estabelecidas no termo de referência – ANEXO 
– I do Edital para a empresa: LEFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.194.977/0001-07, Valor Global R$ 
219.422,89. Embu Guaçu, 20 de agosto de 2021. José Antônio Pereira – 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
0011/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E- 2.278/2021 HOMOLO-
GO a decisão da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações, 
ADJUDICANDO o objeto presente visa o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual aquisição de medicamentos de uso veterinário, descritos na Cláu-
sula I – DO OBJETO, em conformidade com as disposições deste Edital e 
Anexos para a empresa: CÉSAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.541.496/0001-
07. Cota Principal – Item 01 R$105.300,00; Item 02 R$22.500,00; Item 03 
R$900,00; Cota Reserva – Item 01 R$35.100,00; Item 02 R$7.500,00; Item 
03 R$300,00; Embu Guaçu, 20 de agosto de 2021, José Antônio Pereira – 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Apostilamento de Pregão 

a empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº 08/2021 
Modalidade: Pregão Eletrônico 08/2021 - Registro de Preços. Objeto: Registro de 
preços para contratação de empresa para prestação de serviço de seguros de veículos. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cajuru-SP. Contratada: Gente Seguradora S.A. 
Dotação: Acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fi scal 
vigente ao Pregão Eletrônico nº 08/2021: 06.01.00.10.302.1001.2010. Fundamento: 
Com base no Art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93. Assinatura: 20/08/2021.

Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021

PROCESSO Nº 151/2021 - EDITAL Nº 082/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRÚRGICA, 
AVENTAL E LUVA DE LATEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. 
Data/Horário 08:00 horas (Horário de Brasília) do dia 30 de julho de 2021, no site www.bll.org.br 
(Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço 
Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. 
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 20 de agosto de 2021. 
Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 051/2021, 
objetivando a aquisição de material odontológico, no dia 02 de setembro de 2021, às 09:00 horas. 
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços 
eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo 
telefone (19) 3878-9700. Louveira, 20 de agosto de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário 
de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota, torna público que após prazo 

recursal, fará realizar a abertura dos envelopes contendo a proposta comercial, das empresas Habi-
litadas participantes da Tomada de Preço nº. 002/2021, para contratação de empresa especializada 
para execução de obra de implantação de 780 (setecentos e oitenta) metros de rede adutora de 
distribuição de água, DN250 mm em PEAD e travessia não destrutiva, com fornecimento de material 
e de serviços de mão de obra. Data abertura: 24/08/2021 às 09h00, na Rua João Pio Barbosa, 197. 
Cândido Mota 20 de agosto de 2021. Renan Matta Menão – Secretário do SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032-3/2021 - PROCESSO Nº 200.547/2021

OBJETO: Aquisição de laje de concreto pré-moldada.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 08 de setembro de 2021, exclu-
sivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 20 de agosto de 2021. – JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral 
Adjunto.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021 - PROCESSO Nº 200.793/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de registro gaveta em alumínio e 
bronze.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 09 de setembro de 2021, ex-
clusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.
br/. Mogi das Cruzes, 20 de agosto de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral 
Adjunto

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
O SEMAE, através do Diretor Geral, comunica que, no aviso de HOMOLOGAÇÃO do 
PREGÃO 035/2021 - Aquisição de diversos tipos de materiais elétricos - datado 
de 10 de junho de 2021 e publicado em 24 de julho de 2021, foram invertidos os 
resultados dos lotes 94 e 113. Assim, onde se lia: 
“Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 51, 52, 56, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 
71, 73, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122: GILSON GOMES LIMA no valor global de R$ 56.926,95”, 
lê-se: “Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 51, 52, 56, 63, 64, 65, 67, 68, 
70, 71, 73, 74, 75, 76, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122: GILSON GOMES LIMA no valor global de R$ 60.746,95”; 
e, onde se lia: 
“Lotes desertos ou fracassados: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 69, 72, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113 e 123”, lê-se:
“Lotes desertos ou fracassados: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 69, 72, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 123”. Mogi das Cruzes, 20 de agosto de 2021. JOÃO JORGE DA 
COSTA – Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 034-3/2021 - PROCESSO Nº 200.603/2021
OBJETO: Contratação de empresa para serviços Billing - leitura de medidores e 
impressão simultânea de faturas.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: F.IMM BRASIL LTDA no valor global de R$ 
3.068.421,60. Mogi das Cruzes, 19 de agosto de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA – 
Diretor Geral.

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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão eletrônico 355/2021 

Processo: 12.676/2021
Objeto; Registro de preços para aquisição de brin-
quedos em atendimento as unidades escolares. 
Secretaria Municipal de Educação. O questiona-
mento foi respondido, � cando mantido as espe-
ci� cações do Edital. Fica redesignada a data da 
sessão conforme segue: O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 25/08/2021, às 14:00h. 
e abertura a partir das 14:02h. Adriana Tápparo 
- pregoeira

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
Prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n. 450/2021, processo 
13.290//2021, objetivando o registro de preços 
de medicamentos/insumos utilizados pelos pa-
ciente de COVID-19. Secretaria Municipal de Saú-
de. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 30/08/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
Prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n. 452/2021, processo 
13.292//2021, objetivando a aquisição de condi-
cionador de ar para atendimento das unidades 
escolares. Secretaria Municipal de Educação. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
03/09/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

EXTRATO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2021. A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA/SP torna público aos interessados a RETIFICAÇÃO do 
edital do PREGÃO PRESENCIAL 073/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, AMPLA CONCOR-
RÊNCIA, a qual tem por objeto: “Aquisição de equipamentos permanentes de cozinha, a fim de compor 
a estrutura necessária nas unidades escolares para produção de alimentação escolar, conforme relação 
de itens e especificações descritas em anexo e solicitação da Coordenadoria Municipal da Educação”, 
que será regido pela L.F. 10.520/02, D.M. 040/2006, subsidiariamente, as disposições da L.F. 8.666/93, 
L.C. 123/2006, L.C. 147/2014, e demais normas aplicáveis. Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro 
se dará no dia 08/09/2021 a partir das 08h30, duração mínima de 30 minutos, Envelope nº 1 (Proposta 
de Preços) e nº 2 (Habilitação), no mesmo ato o credenciamento dos interessados em participar. LOCAL: 
Paço Municipal, sito à Av. Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo Centro, Taquarituba/SP. Edital RETIFICADO 
à disposição dos interessados a partir de 23/08/2021, de 2ª à 6ª feira, das 08h00 às 17h00, no Paço 
Municipal, ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba/
SP, 20 de agosto de 2021. Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transporte e Compras.

EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 078/2021 - A PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE TAQUARITUBA/SP, torna público e para os interessados. Abertura de Pregão do Tipo: 
MENOR PREÇO POR ITEM, AMPLA CONCORRÊNCIA, a qual tem por OBJETO: “Registro de Preços 
para aquisições futuras e parceladas de gás de cozinha e água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades das Coordenadorias e Secretarias municipais, conforme relação de itens 
constante no Anexo I do edital”, regido pela L. F. 10.520/2002, Dec. Mun. 040/2006, L. F. 8666/93, a LC 
123/2006 e LC 147/2014. Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro no dia 03/09/2021 partir das 13:30 
horas, duração mínima de 30 minutos, sendo o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), 
recebendo o credenciamento dos interessados. LOCAL: Paço Municipal, sito a Av. Gov. Mario Covas n° 
1915 - Novo Centro- Taquarituba/SP. O Edital estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 
08:00 as 17:00 horas, a partir do dia 23/08/2021, Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.
br ou solicitado pelo fone (14) 3762-9666 ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba, 20 de 
agosto de 2021. Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021 – Tipo: Menor preço global

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de projeto de extensão de reordenação 
luminotécnica em avenidas e ruas do município, mediante fornecimento de materiais, mão de obra 
especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos. 
Entrega dos envelopes nº 01 - “HABILITAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 
09:00 (nove) horas do dia 08 de setembro de 2021. LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E 
REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor de Administração de Materiais, sito à Rua Benjamin 
Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no 
Departamento de Administração de Materiais e Licitações, no endereço supramencionado a partir de 
24/08/2021. Informações através do telefone: (14) 3653-9900, em dias de expediente. Brotas, 19 de 
agosto de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 07/2021
PROCESSO Nº. 99/2021

OBJETO: Registro de Preços para eventual execução de serviços de reparos 
em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas 
prediais. Sessão Pública da CONCORRÊNCIA Nº. 07/2021:  24/09/2021 às 9h, na 
Rua São João, N° 228 - Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor 
estará à disposição a partir do dia 25/08/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 27582/21 - Pregão Eletrônico nº 154/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: 
Aquisição de fechaduras, abraçadeiras, cadeados e roldanas. Recebimento das propostas dos lotes: 
até às 9h30 do dia 16 de setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h30 do dia 
16 de setembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 16/09/2021. 
Processo nº 27731/21 - Pregão Eletrônico nº 155/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: 
Aquisição de equipamentos e recursos tenológicos (notebook, laptop educacional e carrinho de 
recarga). Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 17 de setembro de 2021 - Abertura 
das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 17 de setembro de 2021 - Início da disputa de preços: 
a partir das 9h30 do dia 17/09/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 24/08/2021, no portal eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
RETIFICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - LEIA-SE:
Processo nº 27581/21 - Pregão Eletrônico nº 148/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: 
Aquisição de lanche frio (pão francês de 25 e 50 gramas recheado com presunto e muçarela) e entrega 
em todas as unidades escolares. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 13 de 
setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 13 de setembro de 2021 
- Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 13/09/2021. 
Processo nº 23120/21 - Pregão Eletrônico nº 149/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: 
Aquisição de produtos dietéticos para fornecimento aos alunos da rede municipal de ensino. 
Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 13 de setembro de 2021 - Abertura das 
propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 13 de setembro de 2021 - Início da disputa de preços: a 
partir das 14h30 do dia 13/09/2021. 
Processo nº 27643/21 - Pregão Eletrônico nº 150/21. Interessado: Secretaria de Meio Ambiente. 
Objeto: Serviços de locação de caçambas metálicas. Recebimento das propostas dos lotes: até às 
9h00 do dia 14 de setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 14 de 
setembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 14/09/2021. 
Processo nº 23862/21 - Pregão Eletrônico nº 151/21. Interessado: Secretaria de Meio Ambiente. 
Objeto: Aquisição de insumos para produção de mudas no Jd. Zoobotânico Municipal. Recebimento 
das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 14 de setembro de 2021 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 14h00 do dia 14 de setembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 
do dia 14/09/2021. 
Processo nº 24664/21 - Pregão Eletrônico nº 152/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: 
Aquisição de equipamentos e acessórios para quadra de esportes. Recebimento das propostas dos 
lotes: até às 9h00 do dia 15 de setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 
do dia 15 de setembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 15/09/2021. 
Processo nº 24662/21 - Pregão Eletrônico nº 153/21. Interessado: Secretaria de Meio Ambiente. 
Objeto: Locação de máquinas e equipamentos para utilização em obras públicas de acordo com 
as necessidades do municipio. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 15 de 
setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 15 de setembro de 
2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 15/09/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 23/08/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br. Franca, 20 de agosto de 2021. Marcelo Henrique do Nascimento - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 461/2021, proces-
so 13.315/2021, objetivando o registro de preços 
para aquisição de material de limpeza e higiene 
em atendimento as unidades escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 03/09/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Avisos de licitação

O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Presencial nº 
52/2021, para REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS 

DIVERSOS. Os envelopes deverão ser entregues até as 08h50min, com abertura as 09h00min do 
dia 03/09/2021. 

O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Presencial nº 54/2021, para 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. Os envelopes deverão 
ser entregues até as 08h50min, com abertura as 09h00min do dia 02/09/2021.

O Município da Estância Turística de Itu informa a reabertura do Pregão Presencial nº 55/2021, para 
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COMPUTADORES PORTÁTEIS E WORKSTA-
TION E CARRINHOS DE RECARGA PARA COMPUTADORES PORTÁTEIS. Os envelopes deverão 
ser entregues até às 13h50min, com abertura às 14h00min do dia 08/09/2021. 

Os Editais completos estão à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.
sp.gov.br, ou diretamente na Prefeitura no qual o interessado deverá trazer um CD para cópia junto ao 
Depto. Central de Compras, sito na Av. Itu 400 anos, nº 111, B. Itu Novo Centro, Itu/SP, das 08h00min 
às 12h00min e das 13h00min às 16h00min. Itu, 20/08/2021. Prefeitura da Estância Turística de Itu.

ELETRÔNICO:

O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Eletrônico nº 29/2021, para 
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS WEBCAM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. As pro-
postas deverão ser enviadas até às 08h50min com início da sessão às 09h00min do dia 08/09/2021. 
O Edital poderá ser retirado nos links: www.comprasbr.com.br e www.itu.sp.gov.br no link licitações 
e/ou no Departamento Central de Compras – 2º andar, localizada no Centro Administrativo Munici-
pal à Av. Itu 400 anos, 111 – Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP, de segunda a sexta feira, no horário de 
08h00min as 12h00min, e das 14h00min às 17h00min, devendo os interessados comparecer munidos 
de PEN-DRIVE ou mídia eletrônica para que seja copiado o arquivo referente ao Edital de seu inte-
resse, sem qualquer ônus. Itu, 20/08/2021. Plinio Bernardi Junior – Secretário Municipal de Educação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2021
EDITAL Nº 100/2021

PROCESSO Nº 107/2021
Objeto: Registro de preços para eventual 
aquisição de grama e mudas nativas, exó-
ticas e ornamentais. O Edital está disponí-
vel gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 08 de setembro de 
2021, às 09h00. Maiores informações, na Ge-
rência de Compras, Licitações e Contratos do 
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. 
Indaiatuba, 20 de agosto de 2021. ENGº PE-
DRO CLAUDIO SALLA - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

 Acha-se em aberta no Grupo de Gerenciamento Administrativo da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secre-
taria de Estado da Saúde, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de 
contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com 
utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – 
Pregão Eletrônico nº 090193.31/2021, OFERTA DE COMPRA Nº 090193000012021OC00049, referente ao Processo nº 
SES-PRC- 2021/01004, objetivando a Aquisição de geladeiras para os Municípios com entrega Imediata. A realização 
do Pregão será no dia 26 de Agosto de 2021 a partir das 10:00 horas, na Bolsa Eletrônica de Compras, através dos sítio 
www.bec.sp.gov.br , O edital na íntegra também estará disponível para consulta a partir do dia 16/08/2020 através dos 
sitio: www.bec.sp.gov.br  

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

DocuSign Envelope ID: BEA5EFE9-AACC-4E7A-90F7-F8B717BAE86D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
• Aviso de Licitação - Processo Licitatório n.º 072/2021 - Pregão Eletrônico n.º 029/2021

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha 
da proposta de menor preço para contratação de empresa para aquisição de fraldas 
descartáveis para atender a Divisão Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no termo de referência e seus anexos. O recebimento das propostas 
será a partir do dia 23 de agosto de 2021 às 08h00min e o encerramento do recebimento será 
dia 02 de setembro de 2021 às 08h30min. A abertura da disputa será às 09h00min do dia 
02 de setembro de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou 
consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da 
Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min 
às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 
3984-9070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

EDITAL Nº 116/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2.021

OBJETO: - Registro de preços para aquisição 
de materiais e equipamentos de informática, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especifi cações do anexo I - Secretaria de De-
senvolvimento Econômico. Data da abertura 
- 08/09/2021, às 13:30 horas. Melhores infor-
mações poderão ser obtidas junto à Seção de 
Licitações na Rua Anhangura nº 1155, Jardim 
Morumbi. O Edital poderá ser lido naquela 
Seção e retirado gratuitamente no site www.
birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milan - SP, 
20/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 115/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de implantação, 
gerenciamento, administração, fi scalização, 
emissão, fornecimento e manutenção de car-
tão magnético/eletrônico e respectivas senhas, 
com a obrigatoriedade de creditar nos respec-
tivos cartões os valores correspondentes ao 
vale-alimentação aos servidores ativos, inati-
vos e pensionistas da Prefeitura Municipal de 
Birigui, conforme Lei Municipal nº 4.022/2002 
e suas alterações, para aquisição de produtos 
hortifrutigranjeiros e gêneros alimentícios em 
estabelecimentos comerciais do ramo pertinen-
te (supermercados, armazém, açougue, peixa-
rias, hortimercado, produtos de hortifrutigran-
jeiros, comércio de laticínios e/ou frios, pada-
rias, restaurantes e/ou lanchonetes similares), 
conforme especifi cações do Anexo I. Data da 
abertura 03/09/2021, às 13:30 horas. Melhores 
informações poderão ser obtidas junto a Divisão 
de Compras, Licitações e Gestão de Contratos, 
na Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim Morumbi. 
O Edital poderá ser lido naquela seção e retira-
do gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br.
Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Biri-
gui, 20/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

“AVISO DE REEDIÇÃO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇOS N°0005/2021, 
PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 1.980/2021, TIPO: MENOR PRE-
ÇO GLOBAL”. Objeto: A presente licitação tem por objeto Contratação 
de empresa especializada em engenharia elétrica para execução de ser-
viços para manutenção corretiva e ampliação nas instalações elétricas do 
Município, com aplicação de materiais, mão-de-obra e equipamentos, que 
atendam aos requisitos do edital e seus anexos. O Edital foi reeditado para 
a inclusão de Planilha Orçamentária, as demais informações contidas no 
Edital    permanecem inalteradas. Abertura dos envelopes: 30/08/2021 às 
09h30. Informações: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, atra-
vés do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/,contendo 
os dados cadastrais do interessado Embu-Guaçu, 18 de agosto de 2021 
José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia (SP), Procedimento Licitatório na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021, objetivando a contratação de empresa para 
implantação de galeria de águas pluviais; Tipo: menor preço global; Edital nº. 024/2021; Processo 
nº. 1140/2021. Fica determinado o dia 10 de setembro de 2021, às 13h30min, para recebimento 
dos envelopes documentação e proposta comercial, na forma do Edital. O Edital poderá ser retirado 
junto ao site www.novaluzitania.sp.gov.br, ou pelo Setor de Licitação, sito à Rua Pedro Pereira 
Dias, nº 1.773 – Centro – Nova Luzitânia (SP), e-mail: compraselicitacao01@gmail.com. Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo telefone (17) 3483 9200 e 3483 9204. Nova Luzitânia (SP), 17 
de agosto de 2021. MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP

RETIFICAÇÃO
DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2021 (RESUMIDO)
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
ENFERMAGEM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAL-
MOURÃO/SP, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. Retifica a data de abertura: 05/09/2021 às 
09h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital, seus anexos e a retificação encontram-se 
disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 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, 20 de agosto de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 (RESUMIDO)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFIS-
SIONAL CIRURGIÃO DENTISTA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA UBS 
ARNALDO RABASSI DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Abertura: 
02/09//2021, às 10h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos en-
contram-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, 20 de agosto de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO N. 33/2021. CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA OSVALDO GONÇALVES DA SILVA 
04152988819 ME. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021. OBJETO: PRIMEIRO ADITA-
MENTO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
PARA O ANO LETIVO DE 2021. ITEM / QUANT ESTIMADA / KM ANO LETIVO / QUANT / KM ADITA-
DO (20%) / TRAJETOS / PREÇO UNITÁRIO (POR KM RODADO) / VALOR ADITAMENTO / VALOR 
TOTAL.  ITEM 5 / 48.000 km / 96km / dia. 9.600km / TRAJETO 05 – TEJUPÁ V -Tejupá / Bairro dos Fe-
lipes / Jacu / R$ 2,30 / R$ 22.080,00 / R$ 132.480,00. VALOR DO CONTRATO(R$): 166.000,00 (CEN-
TO E SESSENTA E SEIS MIL REAIS). VALOR DO ADITAMENTO DE CONTRATO(R$) 22.080,00 
(VINTE E DOIS MIL E OITENTA REAIS). QUANTIDADE DO ADITAMENTO EM KM: 9.600. VALOR 
TOTAL DO CONTRATO(R$) O VALOR TOTAL DO CONTRATO SERÁ DE R$ 188.080,00 (CENTO E 
OITENTA E OITO MIL E OITENTA REAIS). VISTO QUE A CONTRATADA RECEBERÁ CONFORME 
QUILOMETRAGEM MENSAL PERCORRIDA. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/04/2021 a 31/12/2021 
VIGÊNCIA DO PRIMEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO: 13/08/2021 A 31/12/2021. DATA DA ASSI-
NATURA DO PRIMEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO: 13/08/2021. VALTER BORANELLI - PRE-
FEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 13/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial - 
preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de 
empresa para Aquisição de livros literários, a fim de atender as Escolas de Ensino Fundamental que 
se encontram com defasagem do material. Vencimento: 03 de Setembro de 2021 às 09h30min (nove 
horas e trinta minutos). Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, 
Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br. Tejupá/SP, 19 de Agosto de 2021. VALTER BO-
RANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 14/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial - 
preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de 
empresa para Aquisição de livros literários de Educação Infantil a fim de atender as cinco unidades de 
Creches e Pré-Escolas que se encontram com defasagem do material. Vencimento: 03 de Setembro 
de 2021 às 13:00h (treze horas). Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre 
Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br Tejupá/SP, 19 de Agosto de 2021. VAL-
TER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
CAMPUS DE BOTUCATU - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CAMPUS

Encontra-se à disposição na Seção Técnica de Materiais da Administração Geral, localizada na Rua Professor 
Doutor Mauro Rodrigues de Oliveira, s/nº,  UNESP – Campus de Botucatu - no Distrito de Rubião Júnior, s/
nº, Botucatu, SP, fone: (14) 3880-3084 ou (14) 3880-3052, e-mail: materiais.btu@unesp.br, EDITAL DA CON-
CORRÊNCIA Nº 01/2021- AG, processo nº 150/2021-AG, objetivando a PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO 
PÚBLICO: DESTINADO À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHONETES E CONGÊNERES NO CAM-
PUS DA UNESP DE BOTUCATU, RUBIÃO JÚNIOR E LAGEADO.
O encerramento será no dia 22/09/2021, às 9 horas, quando então, às 9 horas e 15 minutos, dar-se-á início 
à abertura dos envelopes proposta e documentação, na sala de reuniões da Seção Técnica de Materiais da 
Administração Geral do Campus de Botucatu, localizada no endereço supra citado. 
O Edital na íntegra e demais informações poderão ser obtidos na Seção Técnica de Materiais da Administra-
ção Geral do Campus de Botucatu, localizada no distrito de Rubião Júnior, s/nº - Botucatu/SP, pelo telefone 
(14) 3880-3084, de segunda à sexta-feira, durante o expediente normal, ou nos sítios: www.imprensaoficial.
com.br, www.e-negociospublicos.com.br, www.btu.unesp.br e www.unesp.br/licitacao ou através do email: 
materiais.btu@unesp.br 
A visita/vistoria técnica, em caráter FACULTATIVO, poderá ser realizada nos dias 31/08/2021, 09/09/2021 e 
16/09/2021, às 10:00 horas ou às 15:00 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/2021
OBJETO: Registro de preço para prestação de serviços de locação de impressoras, con-
templando o fornecimento de equipamentos para digitalização, impressões monocromá-
ticas e coloridas com fornecimento de todos os insumos (exceto o papel) e reposição de 
peças originais para uso das Secretarias do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABER-
TURA: 03 de setembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 115/2021
OBJETO: Contratação de licença de uso de software, conforme termo de referencia do edi-
tal, destinados para a Secretaria de Mobilidade Urbana e Secretaria de Obras, do município 
de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 03 de setembro de 2021, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 20 de agosto de 2021.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 - RETIFICAÇÃO

A Prefeitura do Município da Estância Turística de Ibitinga comunica a quem interessar que fi ca retifi cado 
o edital do Pregão supracitado que tem como objeto a contratação de serviços na área de limpeza 
pública que consiste em roçada mecanizada. Uma vez que a alteração afeta a formulação da propos-
ta de preços (Art. 21, § 4º, da Lei Federal 8.666/93), altera-se a data de processamento do certame em 
tela para dia 10 de setembro de 2021, às 09h00min, no Auditório da Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Ibitinga, Edifício Hélio Fiorentino, localizado na Rua José Custódio, 330, Centro, Ibitinga-SP. A 
integra do edital retifi cado encontra-se disponível no site www.ibitinga.sp.gov.br.

Ibitinga, 20 de agosto de 2021. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
CONCORRÊNCIA Nº 010/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a CONCORRÊNCIA Nº 010/2021, TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL, para o registro de preços de serviços de perfuração direcional por método 
não destrutível (MND) ao longo das vias pavimentadas de Louveira, linha férrea, cursos d’água e as 
rodovias que cortam o município. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente 
na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 
23 de setembro de 2021, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, 
Bairro do Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700.  
Louveira, 20 de agosto de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
TOMADA DE PREÇOS 02/2021 

Objeto: Contratação de empresa para construção de ponte de concreto arma-
do localizado na Rodovia Cândido José Garcia KM 16. Os envelopes contendo propos-
ta e documentos serão recebidos no dia 16 de setembro de 2021, até as 08h30min, 
iniciando a abertura as 09h00min.

PREGÃO PRESENCIAL 26/2021
Objeto: Fornecimento de mudas de espécies alternadas. Os envelopes contendo pro-
posta e documentos serão recebidos no dia 15 de setembro de 2021, até às 08h30min, 
iniciando a sua abertura às 09h00min. O edital completo e as demais informações re-
lativas às licitações e outras orientações até mesmo às recomendações durantes as 
sessões para o enfrentamento da Covid-19, encontram-se à disposição na Prefeitura 
Municipal setor de Compras e Licitações, no Largo São Bento nº 985, Centro, nesta 
cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, pelo e-mail: licitacao@cajuru.sp.gov.br e/ou 
janaina@cajuru.sp.gov.br e no site: www.cajuru.sp.gov.br;

Cajuru, 20 agosto de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

EDITAL Nº 117/2.021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2.021.

OBJETO: Registro de preços para locação de 
aparelho concentrador de oxigênio, para pa-
cientes que fazem uso de oxigênio em ambiente 
domiciliar, atendidos pela Secretaria de Saúde. 
Data da abertura - 03/09/2021, às 08:00 horas. 
Melhores informações poderão ser obtidas jun-
to à Divisão de Compras, Licitações e Gestão 
de Contratos na Rua Anhanguera nº 1155, Jar-
dim Morumbi, ou e-mail: andreia.pregoeira@
birigui.sp.gov.br / licitações@birigui.sp.gov.br. 
O Edital poderá ser lido naquela Seção e reti-
rado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.
br, Leandro Maffeis Milani – Prefeito Municipal. 
Birigui - SP, 20/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na Divisão de Finanças e Compras da Casa Militar, situada na Avenida Morumbi, nº 4.500, 
sala 28, Andar Intermediário, Morumbi - SP, a licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) nº CMIL-026/2021, 
do tipo Menor Preço - Processo nº PRC-2021/00052, Oferta de Compra nº 510109000012021OC00333, 
objetivando a constituição de sistema de registro de preços para aquisição de equipamentos destinados 
às ações de proteção e defesa civil das Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil, consoante 
o detalhado no Anexo “I” do edital. Data do início do prazo para o envio das propostas eletrônicas: 
23/08/2021. Data e hora da abertura da sessão pública: 02/09/2021 às 10:00 horas. Demais 
informações encontram-se no sítio www.bec.sp.gov.br e www.casamilitar.sp.gov.br, endereço de correio 
eletrônico: financascasamilitar@sp.gov.br ou através do telefone (11) 2193-8927 / 8322 / 8660.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/21 - Objeto: Contratação 
de empresa especializada para a execução dos serviços de mão de 
obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras 
de “Reforma e Execução de Bocas de Lobo, Caixas, Pisos, Galerias 
e Reparos em Pavimento Asfáltico”, em Vias e Logradouros Públicos 
do Município de Descalvado, São Paulo Encerramento: Dia 10 de se-
tembro de 2.021, às 09:00 horas Valor Estimado: R$ 327.161,37 Visita 
Técnica Obrigatória: A visita deverá ser realizada até o dia anterior à 
data designada para a entrega e abertura dos Envelopes e previamen-
te agendadas junto à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, 
Obras e Serviços Públicos, através do telefone (19) 3583-9303. A 
visita deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou 
pessoa devidamente credenciada. Retirada do Edital: O Edital Com-
pleto poderá ser retirado à Rua José Quirino Ribeiro, 55, na Seção de 
Licitação, das 12:00 às 16:00 horas, nos dias úteis, solicitado através 
do E-mail: licitacao@descalvado.sp.gov.br, ou ainda, no site: www.
descalvado.sp.gov.br “Licitações”. Informações: Fone (19) 3583-9319. 
Descalvado, 19 de agosto de 2.021. Antonio Carlos Reschini - Prefeito

ADJUDICAÇÃO REF: CARTA CONVITE Nº 0008/2021 PROCESSO AD-
MINISTRATIVO N° E- 5.398/2021, ADJUDICANDO o objeto presente que 
visa a contratação de empresa especializada em pintura de paredes in-
ternas e externas de todas as escolas com as cores padrão da PMEG, 
conforme especificações estabelecidas no termo de referência – ANEXO 
– I do Edital para a empresa: LEFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.194.977/0001-07, Valor Global R$ 
219.422,89. Embu Guaçu, 20 de agosto de 2021. José Antônio Pereira – 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
0011/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E- 2.278/2021 HOMOLO-
GO a decisão da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações, 
ADJUDICANDO o objeto presente visa o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual aquisição de medicamentos de uso veterinário, descritos na Cláu-
sula I – DO OBJETO, em conformidade com as disposições deste Edital e 
Anexos para a empresa: CÉSAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.541.496/0001-
07. Cota Principal – Item 01 R$105.300,00; Item 02 R$22.500,00; Item 03 
R$900,00; Cota Reserva – Item 01 R$35.100,00; Item 02 R$7.500,00; Item 
03 R$300,00; Embu Guaçu, 20 de agosto de 2021, José Antônio Pereira – 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Apostilamento de Pregão 

a empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº 08/2021 
Modalidade: Pregão Eletrônico 08/2021 - Registro de Preços. Objeto: Registro de 
preços para contratação de empresa para prestação de serviço de seguros de veículos. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cajuru-SP. Contratada: Gente Seguradora S.A. 
Dotação: Acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fi scal 
vigente ao Pregão Eletrônico nº 08/2021: 06.01.00.10.302.1001.2010. Fundamento: 
Com base no Art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93. Assinatura: 20/08/2021.

Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021

PROCESSO Nº 151/2021 - EDITAL Nº 082/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRÚRGICA, 
AVENTAL E LUVA DE LATEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. 
Data/Horário 08:00 horas (Horário de Brasília) do dia 30 de julho de 2021, no site www.bll.org.br 
(Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço 
Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. 
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 20 de agosto de 2021. 
Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 051/2021, 
objetivando a aquisição de material odontológico, no dia 02 de setembro de 2021, às 09:00 horas. 
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços 
eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo 
telefone (19) 3878-9700. Louveira, 20 de agosto de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário 
de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota, torna público que após prazo 

recursal, fará realizar a abertura dos envelopes contendo a proposta comercial, das empresas Habi-
litadas participantes da Tomada de Preço nº. 002/2021, para contratação de empresa especializada 
para execução de obra de implantação de 780 (setecentos e oitenta) metros de rede adutora de 
distribuição de água, DN250 mm em PEAD e travessia não destrutiva, com fornecimento de material 
e de serviços de mão de obra. Data abertura: 24/08/2021 às 09h00, na Rua João Pio Barbosa, 197. 
Cândido Mota 20 de agosto de 2021. Renan Matta Menão – Secretário do SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032-3/2021 - PROCESSO Nº 200.547/2021

OBJETO: Aquisição de laje de concreto pré-moldada.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 08 de setembro de 2021, exclu-
sivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 20 de agosto de 2021. – JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral 
Adjunto.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021 - PROCESSO Nº 200.793/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de registro gaveta em alumínio e 
bronze.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 09 de setembro de 2021, ex-
clusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.
br/. Mogi das Cruzes, 20 de agosto de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral 
Adjunto

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
O SEMAE, através do Diretor Geral, comunica que, no aviso de HOMOLOGAÇÃO do 
PREGÃO 035/2021 - Aquisição de diversos tipos de materiais elétricos - datado 
de 10 de junho de 2021 e publicado em 24 de julho de 2021, foram invertidos os 
resultados dos lotes 94 e 113. Assim, onde se lia: 
“Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 51, 52, 56, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 
71, 73, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122: GILSON GOMES LIMA no valor global de R$ 56.926,95”, 
lê-se: “Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 51, 52, 56, 63, 64, 65, 67, 68, 
70, 71, 73, 74, 75, 76, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122: GILSON GOMES LIMA no valor global de R$ 60.746,95”; 
e, onde se lia: 
“Lotes desertos ou fracassados: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 69, 72, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113 e 123”, lê-se:
“Lotes desertos ou fracassados: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 69, 72, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 123”. Mogi das Cruzes, 20 de agosto de 2021. JOÃO JORGE DA 
COSTA – Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 034-3/2021 - PROCESSO Nº 200.603/2021
OBJETO: Contratação de empresa para serviços Billing - leitura de medidores e 
impressão simultânea de faturas.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: F.IMM BRASIL LTDA no valor global de R$ 
3.068.421,60. Mogi das Cruzes, 19 de agosto de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA – 
Diretor Geral.

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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão eletrônico 355/2021 

Processo: 12.676/2021
Objeto; Registro de preços para aquisição de brin-
quedos em atendimento as unidades escolares. 
Secretaria Municipal de Educação. O questiona-
mento foi respondido, � cando mantido as espe-
ci� cações do Edital. Fica redesignada a data da 
sessão conforme segue: O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 25/08/2021, às 14:00h. 
e abertura a partir das 14:02h. Adriana Tápparo 
- pregoeira

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
Prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n. 450/2021, processo 
13.290//2021, objetivando o registro de preços 
de medicamentos/insumos utilizados pelos pa-
ciente de COVID-19. Secretaria Municipal de Saú-
de. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 30/08/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
Prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n. 452/2021, processo 
13.292//2021, objetivando a aquisição de condi-
cionador de ar para atendimento das unidades 
escolares. Secretaria Municipal de Educação. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
03/09/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

EXTRATO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2021. A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA/SP torna público aos interessados a RETIFICAÇÃO do 
edital do PREGÃO PRESENCIAL 073/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, AMPLA CONCOR-
RÊNCIA, a qual tem por objeto: “Aquisição de equipamentos permanentes de cozinha, a fim de compor 
a estrutura necessária nas unidades escolares para produção de alimentação escolar, conforme relação 
de itens e especificações descritas em anexo e solicitação da Coordenadoria Municipal da Educação”, 
que será regido pela L.F. 10.520/02, D.M. 040/2006, subsidiariamente, as disposições da L.F. 8.666/93, 
L.C. 123/2006, L.C. 147/2014, e demais normas aplicáveis. Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro 
se dará no dia 08/09/2021 a partir das 08h30, duração mínima de 30 minutos, Envelope nº 1 (Proposta 
de Preços) e nº 2 (Habilitação), no mesmo ato o credenciamento dos interessados em participar. LOCAL: 
Paço Municipal, sito à Av. Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo Centro, Taquarituba/SP. Edital RETIFICADO 
à disposição dos interessados a partir de 23/08/2021, de 2ª à 6ª feira, das 08h00 às 17h00, no Paço 
Municipal, ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba/
SP, 20 de agosto de 2021. Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transporte e Compras.

EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 078/2021 - A PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE TAQUARITUBA/SP, torna público e para os interessados. Abertura de Pregão do Tipo: 
MENOR PREÇO POR ITEM, AMPLA CONCORRÊNCIA, a qual tem por OBJETO: “Registro de Preços 
para aquisições futuras e parceladas de gás de cozinha e água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades das Coordenadorias e Secretarias municipais, conforme relação de itens 
constante no Anexo I do edital”, regido pela L. F. 10.520/2002, Dec. Mun. 040/2006, L. F. 8666/93, a LC 
123/2006 e LC 147/2014. Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro no dia 03/09/2021 partir das 13:30 
horas, duração mínima de 30 minutos, sendo o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), 
recebendo o credenciamento dos interessados. LOCAL: Paço Municipal, sito a Av. Gov. Mario Covas n° 
1915 - Novo Centro- Taquarituba/SP. O Edital estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 
08:00 as 17:00 horas, a partir do dia 23/08/2021, Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.
br ou solicitado pelo fone (14) 3762-9666 ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba, 20 de 
agosto de 2021. Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021 – Tipo: Menor preço global

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de projeto de extensão de reordenação 
luminotécnica em avenidas e ruas do município, mediante fornecimento de materiais, mão de obra 
especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos. 
Entrega dos envelopes nº 01 - “HABILITAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 
09:00 (nove) horas do dia 08 de setembro de 2021. LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E 
REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor de Administração de Materiais, sito à Rua Benjamin 
Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no 
Departamento de Administração de Materiais e Licitações, no endereço supramencionado a partir de 
24/08/2021. Informações através do telefone: (14) 3653-9900, em dias de expediente. Brotas, 19 de 
agosto de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 07/2021
PROCESSO Nº. 99/2021

OBJETO: Registro de Preços para eventual execução de serviços de reparos 
em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas 
prediais. Sessão Pública da CONCORRÊNCIA Nº. 07/2021:  24/09/2021 às 9h, na 
Rua São João, N° 228 - Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor 
estará à disposição a partir do dia 25/08/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 27582/21 - Pregão Eletrônico nº 154/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: 
Aquisição de fechaduras, abraçadeiras, cadeados e roldanas. Recebimento das propostas dos lotes: 
até às 9h30 do dia 16 de setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h30 do dia 
16 de setembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 16/09/2021. 
Processo nº 27731/21 - Pregão Eletrônico nº 155/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: 
Aquisição de equipamentos e recursos tenológicos (notebook, laptop educacional e carrinho de 
recarga). Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 17 de setembro de 2021 - Abertura 
das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 17 de setembro de 2021 - Início da disputa de preços: 
a partir das 9h30 do dia 17/09/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 24/08/2021, no portal eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
RETIFICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - LEIA-SE:
Processo nº 27581/21 - Pregão Eletrônico nº 148/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: 
Aquisição de lanche frio (pão francês de 25 e 50 gramas recheado com presunto e muçarela) e entrega 
em todas as unidades escolares. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 13 de 
setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 13 de setembro de 2021 
- Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 13/09/2021. 
Processo nº 23120/21 - Pregão Eletrônico nº 149/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: 
Aquisição de produtos dietéticos para fornecimento aos alunos da rede municipal de ensino. 
Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 13 de setembro de 2021 - Abertura das 
propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 13 de setembro de 2021 - Início da disputa de preços: a 
partir das 14h30 do dia 13/09/2021. 
Processo nº 27643/21 - Pregão Eletrônico nº 150/21. Interessado: Secretaria de Meio Ambiente. 
Objeto: Serviços de locação de caçambas metálicas. Recebimento das propostas dos lotes: até às 
9h00 do dia 14 de setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 14 de 
setembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 14/09/2021. 
Processo nº 23862/21 - Pregão Eletrônico nº 151/21. Interessado: Secretaria de Meio Ambiente. 
Objeto: Aquisição de insumos para produção de mudas no Jd. Zoobotânico Municipal. Recebimento 
das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 14 de setembro de 2021 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 14h00 do dia 14 de setembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 
do dia 14/09/2021. 
Processo nº 24664/21 - Pregão Eletrônico nº 152/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: 
Aquisição de equipamentos e acessórios para quadra de esportes. Recebimento das propostas dos 
lotes: até às 9h00 do dia 15 de setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 
do dia 15 de setembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 15/09/2021. 
Processo nº 24662/21 - Pregão Eletrônico nº 153/21. Interessado: Secretaria de Meio Ambiente. 
Objeto: Locação de máquinas e equipamentos para utilização em obras públicas de acordo com 
as necessidades do municipio. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 15 de 
setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 15 de setembro de 
2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 15/09/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 23/08/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br. Franca, 20 de agosto de 2021. Marcelo Henrique do Nascimento - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 461/2021, proces-
so 13.315/2021, objetivando o registro de preços 
para aquisição de material de limpeza e higiene 
em atendimento as unidades escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 03/09/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Avisos de licitação

O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Presencial nº 
52/2021, para REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS 

DIVERSOS. Os envelopes deverão ser entregues até as 08h50min, com abertura as 09h00min do 
dia 03/09/2021. 

O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Presencial nº 54/2021, para 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. Os envelopes deverão 
ser entregues até as 08h50min, com abertura as 09h00min do dia 02/09/2021.

O Município da Estância Turística de Itu informa a reabertura do Pregão Presencial nº 55/2021, para 
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, COMPUTADORES PORTÁTEIS E WORKSTA-
TION E CARRINHOS DE RECARGA PARA COMPUTADORES PORTÁTEIS. Os envelopes deverão 
ser entregues até às 13h50min, com abertura às 14h00min do dia 08/09/2021. 

Os Editais completos estão à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.
sp.gov.br, ou diretamente na Prefeitura no qual o interessado deverá trazer um CD para cópia junto ao 
Depto. Central de Compras, sito na Av. Itu 400 anos, nº 111, B. Itu Novo Centro, Itu/SP, das 08h00min 
às 12h00min e das 13h00min às 16h00min. Itu, 20/08/2021. Prefeitura da Estância Turística de Itu.

ELETRÔNICO:

O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Eletrônico nº 29/2021, para 
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS WEBCAM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. As pro-
postas deverão ser enviadas até às 08h50min com início da sessão às 09h00min do dia 08/09/2021. 
O Edital poderá ser retirado nos links: www.comprasbr.com.br e www.itu.sp.gov.br no link licitações 
e/ou no Departamento Central de Compras – 2º andar, localizada no Centro Administrativo Munici-
pal à Av. Itu 400 anos, 111 – Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP, de segunda a sexta feira, no horário de 
08h00min as 12h00min, e das 14h00min às 17h00min, devendo os interessados comparecer munidos 
de PEN-DRIVE ou mídia eletrônica para que seja copiado o arquivo referente ao Edital de seu inte-
resse, sem qualquer ônus. Itu, 20/08/2021. Plinio Bernardi Junior – Secretário Municipal de Educação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2021
EDITAL Nº 100/2021

PROCESSO Nº 107/2021
Objeto: Registro de preços para eventual 
aquisição de grama e mudas nativas, exó-
ticas e ornamentais. O Edital está disponí-
vel gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 08 de setembro de 
2021, às 09h00. Maiores informações, na Ge-
rência de Compras, Licitações e Contratos do 
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. 
Indaiatuba, 20 de agosto de 2021. ENGº PE-
DRO CLAUDIO SALLA - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

 Acha-se em aberta no Grupo de Gerenciamento Administrativo da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secre-
taria de Estado da Saúde, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de 
contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com 
utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – 
Pregão Eletrônico nº 090193.31/2021, OFERTA DE COMPRA Nº 090193000012021OC00049, referente ao Processo nº 
SES-PRC- 2021/01004, objetivando a Aquisição de geladeiras para os Municípios com entrega Imediata. A realização 
do Pregão será no dia 26 de Agosto de 2021 a partir das 10:00 horas, na Bolsa Eletrônica de Compras, através dos sítio 
www.bec.sp.gov.br , O edital na íntegra também estará disponível para consulta a partir do dia 16/08/2020 através dos 
sitio: www.bec.sp.gov.br  

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde
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 A De acordo com o novo 
anúncio, feito em coletiva de 
imprensa, o governo de São 
Paulo acabou com as restri-
ções de horários em comér-
cios desde a última terça-feira 
(17). Atualmente, todo o Es-
tado encontra-se na fase de 
transição do Plano SP – etapa 
que teve início em 9 de julho. 
Entre os dias 1º e 16 de agosto, 
comércio e demais atividades 
econômicas puderam funcio-
nar com 80% da capacidade.

A flexibilização acontece 
após o avanço da vacinação 
contra a Covid-19 no estado 
e a queda no número de in-
ternações.

Apesar da nova medida, o 
governador do Estado, João 
Doria, pede para a população 
manter os cuidados contra a 
Covid-19. “Sigo recomendan-
do o uso de máscara, álcool 
em gel e praticar o distancia-
mento social. O estado teve 
uma queda substancial dos 
índices devidos aos protoco-
los de saúde”, disse.

A expectativa do governo Doria durante anúncio flexibilização das restrições de horário do comércio no estado de São Paulo

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

Comércio de Igaratá volta a 
funcionar em horário normal

RESTRIÇÃO. Prefeituras deverão manter a autonomia para determinar rigidez de restrições se pandemia piorar

é eliminar todas as restrições 
de horário e liberar atendi-
mento presencial com capaci-
dade de 100%, mas mantendo 
as regras para máscaras, dis-
tanciamento e protocolos de 
higiene em vigor no estado.

Na retomada segura, as re-
gras gerais e setoriais de segu-
rança sanitária continuarão 
as mesmas da fase de transi-
ção e são válidas para Igaratá 
e os demais 644 municípios 
do estado. As prefeituras de-
verão manter a autonomia 
para determinar rigidez de 
restrições se as circunstân-
cias locais da pandemia e ca-
pacidade hospitalar tiverem 
piora.

 Segundo a Secretaria da 
Saúde, a campanha de vaci-
nação em São Paulo já prote-
geu 75,9% da população adul-
ta com ao menos uma dose 
de imunizantes contra a Co-
vid-19 e 27,2% já receberam a 
segunda ou a dose única em 
todo o estado. Atualmente, 
São Paulo vacina grupo de 
adolescentes. (GSP)

35% das 
cidades do 
Vale não têm 
novos casos

 A O Vale do Paraíba não regis-
tra novas mortes por Covid-19 
há um mês em ao menos 14 
cidades. O índice é o maior re-
gistrado em 2021. No total, as 
cidades acumulavam 325 mor-
tes - número que se manteve 
até 17 de agosto. 

Os municípios que alcança-
ram a marca são Canas, Igaratá, 
Silveiras, Ilhabela, Santa Bran-
ca, Natividade da Serra, Lavri-
nhas, Lagoinha, Monteiro Lo-
bato, Paraibuna, Bananal, São 
Bento do Sapucaí, Jambeiro e 
São José do Barreiro. Dessas, 
Canas e Igaratá não têm novas 
mortes desde 24 de junho. Sil-
veiras mantém o mesmo pa-
tamar de 1º de julho e Ilhabe-
la, Natividade da Serra e Santa 
Branca desde 8 de julho. 

Sem mortes desde 5 de 
agosto, Caraguaratuba é a ter-
ceira cidade do Vale com o 
maior percentual da popula-
ção com a imunização com-
pleta contra a Covid-19, com 
34,7% dos moradores já vacina-
dos com a segunda ou a dose 
única. Houve também uma 
considerável redução de inter-
nações. (GSP)

COVID-19

 A O professor Zezinho 
Guardia foi convocado para 
participar da equipe de bo-
cha paralímpica da seleção 
brasileira. Ele atua no desen-
volvimento do esporte em 
São José dos Campos e tra-
balha com a seleção desde 
2018. Em Tóquio, ele integra-
rá a equipe de análise de de-
sempenho e também estará 
em quadra como assistente 
esportivo do atleta Guilher-
me Germano.

Guardia é coordenador 
técnico da equipe de São José 
dos Campos (APPD – Asso-
ciação das Pessoas Portado-
ras de Deficiência de São José 
dos Campos) e professor da 
Secretaria de Esporte e Qua-
lidade de Vida nas escolinhas 
de iniciação da bocha adap-
tada.

Entusiasmado em partici-
par do evento, ele conta que 

Professor representa São José 
dos Campos em Paralimpíada

Zezinho Guardia é coordenador técnico da equipe de São José 
dos Campos e professor da Secretaria de Esportes da cidade

DIVULGAÇÃO

está realizando o que con-
sidera um grande sonho da 
carreira. “Estou muito feliz 
com a convocação, é a reali-
zação de um grande sonho 
profissional estar com a se-

leção nos Jogos Paralímpi-
cos, e a concretização de um 
trabalho árduo durante es-
ses anos ao lado de todos os 
companheiros da seleção”, 
disse Guardia. (GSP)

 A O prefeito de Igaratá, Elzo 
de Souza (PL), e o secretário 
Municipal do Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Agro-
pecuário, Jonathan Moraes, 
assinaram na última quin-
ta-feira (19) o convênio refe-
rente ao Programa Estadual 
Rotas Rurais. 

Igaratá assina convênio  
para obras em estradas rurais 

A iniciativa tem o objetivo de melhorar a acessibilidade às estradas 
rurais, melhorando também o escoamento da produção agrícola

DIVULGAÇÃO/PMI

O evento aconteceu em São 
Paulo e contou com a presença 
de representantes da Secreta-
ria da Agricultura e Abasteci-
mento. De acordo com a Pre-
feitura de Igaratá, a iniciativa 

tem o objetivo de melhorar a 
acessibilidade às estradas rurais 
do município, melhorando a 
orientação aos visitantes e o es-
coamento da produção agrícola.  
(GSP)

Prefeito Elzo 
de Souza (PL) 
e o secretário 
Municipal do 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 
Agropecuário, 
Jonathan Moraes, 
assinaram o 
convênio 

 A A Câmara Municipal de São 
José dos Campos recebeu a visi-
ta de uma equipe de Vigilância 
Epidemiológica nesta semana. 
A medida foi tomada após al-
guns vereadores e funcioná-
rios testarem positivo para Co-
vid-19. Segundo a assessoria 
local, todas as recomendações 
feitas pelo órgão estão sendo 
seguidas para que a casa legis-
lativa possa continuar funcio-
nando sem afetar o trabalho.

De acordo com a Câmara, 
apenas funcionários e vereado-
res podem entrar no prédio e a 
circulação simultânea está ain-
da mais restrita com o aumen-
to do número de pessoas em 

Câmara reforça protocolos 
contra a Covid após casos

Os trabalhos no prédio da Câmara têm sido monitorados 

DIVULGAÇÃO/PMSJC

Medida foi tomada após alguns vereadores e funcionários do 
Legislativo de São José dos Campos testarem positivo para o vírus

home office. As sessões plená-
rias continuam acontecendo 
às 16h, apenas com equipes es-
senciais no plenário. A proibi-
ção de pessoas na galeria, bem 
como da imprensa também 
está mantida.

Desde o início da pande-
mia, os trabalhos no prédio 
têm sido monitorados para a 
contenção do avanço da doen-
ça. Todos que frequentam o 
local passam por uma  saniti-
zação  diariamente após o ex-
pediente, com o uso de totens 
de álcool em gel espalhados 
pelo prédio,   uso da máscara 
e com distanciamento social   
respeitado. (GSP)

 A Os funcionários munici-
pais de Igaratá que atuam 
no setor de Obras e Serviços, 
como os ajudantes gerais, 
braçais, coletores de lixo, 
motoristas e colaboradores 
da Frente de Trabalho agora 
dispõem de um novo local 
para o atendimento das suas 
demandas.

Nesta sexta-feira (20), a 
administração municipal 
iniciou a utilização da co-
zinha e refeitório dos ser-
vidores, que oferecem mais 
comodidade, conforto e sa-
lubridade a todos. No local 
também há sanitários mas-
culino e feminino.

Para comemorar o novo 
espaço conquistado, a pre-
feitura organizou um al-
moço de confraternização 
para os funcionários, reco-

Servidores ganham  
cozinha em Igaratá

nhecendo o esforço e a con-
tribuição de cada um de-
les para que nossa cidade 
esteja sempre bem cuida-
da, beneficiando todos os  
cidadãos. (GSP)

Os funcionários 
municipais 
que atuam no 
setor de Obras e 
Serviços, como 
os ajudantes 
gerais, braçais 
e motoristas 
agora dispõem de 
nova cozinha e 
refeitório

De acordo com a 
Câmara, apenas 
funcionários e 
vereadores podem 
entrar no prédio 
e a circulação está 
restrita
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SÁBADO, 21 A SEGUNDA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2021 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2021 (RESUMIDO)
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA O MUNICIPIO DE ORIENTE – SP, PELO PE-
RÍODO DE 12 MESES. Abertura: 02/09//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, 20 de agosto de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 144-2021 - Pregão Eletrônico nº 92/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de peças e acessórios originais e/ou genuínos para ma-
nutenção da frota de veículos municipal, inclusive máquinas, de acordo com as necessidades do 
Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propostas: 24/08/2021, às 
09:00 horas. Início da disputa de preços: 03/09/2021, às 09:00 horas. Local: www.bll.org.br. 
Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações 
pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 145-2021 - Pregão Eletrônico nº 93/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de toners, cartuchos e tintas para impres-
soras, de acordo com a necessidade do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadas-
tro das propostas: 24/08/2021, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 08/09/2021, às 09:00 
horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscor-
regos.sp.gov.br. Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 146-2021 - Pregão Eletrônico nº 94/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de divisórias, portas e vidros, 
de acordo com a necessidade do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das 
propostas: 24/08/2021, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 08/09/2021, às 14 :00 horas. 
Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.
sp.gov.br. Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2021
OBJETO: Outorga de Concessão Onerosa de Direito Real de Uso de 
área comercial - Casa Centenária – café, cultura e convivência, 
localizada no loteamento Reserva Centenária, denominado Parque 
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer “Carlos Enrique Dodson - Taene”, 
com base na Lei Complementar Municipal nº 312, de 29 de janeiro de 
2021 - Nesta, conforme Termo de Referência e Croqui de Identificação 
anexo.
ENCERRAMENTO: 22/09/2021 às 09h30MIN.  DATA DE ABERTURA: 
22/09/2021 às 10h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos 
interessados, no site da Prefeitura Municipal 
www.santabarbara.sp.gov.br.
Santa Bárbara d’Oeste, 20 de agosto de 2021
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO 
REPETIÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 198/2021
Processo Administrativo nº 110788/2021

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

OBJETO: Registro de preços para aquisição de leite em pó sem lactose, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 17.198,40 (dezessete mil cento e noventa e oito reais e quarenta centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 08 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 08 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 08 de setembro de 2021 a partir das 9 horas.

• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto, 20 de agosto de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 261/2021

Processo Administrativo nº 119479/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de exames laboratoriais, conforme 
edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 193.887,60 (cento e noventa e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e 
sessenta centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 08 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 08 de setembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 08 de setembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.

• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto, 20 de agosto de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021. PL. Nº 9.548/2021. OBJETO: Registro de 
preços para aquisição de baterias automotivas, à base de troca, nova, sem uso 
anterior, para uso da frota municipal. Abertura: 09h30min do dia 03 de setembro 
de 2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021. PL. Nº 9.722/2021. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para fornecimento parcelado e programado de 1.000 (um 
mil) toneladas de material britado “pedra rachão” – Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente. Abertura: 09h30min do dia 08 de setembro de 
2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021. PL. Nº 9.727/2021. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para fornecimento de rações e areia higiênica para os 
animais mantidos pelo C.C.Z. – Centro de Controle de Zoonoses. Abertura: 
09h30min do dia 09 de setembro de 2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2021. PL. Nº 9.358/2021. OBJETO: Registro de 
preços para fornecimento parcelado de medicamentos de alto custo para atender 
mandados judiciais. Abertura: 09h30min do dia 10 de setembro de 2021.
Os editais completos referente às licitações supramencionadas encontram-se à 
disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, 
Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias 
úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura 
e/ou sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br.  M. Guaçu, 
20.08.2021. Thaís Suelen da Silva - Presidente da CML.

Nova Baroneza Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ nº 02.621.608/0001-69 - NIRE nº 35.215.181.025

Ata de Reunião de Sócio Realizada em 17/08/2021
Data, Hora e Local: 17/08/2021, às 08h30, na sede social da Sociedade. Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença do 
único sócio quotista, representante da totalidade do capital social da Sociedade, nos termos da Cláusula 8ª, § 2º, do Contrato Social da Sociedade 
e do artigo 1.072, § 2º, do Código Civil. Presença: Quotista representante da totalidade do capital social da Sociedade. Composição da Mesa: 
Presidente, Sr. Eduardo Serur Bruni; Secretária, Sra. Sonia Ferreira da Silva. Ordem do Dia: Deliberar a respeito da redução de capital social da 
Companhia, por julgá-lo excessivo em relação ao seu objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil. Deliberações: (i) Nos termos 
do artigo 1.082, II, do Código Civil, o único quotista, representante da totalidade do capital social da Sociedade, delibera reduzir o capital social da 
Companhia no montante de R$ 110.000.000,00, passando o capital social de R$ 156.516.592,00 para R$ 46.516.592,00, por julgá-lo excessivo 
em relação ao seu objeto social, mediante o cancelamento de 110.000.000 de quotas de emissão da Sociedade. (ii) A redução de capital social 
será realizada mediante restituição de capital, em moeda corrente nacional, ao único quotista da Sociedade, Immob IV - Bragança Fundo de 
Investimento Imobiliário, fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração, 
regido pela Lei nº 8.668, de 25/06/1993, pela Instrução CVM nº 472/08, com seus atos constitutivos inscritos perante o 2º Oficial de Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Osasco, sob o nº 354.441, em 16/08/2019, inscrito no CNPJ sob o nº 34.693.040/0001-88. 
(iii) Em razão das deliberações acima, a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade, passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 
5ª. O capital social é de R$ 46.516.592,00, dividido em 46.516.592 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas e 
integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuídas: Sócios - Nº Quotas - Valor (R$) - Participação: Immob IV - Bragança Fundo de 
Investimento Imobiliário - 46.516.592 - R$ 46.516.592,00 - 100%; Total - 46.516.592 - R$ 46.516.592,00 - 100%. Parágrafo 1º. A sociedade poderá 
permanecer indefinidamente com apenas um sócio, como autoriza o §1º do artigo 1.052 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 13.874, 
de 20/09/2019. Parágrafo 2º. Cada quota representativa do capital social dá direito a 1 voto em deliberação sociais. (iv) A redução do capital social 
observará o decurso de prazo de 90 dias, na forma do artigo 1.084, §1º, do Código Civil, após a publicação da presente ata de reunião e seu 
posterior arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer 
uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a ata lida, achada conforme e 
assinada. IMMOB IV - Bragança Fundo de Investimento Imobiliário. Representado por Ulbrex Asset Management Ltda. Eduardo Serur Bruni. 
Presidente - Eduardo Serur Bruni; Secretária - Sonia Ferreira da Silva. 

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N.º 054/21 – Objeto: Registro de preços 
para eventual aquisição de materiais de construção para serviços de 
manutenção no município, destinados à Secretaria de Serviços Ur-
banos, conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital. DATA 
DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 08/09/2021 às 09:00h e 
ABERTURA DOS ENVELOPES: na mesma data e horário. A retirada 
do Edital poderá ser feita pelo site www.campolimpopaulista.sp.gov.
br – no link licitações, solicitado por e-mail nos endereços pregao@
campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de Administração, 
situada na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Campo Limpo 
Paulista, das 11:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados e pontos facultativos. 

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/21 – Objeto: Registro de preços para 
eventual aquisição de ferramentas e insumos operacionais para desen-
volvimento de serviço braçal no município, destinados à Secretaria de 
Serviços Urbanos, conforme descritivo constante do Anexo I deste Edi-
tal. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 03/09/2021 às 
09:00h e ABERTURA DOS ENVELOPES: na mesma data e horário. 
A retirada do Edital poderá ser feita pelo site www.campolimpopaulista.
sp.gov.br – no link licitações, solicitado por e-mail nos endereços pre-
gao@campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de Adminis-
tração, situada na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Campo 
Limpo Paulista, das 11:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados e pontos facultativos.

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 052/21 – Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento de 70 (setenta) unidades de relógio de ponto bio-
métrico com reconhecimento facial com garantia mínima de 12 (doze) meses; 
fornecimento de serviço de software em nuvem para backup automático das 
informações lançadas; instalação nos locais descriminados no Anexo I; ma-
nutenção do software em nuvem, para fins de gerenciamento dos pontos dos 
servidores; e, treinamentos dos usuários para acesso ao sistema, conforme 
descritivo constante do anexo I do edital, do tipo MENOR VALOR GLOBAL. 
CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: Cadastro de 
Propostas Iniciais: 09:00 horas do dia 23/08/2021 até às 14:00 horas do dia 
02/09/2021. Abertura de Propostas Iniciais: 02/09/2021 às 09:05 horas. O Edital 
na íntegra encontra-se à disposição dos interessados nos sites: www.bbmnetli-
citacoes.com.br ou e-mail pregao@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maio-
res esclarecimentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8376/4039-8326 
ou diretamente na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário das 
09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo 
Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

FABIO FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 193/2021
Processo Administrativo nº 109378/2021

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição e instalação de coifas industriais, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 129.156,31 (cento e vinte e nove mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e 
um centavos).
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 03 de setembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 08 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 08 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 08 de setembro de 2021 a partir das 9 horas.
• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto, 20 de agosto de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021.

 Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção elétrica, 
funilaria, pintura e lanternagem e tapeçaria da frota municipal. Os envelopes contendo 
proposta e documentos serão recebidos no dia 17 de setembro de 2021, até às 08h30min, 
iniciando a sua abertura às 09h00min. O edital completo e as demais informações 
relativas às licitações e outras orientações até mesmo às recomendações durantes as 
sessões para o enfrentamento da Covid – 19, encontram-se à disposição na Prefeitura 
Municipal setor de Compras e Licitações, no Largo São Bento nº 985, Centro, nesta 
cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, pelo e-mail: licitacao@cajuru.sp.gov.br 
e/ou janaina@cajuru.sp.gov.br e no site: www.cajuru.sp.gov.br

Cajuru, 20 agosto de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela-SP, a seguinte licitação: Edital nº 083/2021 – Concorrência Pública 
n° 004/2021-Processo Administrativo nº 5.988/2021. OBJETO: Contra-
tação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, 
varrição de ruas, transporte, transbordo e destinação final de resíduos 
sólidos e de efluentes líquidos. Nova data da entrega das propostas dia 
31/08/2021 as 10:30horas. Edital nº 105/2021 – Chamada Pública nº 
009/2021 - Processo Administrativo nº 8.642/2021. OBJETO: O presen-
te Edital visa o credenciamento de Pessoas Físicas ou Jurídicas (mi-
croempreendedores individuais devidamente habilitados na área preten-
dida) interessados em atuar como monitores / instrutores nas oficinas de 
capacitação profissional ...”, inclua se a área de Estética Facial e Cor-
poral para iniciantes. O período de inscrições fica prorrogado até o dia 
01/09/2021 A 16/09/2021 até as 17:00Horas.Edital nº088/2021 – Pregão 
Eletrônico nº 031/2021 – Proc. Adm. nº 6.171/2021. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de ventiladores de parede. Data 
da entrega das propostas dia 02/09/2021 às 10:00hs.Edital nº 106/2021 
- Pregão Presencial n° 036/2021-Processo Administrativo nº8.499/2020. 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de em-
presa especializada com fornecimento de material e mão de obra para 
prestação de serviço de manutenção de embarcações. Data da entrega 
das propostas dia 02/09/2021 as 10:10horas. Os Editais completo deve-
rão ser retirados no portal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.
br – serviços – licitações 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 antecedência à data da 
abertura. Ilhabela, 19 de julho de 2021 – Benedito Wenceslau Neto - De-
partamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 526,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

OFÍCIO LICITAÇÕES Nº 073/2021
Ref.: Tomada de Preços nº 005/2021 – Edital nº 137/2021
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras para pavimentação 
asfáltica, drenagem e serviços complementares, contemplando a continuação da Rua Venceslau 
José de Sousa e Rua H, localizada no Recreio Campestre de Viracopos – Gleba II e Gleba III – 
Zona Norte - Indaiatuba/SP.
A Secretaria de Obras informou que devido a necessidade de Elaboração de Laudo Inicial de Obras, 
Publicação, divulgação diante da população e também, a necessidade que a Câmara Municipal do 
Município de Indaiatuba realize análise, apreciação e aprovação de Lei, para posterior cobrança 
de contribuição de melhorias, decidimos pela SUSPENSÃO temporária do Certame.  Justificamos 
que, após concluída essa fase de aprovação e Lei, será reavaliado cronograma e preços para 
republicação do edital, evitando assim prejuízo para a execução dos serviços. Sendo assim, fica 
cancelada a data designada anteriormente para sua abertura, ou seja 31/08/2021. Publique-se.

LUIZ HENRIQUE FURLAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Pregão Eletrônico 10/2021

A Prefeitura do Município de Santa Gertrudes torna público que, no dia e hora 
especificados, através do sistema eletrônico de contratações denominado 

“Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL” (www.bll.org.br), realizar-se-á licitação, 
na modalidade Pregão Eletrônico 10/2021, objetivando a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de nutrição e alimentação escolar, visando 
o preparo e o fornecimento de refeições aos alunos da rede municipal de ensino, e da 
rede estadual cuja alimentação esteja sob responsabilidade do Município da Prefeitura 
de Santa Gertrudes, com fornecimento dos insumos e da mão-de-obra necessária, 
pelo tipo menor preço global. O edital completo poderá ser retirado no Paço Municipal, 
endereço: Rua 01-A, nº 332, Centro, Santa Gertrudes / SP, no horário das 09:00 às 17:00 
horas, pelo site www.santagertrudes.sp.gov.br ou www.bll.org.br. O recebimento das 
propostas eletrônicas iniciar-se-á a partir das 08:00hs do dia 24 de agosto de 2021 até as 
08:00hs, do dia 03 de setembro de 2021. Às 08hs01min iniciar-se-á a abertura e avaliação 
das propostas. A sessão de lances será no dia 03 de setembro de 2021 às 10:00 horas. 
Santa Gertrudes/SP, 20 de agosto de 2021. Nivea Santos Yamagami – Pregoeira.

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Estância de 
Atibaia, torna público para conhecimento dos inte-
ressados a abertura das seguintes licitações: PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 188/2021, PROCESSO 
ELETRÔNICO Nº 34.104/2021. OBJETO: Registro 
de Preços para eventual aquisição de combustí-
veis (gasolina, etanol e biodiesel), destinados ao 
abastecimento da frota de veículos das diversas 
Secretarias desta Prefeitura, de forma parcelada, 
por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMEN-
TO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 02/09/2021 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
DIA: 03/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 189/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
34.092/2021. OBJETO: Registro de Preços even-
tual aquisição de medicamentos do componente 
básico, da assistência farmacêutica, lista 18/2021, 
com entregas parceladas por um período de 12 
(doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS 
INICIAIS ATÉ: 08/09/2021 AS 16 horas. ABERTU-
RA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 09/09/2021 AS 08h30. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2021, PROCESSO 
ELETRÔNICO Nº 34.051/2021. OBJETO: Registro 
de Preços para eventual fornecimento de coffee 
break, destinado ao consumo de diversas Secre-
tarias desta Prefeitura, com entregas parceladas 
por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMEN-
TO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 09/09/2021 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍ-
CIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 
10/09/2021 AS 08h30. PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 007/2021, PROCESSO Nº 35.944/2021, cujo o 
objeto é a contratação de empresa especializada 
com fornecimento de material e mão de obra para 
prestação de serviços de sanitização, desinfecção 
e higienização das unidades de saúde, durante 
as ações de contingência para combater a epide-
mia da COVID-19, bem como seus mobiliários e 
equipamentos. ENTREGA DOS ENVELOPES “Pro-
posta e Documentação” e INÍCIO DA SESSÃO DE 
LANCES: às 09 horas do dia 03 de setembro de 
2.021, na sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sar-
giani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. Para aquisição 
dos editais os interessados deverão acessar os si-
tes http://www.atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnetli-
citacoes.com.br ou, dirigir-se à sede da Prefeitura 
da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 
16 h, mediante o recolhimento de emolumentos no 
valor de R$ 10,00 (dez reais). CONCORRÊNCIA 
Nº 011/2021, PROCESSO Nº 31.468/2021, cujo 
o objeto é a contratação de empresa especializa-
da, com fornecimento de material e mão de obra 
para reforma e ampliação da E.M. Educador Paulo 
Freire, Atibaia/SP. ENTREGA DOS ENVELOPES 
E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documenta-
ção”, às 09 horas do dia 23 de Setembro de 2.021, 
na sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 
100, Vila Rica, Atibaia/SP. TOMADA DE PREÇOS 
Nº 011/2021, PROCESSO Nº 34.849/2021, cujo 
o objeto é a contratação de empresa especializa-
da, com fornecimento de material e mão de obra, 
destinado às obras de recapeamento da Alame-
da Professor Lucas Nogueira Garcês, Atibaia/SP 
- CONVÊNIO DADE 030/2016. ENTREGA DOS 
ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta 
e Documentação”, às 09 horas do dia 14 de se-
tembro de 2.021, na sala de Licitações, sita a Rua 
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. Para 
aquisição EDITAL CONSOLIDADO com as corre-
ções realizadas os interessados deverão acessar 
o site http://www.atibaia.sp.gov.br - ou, dirigir-se à 
sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias 
úteis da 10 h às 16 h, mediante o recolhimento 
de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinquen-
ta reais). DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento 
de Compras e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 
100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510. SECRETA-
RIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES, 20 de agosto de 2.021. 
-Jairo de Oliveira Bueno- Secretário de Administra-
ção. AVISO DE NOVA DATA. PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 164/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
29.653/2021. OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de dieta enteral ou oral, fórmula alimen-
tar, fórmula enteral, formula infantil, leite adapta-
do, modulo de carboidratos e suplemento alimen-
tar, destinados a central de nutrição, com entregas 
parceladas por um período de 12 (doze) meses. A 
Secretaria de Administração, no uso de suas atri-
buições, comunica aos interessados que foi RE-
DESIGNADO para até as 16h:00 do dia 03/09/2021 
NOVA DATA para RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS INICIAIS e ABERTURA DE PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS, 
agendada para o dia 08/09/2021 as 08h30m. PRO-
CESSO ELETRÔNICO Nº 24.160/2021 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 141/2021 OBJETO: Registro de 
preços para eventual aquisição de utilidades do-
mésticas em geral, destinados ao uso das unida-
des escolares da rede municipal de ensino, com 
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) 
meses. A Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, comunica aos interessados que 
foi REDESIGNADO para até as 16h:00 do dia 
08/09/2021 NOVA DATA para RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS INICIAIS sendo a ABERTURA DE 
PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS, agendada para o dia 09/09/2021 
as 08h30m. Ata que trata sobre a RERRATIFI-
CAÇÃO do edital do presente certam está dispo-
nível aos interessados no site http://www.atibaia.
sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, dirigir-
-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, 
nos dias úteis da 10 h às 16 h, mediante o recolhi-
mento de emolumentos no valor de R$ 10,00 (dez 
reais). DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento 
de Compras e Licitações, sito à R Bruno Sargia-
ni, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510. SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO 
DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 20 de agosto de 
2.021. -Everaldo da Silva- Divisão de Licitações.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2021 (RESUMIDO)
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA O MUNICIPIO DE ORIENTE – SP, PELO PE-
RÍODO DE 12 MESES. Abertura: 02/09//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, 20 de agosto de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 144-2021 - Pregão Eletrônico nº 92/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de peças e acessórios originais e/ou genuínos para ma-
nutenção da frota de veículos municipal, inclusive máquinas, de acordo com as necessidades do 
Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propostas: 24/08/2021, às 
09:00 horas. Início da disputa de preços: 03/09/2021, às 09:00 horas. Local: www.bll.org.br. 
Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações 
pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 145-2021 - Pregão Eletrônico nº 93/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de toners, cartuchos e tintas para impres-
soras, de acordo com a necessidade do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadas-
tro das propostas: 24/08/2021, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 08/09/2021, às 09:00 
horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscor-
regos.sp.gov.br. Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 146-2021 - Pregão Eletrônico nº 94/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de divisórias, portas e vidros, 
de acordo com a necessidade do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das 
propostas: 24/08/2021, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 08/09/2021, às 14 :00 horas. 
Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.
sp.gov.br. Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2021
OBJETO: Outorga de Concessão Onerosa de Direito Real de Uso de 
área comercial - Casa Centenária – café, cultura e convivência, 
localizada no loteamento Reserva Centenária, denominado Parque 
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer “Carlos Enrique Dodson - Taene”, 
com base na Lei Complementar Municipal nº 312, de 29 de janeiro de 
2021 - Nesta, conforme Termo de Referência e Croqui de Identificação 
anexo.
ENCERRAMENTO: 22/09/2021 às 09h30MIN.  DATA DE ABERTURA: 
22/09/2021 às 10h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos 
interessados, no site da Prefeitura Municipal 
www.santabarbara.sp.gov.br.
Santa Bárbara d’Oeste, 20 de agosto de 2021
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO 
REPETIÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 198/2021
Processo Administrativo nº 110788/2021

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

OBJETO: Registro de preços para aquisição de leite em pó sem lactose, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 17.198,40 (dezessete mil cento e noventa e oito reais e quarenta centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 08 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 08 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 08 de setembro de 2021 a partir das 9 horas.

• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto, 20 de agosto de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 261/2021

Processo Administrativo nº 119479/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de exames laboratoriais, conforme 
edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 193.887,60 (cento e noventa e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e 
sessenta centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 08 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 08 de setembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 08 de setembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.

• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto, 20 de agosto de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021. PL. Nº 9.548/2021. OBJETO: Registro de 
preços para aquisição de baterias automotivas, à base de troca, nova, sem uso 
anterior, para uso da frota municipal. Abertura: 09h30min do dia 03 de setembro 
de 2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021. PL. Nº 9.722/2021. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para fornecimento parcelado e programado de 1.000 (um 
mil) toneladas de material britado “pedra rachão” – Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente. Abertura: 09h30min do dia 08 de setembro de 
2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021. PL. Nº 9.727/2021. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para fornecimento de rações e areia higiênica para os 
animais mantidos pelo C.C.Z. – Centro de Controle de Zoonoses. Abertura: 
09h30min do dia 09 de setembro de 2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2021. PL. Nº 9.358/2021. OBJETO: Registro de 
preços para fornecimento parcelado de medicamentos de alto custo para atender 
mandados judiciais. Abertura: 09h30min do dia 10 de setembro de 2021.
Os editais completos referente às licitações supramencionadas encontram-se à 
disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, 
Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias 
úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura 
e/ou sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br.  M. Guaçu, 
20.08.2021. Thaís Suelen da Silva - Presidente da CML.

Nova Baroneza Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ nº 02.621.608/0001-69 - NIRE nº 35.215.181.025

Ata de Reunião de Sócio Realizada em 17/08/2021
Data, Hora e Local: 17/08/2021, às 08h30, na sede social da Sociedade. Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença do 
único sócio quotista, representante da totalidade do capital social da Sociedade, nos termos da Cláusula 8ª, § 2º, do Contrato Social da Sociedade 
e do artigo 1.072, § 2º, do Código Civil. Presença: Quotista representante da totalidade do capital social da Sociedade. Composição da Mesa: 
Presidente, Sr. Eduardo Serur Bruni; Secretária, Sra. Sonia Ferreira da Silva. Ordem do Dia: Deliberar a respeito da redução de capital social da 
Companhia, por julgá-lo excessivo em relação ao seu objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil. Deliberações: (i) Nos termos 
do artigo 1.082, II, do Código Civil, o único quotista, representante da totalidade do capital social da Sociedade, delibera reduzir o capital social da 
Companhia no montante de R$ 110.000.000,00, passando o capital social de R$ 156.516.592,00 para R$ 46.516.592,00, por julgá-lo excessivo 
em relação ao seu objeto social, mediante o cancelamento de 110.000.000 de quotas de emissão da Sociedade. (ii) A redução de capital social 
será realizada mediante restituição de capital, em moeda corrente nacional, ao único quotista da Sociedade, Immob IV - Bragança Fundo de 
Investimento Imobiliário, fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração, 
regido pela Lei nº 8.668, de 25/06/1993, pela Instrução CVM nº 472/08, com seus atos constitutivos inscritos perante o 2º Oficial de Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Osasco, sob o nº 354.441, em 16/08/2019, inscrito no CNPJ sob o nº 34.693.040/0001-88. 
(iii) Em razão das deliberações acima, a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade, passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 
5ª. O capital social é de R$ 46.516.592,00, dividido em 46.516.592 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas e 
integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuídas: Sócios - Nº Quotas - Valor (R$) - Participação: Immob IV - Bragança Fundo de 
Investimento Imobiliário - 46.516.592 - R$ 46.516.592,00 - 100%; Total - 46.516.592 - R$ 46.516.592,00 - 100%. Parágrafo 1º. A sociedade poderá 
permanecer indefinidamente com apenas um sócio, como autoriza o §1º do artigo 1.052 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 13.874, 
de 20/09/2019. Parágrafo 2º. Cada quota representativa do capital social dá direito a 1 voto em deliberação sociais. (iv) A redução do capital social 
observará o decurso de prazo de 90 dias, na forma do artigo 1.084, §1º, do Código Civil, após a publicação da presente ata de reunião e seu 
posterior arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer 
uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a ata lida, achada conforme e 
assinada. IMMOB IV - Bragança Fundo de Investimento Imobiliário. Representado por Ulbrex Asset Management Ltda. Eduardo Serur Bruni. 
Presidente - Eduardo Serur Bruni; Secretária - Sonia Ferreira da Silva. 

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N.º 054/21 – Objeto: Registro de preços 
para eventual aquisição de materiais de construção para serviços de 
manutenção no município, destinados à Secretaria de Serviços Ur-
banos, conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital. DATA 
DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 08/09/2021 às 09:00h e 
ABERTURA DOS ENVELOPES: na mesma data e horário. A retirada 
do Edital poderá ser feita pelo site www.campolimpopaulista.sp.gov.
br – no link licitações, solicitado por e-mail nos endereços pregao@
campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de Administração, 
situada na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Campo Limpo 
Paulista, das 11:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados e pontos facultativos. 

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/21 – Objeto: Registro de preços para 
eventual aquisição de ferramentas e insumos operacionais para desen-
volvimento de serviço braçal no município, destinados à Secretaria de 
Serviços Urbanos, conforme descritivo constante do Anexo I deste Edi-
tal. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 03/09/2021 às 
09:00h e ABERTURA DOS ENVELOPES: na mesma data e horário. 
A retirada do Edital poderá ser feita pelo site www.campolimpopaulista.
sp.gov.br – no link licitações, solicitado por e-mail nos endereços pre-
gao@campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de Adminis-
tração, situada na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Campo 
Limpo Paulista, das 11:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados e pontos facultativos.

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 052/21 – Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento de 70 (setenta) unidades de relógio de ponto bio-
métrico com reconhecimento facial com garantia mínima de 12 (doze) meses; 
fornecimento de serviço de software em nuvem para backup automático das 
informações lançadas; instalação nos locais descriminados no Anexo I; ma-
nutenção do software em nuvem, para fins de gerenciamento dos pontos dos 
servidores; e, treinamentos dos usuários para acesso ao sistema, conforme 
descritivo constante do anexo I do edital, do tipo MENOR VALOR GLOBAL. 
CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: Cadastro de 
Propostas Iniciais: 09:00 horas do dia 23/08/2021 até às 14:00 horas do dia 
02/09/2021. Abertura de Propostas Iniciais: 02/09/2021 às 09:05 horas. O Edital 
na íntegra encontra-se à disposição dos interessados nos sites: www.bbmnetli-
citacoes.com.br ou e-mail pregao@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maio-
res esclarecimentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8376/4039-8326 
ou diretamente na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário das 
09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo 
Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

FABIO FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 193/2021
Processo Administrativo nº 109378/2021

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição e instalação de coifas industriais, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 129.156,31 (cento e vinte e nove mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e 
um centavos).
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 03 de setembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 08 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 08 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 08 de setembro de 2021 a partir das 9 horas.
• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto, 20 de agosto de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021.

 Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção elétrica, 
funilaria, pintura e lanternagem e tapeçaria da frota municipal. Os envelopes contendo 
proposta e documentos serão recebidos no dia 17 de setembro de 2021, até às 08h30min, 
iniciando a sua abertura às 09h00min. O edital completo e as demais informações 
relativas às licitações e outras orientações até mesmo às recomendações durantes as 
sessões para o enfrentamento da Covid – 19, encontram-se à disposição na Prefeitura 
Municipal setor de Compras e Licitações, no Largo São Bento nº 985, Centro, nesta 
cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, pelo e-mail: licitacao@cajuru.sp.gov.br 
e/ou janaina@cajuru.sp.gov.br e no site: www.cajuru.sp.gov.br

Cajuru, 20 agosto de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela-SP, a seguinte licitação: Edital nº 083/2021 – Concorrência Pública 
n° 004/2021-Processo Administrativo nº 5.988/2021. OBJETO: Contra-
tação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, 
varrição de ruas, transporte, transbordo e destinação final de resíduos 
sólidos e de efluentes líquidos. Nova data da entrega das propostas dia 
31/08/2021 as 10:30horas. Edital nº 105/2021 – Chamada Pública nº 
009/2021 - Processo Administrativo nº 8.642/2021. OBJETO: O presen-
te Edital visa o credenciamento de Pessoas Físicas ou Jurídicas (mi-
croempreendedores individuais devidamente habilitados na área preten-
dida) interessados em atuar como monitores / instrutores nas oficinas de 
capacitação profissional ...”, inclua se a área de Estética Facial e Cor-
poral para iniciantes. O período de inscrições fica prorrogado até o dia 
01/09/2021 A 16/09/2021 até as 17:00Horas.Edital nº088/2021 – Pregão 
Eletrônico nº 031/2021 – Proc. Adm. nº 6.171/2021. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de ventiladores de parede. Data 
da entrega das propostas dia 02/09/2021 às 10:00hs.Edital nº 106/2021 
- Pregão Presencial n° 036/2021-Processo Administrativo nº8.499/2020. 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de em-
presa especializada com fornecimento de material e mão de obra para 
prestação de serviço de manutenção de embarcações. Data da entrega 
das propostas dia 02/09/2021 as 10:10horas. Os Editais completo deve-
rão ser retirados no portal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.
br – serviços – licitações 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 antecedência à data da 
abertura. Ilhabela, 19 de julho de 2021 – Benedito Wenceslau Neto - De-
partamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 526,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

OFÍCIO LICITAÇÕES Nº 073/2021
Ref.: Tomada de Preços nº 005/2021 – Edital nº 137/2021
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras para pavimentação 
asfáltica, drenagem e serviços complementares, contemplando a continuação da Rua Venceslau 
José de Sousa e Rua H, localizada no Recreio Campestre de Viracopos – Gleba II e Gleba III – 
Zona Norte - Indaiatuba/SP.
A Secretaria de Obras informou que devido a necessidade de Elaboração de Laudo Inicial de Obras, 
Publicação, divulgação diante da população e também, a necessidade que a Câmara Municipal do 
Município de Indaiatuba realize análise, apreciação e aprovação de Lei, para posterior cobrança 
de contribuição de melhorias, decidimos pela SUSPENSÃO temporária do Certame.  Justificamos 
que, após concluída essa fase de aprovação e Lei, será reavaliado cronograma e preços para 
republicação do edital, evitando assim prejuízo para a execução dos serviços. Sendo assim, fica 
cancelada a data designada anteriormente para sua abertura, ou seja 31/08/2021. Publique-se.

LUIZ HENRIQUE FURLAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Pregão Eletrônico 10/2021

A Prefeitura do Município de Santa Gertrudes torna público que, no dia e hora 
especificados, através do sistema eletrônico de contratações denominado 

“Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL” (www.bll.org.br), realizar-se-á licitação, 
na modalidade Pregão Eletrônico 10/2021, objetivando a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de nutrição e alimentação escolar, visando 
o preparo e o fornecimento de refeições aos alunos da rede municipal de ensino, e da 
rede estadual cuja alimentação esteja sob responsabilidade do Município da Prefeitura 
de Santa Gertrudes, com fornecimento dos insumos e da mão-de-obra necessária, 
pelo tipo menor preço global. O edital completo poderá ser retirado no Paço Municipal, 
endereço: Rua 01-A, nº 332, Centro, Santa Gertrudes / SP, no horário das 09:00 às 17:00 
horas, pelo site www.santagertrudes.sp.gov.br ou www.bll.org.br. O recebimento das 
propostas eletrônicas iniciar-se-á a partir das 08:00hs do dia 24 de agosto de 2021 até as 
08:00hs, do dia 03 de setembro de 2021. Às 08hs01min iniciar-se-á a abertura e avaliação 
das propostas. A sessão de lances será no dia 03 de setembro de 2021 às 10:00 horas. 
Santa Gertrudes/SP, 20 de agosto de 2021. Nivea Santos Yamagami – Pregoeira.

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Estância de 
Atibaia, torna público para conhecimento dos inte-
ressados a abertura das seguintes licitações: PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 188/2021, PROCESSO 
ELETRÔNICO Nº 34.104/2021. OBJETO: Registro 
de Preços para eventual aquisição de combustí-
veis (gasolina, etanol e biodiesel), destinados ao 
abastecimento da frota de veículos das diversas 
Secretarias desta Prefeitura, de forma parcelada, 
por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMEN-
TO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 02/09/2021 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
DIA: 03/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 189/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
34.092/2021. OBJETO: Registro de Preços even-
tual aquisição de medicamentos do componente 
básico, da assistência farmacêutica, lista 18/2021, 
com entregas parceladas por um período de 12 
(doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS 
INICIAIS ATÉ: 08/09/2021 AS 16 horas. ABERTU-
RA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 09/09/2021 AS 08h30. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2021, PROCESSO 
ELETRÔNICO Nº 34.051/2021. OBJETO: Registro 
de Preços para eventual fornecimento de coffee 
break, destinado ao consumo de diversas Secre-
tarias desta Prefeitura, com entregas parceladas 
por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMEN-
TO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 09/09/2021 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍ-
CIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 
10/09/2021 AS 08h30. PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 007/2021, PROCESSO Nº 35.944/2021, cujo o 
objeto é a contratação de empresa especializada 
com fornecimento de material e mão de obra para 
prestação de serviços de sanitização, desinfecção 
e higienização das unidades de saúde, durante 
as ações de contingência para combater a epide-
mia da COVID-19, bem como seus mobiliários e 
equipamentos. ENTREGA DOS ENVELOPES “Pro-
posta e Documentação” e INÍCIO DA SESSÃO DE 
LANCES: às 09 horas do dia 03 de setembro de 
2.021, na sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sar-
giani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. Para aquisição 
dos editais os interessados deverão acessar os si-
tes http://www.atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnetli-
citacoes.com.br ou, dirigir-se à sede da Prefeitura 
da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 
16 h, mediante o recolhimento de emolumentos no 
valor de R$ 10,00 (dez reais). CONCORRÊNCIA 
Nº 011/2021, PROCESSO Nº 31.468/2021, cujo 
o objeto é a contratação de empresa especializa-
da, com fornecimento de material e mão de obra 
para reforma e ampliação da E.M. Educador Paulo 
Freire, Atibaia/SP. ENTREGA DOS ENVELOPES 
E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documenta-
ção”, às 09 horas do dia 23 de Setembro de 2.021, 
na sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 
100, Vila Rica, Atibaia/SP. TOMADA DE PREÇOS 
Nº 011/2021, PROCESSO Nº 34.849/2021, cujo 
o objeto é a contratação de empresa especializa-
da, com fornecimento de material e mão de obra, 
destinado às obras de recapeamento da Alame-
da Professor Lucas Nogueira Garcês, Atibaia/SP 
- CONVÊNIO DADE 030/2016. ENTREGA DOS 
ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta 
e Documentação”, às 09 horas do dia 14 de se-
tembro de 2.021, na sala de Licitações, sita a Rua 
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. Para 
aquisição EDITAL CONSOLIDADO com as corre-
ções realizadas os interessados deverão acessar 
o site http://www.atibaia.sp.gov.br - ou, dirigir-se à 
sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias 
úteis da 10 h às 16 h, mediante o recolhimento 
de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinquen-
ta reais). DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento 
de Compras e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 
100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510. SECRETA-
RIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES, 20 de agosto de 2.021. 
-Jairo de Oliveira Bueno- Secretário de Administra-
ção. AVISO DE NOVA DATA. PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 164/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
29.653/2021. OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de dieta enteral ou oral, fórmula alimen-
tar, fórmula enteral, formula infantil, leite adapta-
do, modulo de carboidratos e suplemento alimen-
tar, destinados a central de nutrição, com entregas 
parceladas por um período de 12 (doze) meses. A 
Secretaria de Administração, no uso de suas atri-
buições, comunica aos interessados que foi RE-
DESIGNADO para até as 16h:00 do dia 03/09/2021 
NOVA DATA para RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS INICIAIS e ABERTURA DE PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS, 
agendada para o dia 08/09/2021 as 08h30m. PRO-
CESSO ELETRÔNICO Nº 24.160/2021 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 141/2021 OBJETO: Registro de 
preços para eventual aquisição de utilidades do-
mésticas em geral, destinados ao uso das unida-
des escolares da rede municipal de ensino, com 
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) 
meses. A Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, comunica aos interessados que 
foi REDESIGNADO para até as 16h:00 do dia 
08/09/2021 NOVA DATA para RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS INICIAIS sendo a ABERTURA DE 
PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS, agendada para o dia 09/09/2021 
as 08h30m. Ata que trata sobre a RERRATIFI-
CAÇÃO do edital do presente certam está dispo-
nível aos interessados no site http://www.atibaia.
sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, dirigir-
-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, 
nos dias úteis da 10 h às 16 h, mediante o recolhi-
mento de emolumentos no valor de R$ 10,00 (dez 
reais). DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento 
de Compras e Licitações, sito à R Bruno Sargia-
ni, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510. SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO 
DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 20 de agosto de 
2.021. -Everaldo da Silva- Divisão de Licitações.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1042475-34.2018.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
5ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) RICARDO MIRANDA NOGUEIRA, Brasileiro, CPF 279.119.638-27, com endereço à Rua Alagoas, 432 A, Nova
Ponte Alta, CEP 07179-486, Guarulhos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Progresso e
Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru, alegando em síntese: o recebimento da quantia de R$2.784,87 (Nov./
2018), a ser atualizada, decorrente do inadimplemento do réu do negócio jurídico celebrado entre as partes de serviço
de pavimentação asfáltica (contrato PCMAD 026189). 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.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1001366-49.2017.8.26.0006. Classe: Assunto: 
Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. 
Executado: Roseli Lopes Palombo. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001366-49.2017.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ROSELI LOPES PALOMBO, CPF 266.400.128-04, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, objetivando o recebimento da 
importância de R$ 239.027,79 (08/2019), representada pela Cédula de Crédito Bancário – 
Empréstimo Pessoal. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 3(três) 
dias, efetue o pagamento do valor reclamado, custas e despesas processuais, além de honorários 
advocatícios, sob pena de penhora, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 
o valor do débito atualizado, advertido o executado, de que em caso de pagamento do valor 
reclamado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, ficando advertido, ainda, que 
poderá, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, embargar a execução ou reconhecendo o crédito do 
exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive 
custas e honorários de advogado, requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não 
sendo embargada a execução, 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 10 de agosto de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 20 E 21/08/2021 

BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A.
C.N.P.J. (M.F.) Nº 61.068.557/0001-59

NIRE Nº 35.300.039.246
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas de Brinquedos 
Bandeirante S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária, a se realizar no dia 28 de agosto de 2021, às 
10:00 horas, em sua sede social, na Avenida Vila Ema, 
2208/58, São Paulo, SP, a fi m de deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia: a) Reforma do Estatuto Social para 
alteração de objeto social; b) Outros assuntos de interes-
se social. São Paulo, 19 de agosto de 2021. Cyro de Sou-
za Nogueira Junior - Diretor Administrativo Financeiro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016838-35.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Fernandes Cruz Humberto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PAULO 
VESPASIANO TAVARES FILHO (CPF 032.291.638-00) que lhe foi proposta uma ação Monitória de nº 1019655-02.2014.8.26.0114, por 
parte de AVARÉ TERRAPLANAGEM LTDA, que se encontra em fase de cumprimento de sentença sob o nº 0016838-
35.2021.8.26.0114. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$30.834,47 (07/2021), acrescida de juros e 
correção monetária. Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, fica advertido de que se inicia o prazo de 15 dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Fica ciente também que não ocorrendo 
o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 
advocatícios de dez por cento. Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, 
que será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 02 de agosto de 2021 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000174-41.2017.8.26.0084. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara, do Foro 
Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr. José Evandro Mello Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PLATINUM 
ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP (DECORATTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA), CNPJ 14.823.052/0001-72, e 
JOSIANE BARBOSA DA MOTA, CPF 993.940.499-91, que lhes foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO BRADESCO 
S.A., para que paguem a importância de R$ 32.935,83 (trinta e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos), débito 
atualizado em 09/01/2017, decorrente da Cédula de Crédito Bancário – Cheque Flex nº 791687, emitida em 12/11/2012, pelas requeridas, 
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser pago após cada utilização. As requeridas usufruíram do crédito concedido pelo banco, 
contudo deixaram de efetuar o pagamento desde 02/04/2013. Encontrando-se as rés 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, procedam o pagamento do quantia especificada e efetuem o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes a 5% do valor da causa (CPC, art. 701), ou ofereçam embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 702 
do CPC. Caso não o façam, se constituirá de pleno direito o título executivo judicial. Não sendo contestada a ação, as rés serão 
consideradas revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 17 de junho de 2021. 
 
Edital de Citação – Processo nº 1113823-33.2017.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 42ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, 
Dra. Marian Najjar Abdo, Faz Saber a ANA CAROLINA LEAL RAMOS, CPF: 418.154.338-25 e RG n° 36.344.082-3, que lhe foi proposta 
ação monitória por ASSOCIAÇÃO SANTA MARCELINA para cobrança da quantia de R$ 64.237,19 (vinte e três mil, oitocentos e 
sessenta e dois reais e dezesseis centavos), referente a mensalidade escolares. Considerando que todos os endereços encontrados já 
foram diligenciados, encontrando-se a Requerida em local incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO POR EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o débito, acrescido de honorários 
advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado 
executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do 
artigo 257, IV, 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 11 de junho de 2021. 
 

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III – JABAQUARA/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015266-40.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ABDEL KARIM IBRAHIM DERMAK, CPF 
235.009.948-22,, que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum, para cobrança de 
91.628,26 (junho/2019), em decorrência da inadimplência verificada pelo não cumprimento das obrigações aven-
çadas pela parte na CARTEIRA E CONTRATO, nº CSC/3362106, vencida e não paga pelo réu, e ainda das que 
se vencerem no curso da lide, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, além das 
custas processuais e honorários advocatícios. Estando o réu em local ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado na 
forma da lei. São Paulo, 23 de agosto de 2021. 
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CI&T SOFTWARE S/A
CNPJ 00.609.634/0001-46 - NIRE 35300190181

Extrato da Ata da AGO (lavrada sob a forma de sumário)
Aos 30/04/2021, às 07:00 h, na sede social em Campinas-SP. Presença: Totalidade. Mesa: César Nivaldo Gon 
- Presidente; Brenno Raiko de Souza - Secretário. Convocação: Dispensada. Deliberações Unânimes: (I) 
Aprovada as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, publicados no 
DOESP e jornal Gazeta SP em 29/04/2020; (II) aprovada a destinação do lucro líquido apurado no exercício social 
de 2020, o qual totalizou o valor de R$ 127.654.205,05, da seguinte forma: (i) R$4.947.220,06, serão destinados 
à conta de Reserva Legal, a qual atingiu o limite de 20% do valor do capital social; (ii) R$ 30.676.746,25 para 
distribuição de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas, na importância equivalente à R$ 17,42 por ação, 
que serão pagos em até 60 dias da presente data; e (iii) o valor restante, no total de R$92.030.238,74 será desti-
nado à constituição de Reserva de Retenção de Lucros, a fim de realizar as atividades e investimentos previstos 
em orçamento de capital do exercício de 2021, de acordo com a discriminação apresentada no item a seguir; (III) 
Foi dado ciência aos acionistas sobre o valor efetivamente utilizado em atividades e investimentos no exercício 
de 2020, no montante de R$ 23.870.118,75 e na sequência aprovado o orçamento de capital para o exercício de 
2021, no montante de R$ 92.030.238,74; (IV) Aprovada a remuneração global dos Administradores da Compa-
nhia para o exercício 2021 até o limite de R$ 13.291.832,00, sendo que, deste montante, R$ 793.996,00 se refe-
rem à remuneração dos membros do Conselho de Administração e R$ 12.497.836,00 se referem à remuneração 
dos membros da Diretoria, a qual será individualizada pelo Conselho de Administração; (V) Aprovada a proposta 
de provisionamento mensal correspondente aos juros creditados a título de remuneração do capital próprio aos 
acionistas para o exercício de 2021, até o limite anual de R$ 6.287.840,96, com previsão de pagamento dos 
valores provisionados até o final do exercício de 2021; (VI) Aprovada a reeleição dos seguintes membros do 
Conselho de Administração: Por indicação da acionista Hoshin Empreendimentos e Participações S.A.: (a) 
Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (b) Brenno 
Raiko de Souza, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (c) Rogério Marcos Martins de 
Oliveira, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração. Por indicação da totalidade dos 
demais acionistas da Companhia: (d) Eduardo Campozana Gouveia, para o cargo de membro independente do 
Conselho de Administração; (e) César Nivaldo Gon, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (f) 
Fernando Matt Borges Martins, para o cargo de membro do Conselho de Administração, e (g) Sílvio Romero 
de Lemos Meira, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, todos qualificados no 
original, com mandato unificado de 2 anos, até a AGO da Companhia que deliberará sobre as demonstrações 
financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022. Fica consignada a composição do Conselho de Admi-
nistração nesta data da seguinte forma: (i) César Nivaldo Gon; (ii) Fernando Matt Borges Martins; (iii) Sílvio 
Romero de Lemos Meira; (iv) Eduardo Campozana Gouveia; (v) Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin; 
(vi) Brenno Raiko de Souza; e (vii) Rogério Marcos Martins de Oliveira. Nada Mais. JUCESP nº 306.747/21-2 
em 29/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1003746-
88.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ESP. AMÉRICO GUIDI, AURORA TEIXEIRA GUIDI, ESP. CLORINDA GUIDA GUIDI 
SODINI, RENATO SODINI, REP. JÚLIA APARECIDA GUIDI, ESP. IRMA GUIDO PICIRILO, 
VINCENTE PIRICILO, ESP. DE BRASILINA GUIDI CERBONCINI, ANSELMO CERBONCINI, 
ESP. DE JOSEPHINA GUIDI DE SOUZA, ESPÓLIOS DE ARMANDO GUIDI, ESTERINA ZANOTI 
GUIDI, ESP. DE LETÍCIA GUIDI, JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, TODOS REP. POR 
SUA INVENTARIANTE JÚLIA APARECIDA GUIDI, MATILDE POMPILIO DE OLIVEIRA, 
FRANCISCO CANINDÉ VARELA DA SILVA, MARIA APARECIDA ANTONELI VARELA, ALCINO 
MARTINS DE CASTRO, MARIA GASPAR DE CASTRO, DOUGLAS DOS SANTOS, FABIANA 
VARELA ANTONELI, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que Vera Doraci Calzado ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Zalina Rolim, nº 207, Vila Ede, São 
Paulo-SP. CEP:02202010, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
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BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em R$)
DESCRIÇÃO R$ 2019 R$ 2020
Ativo 61.225,63 125.468,70
Circulante 61.225,63 125.468,70
Disponível 61.225,63 125.468,70
Numerários 975,85 0,00
Caixa 975,85 0,00
Brasil C/C  10894-4 - MOGI GUAÇU - SCFV 0,00 0,00
 Aplicações 60.249,78 125.468,70
Aplicações MOGI GUAÇU - SCFV 10894-4 60.249,78 125.468,70
Não Circulante 0,00 0,00
Passivo 61.225,63 125.468,70
Circulante 0,00 0,00
Patrimônio Social 61.225,63 125.468,70
Reservas 61.225,63 125.468,70
Superávit /  Déficit 0,00 61.225,63
Superávit dos Exercícios Anteriores 0,00 61.225,63
Superávit /  Déficit 61.225,63 64.243,07
Superávit / Déficit do Exercício 61.225,63 64.243,07

INSTITUTO DE FORMAÇÃO E AÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA - CNPJ: 02.257.969/0001-78
TERMO DE COLABORAÇÃO -  MOGI GUAÇU - SCFV

  São Paulo, 31 de Dezembro de 2020.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS R$ 2019 R$ 2020
( + ) Repasses Públicos             380.158,56 497.782,62
( + ) Entidades Governamentais  -
( + ) Entidades Privadas -
( + ) Doações e Contribuições Voluntárias  -
( + ) Recursos Próprios                            - -
( + ) Devolução de Pagamentos Indevidos  - 4.034,87
( - ) Devolução ao Órgão Público   -  -
( - ) Autônomos e Pessoa Jurídica               55.667,00 40.905,91
( - ) Despesas Com Pessoal             195.987,92 271.177,96
( - ) Outros Serviços de Terceiros               32.397,00 104.888,03
( - ) Materiais de Consumo               20.852,79 3.874,03

DESCRIÇÃO R$  2019 R$  2020
Receitas Brutas 380.313,22 502.119,88
Termo de Colaboração
Mogi Guaçu - SCFV 380.158,56 497.782,62
Receitas Financeiras 154,66 302,39
Recursos Próprios 0,00 0,00
Devolução de Pagamentos Indevidos 0,00 4.034,87
Deduções 62,95 79,76
Imposto de Renda / Imposto sobre
 Operações Financeiras 62,95 79,76
Devolução ao Órgão Público 0,00 0,00
   Superávit/  Déficit 380.250,27 502.040,12
Despesas Administrativas 318.919,28 438.721,75
Despesas Com Pessoal 195.987,92 271.177,96
Autônomos e Pessoa Jurídica 55.667,00 40.905,91

( - ) Materiais de Escritório                            - 1.497,24
( - ) Agua e Esgoto                    184,96   360,00
( - ) Aluguel  - 8.977,74
( - ) Locação               12.122,17  3.688,40
( - ) Internet                    652,53 457,76
( - ) Telefone                            -  1.206,49
( - ) Energia Elétrica                 1.054,91 1.688,19
( = ) Caixa Líquido Gerado pelas
Atividades Operacionais               61.239,28   63.095,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
( + ) Rendimentos de Aplicações Financeiras
dos Repasses Públicos 154,66 302,39
( - ) Imposto de Renda / Imposto sobre

DESCRIÇÃO R$  2019 R$  2020
Materiais de Consumo 20.852,79 3.874,03
Outros Serviços de  Terceiros 32.397,00 104.888,03
Agua e Esgoto 184,96 360,00
Material de Escritório 0,00 1.497,24
Locação 12.122,17 3.688,40
Aluguel 0,00 8.977,74
Internet 652,53 457,76
Telefone 0,00 1.206,49
Energia Elétrica 1.054,91 1.688,19
Outras Receitas 1.010,98 1.698,00
Reembolso Despesas Bancárias 1.010,98 1.698,00
Despesas Financeiras 1.116,34 773,30
Despesas Bancárias 1.116,34 773,30
   Superávit/  Déficit 61.225,63 64.243,07

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTADOR:
 EDMILSON B  SANTOS - CT CRC: 196560

PRESIDENTE :
 MOZART LADENTHIN JUNIOR -  CPF: 193.406.898-52

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
 Operações Financeiras                      62,95  79,76
( = ) Caixa Líquido Gerado pelas
Atividades de Investimento                      91,71   222,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
( + ) Devolução de Despesas Bancárias  1.010,98  1.698,00
( - ) Despesas Bancárias                 1.116,34 773,30
( + ) Outros Recebimentos por Financiamentos  -  -
( = ) Caixa Líquido Gerado pelas
Atividades de Financiamento -                  105,36 924,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE
CAIXA NO INICIO DO PERÍODO 61.225,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE
CAIXA NO FIM DO PERIODO  61.225,63 64.243,07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045419-72.2019.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauro Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO 
LEONARDO AGUIAR, brasileiro, solteiro, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob nº 383.860.018-52, RG sob nº 47.856.463-6, que 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE SANTA CATARINA, inscrito no CNPJ sob nº 21.008.886/0001-90, lhe ajuizou Ação de 
Execução de Título Extrajudicial e estando o executado em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 
03 (três) dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra pague pagar a dívida no valor de R$ 3.040,05, que deverá ser atualizado até a data 
do efetivo pagamento, acrescido dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito. 
Caso o executado efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. No prazo 
para embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de 
honorários de advogado, poderá o executado valer-se do disposto no Art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta seguir-se-ão os atos 
executivos, nos termos do Art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no Art. 916, § 5º, do 
CPC. Fica o executado ciente que, silente, lhe será nomeado curador especial, nos termos do art. 257, inc. IV do CPC. Será o presente 
edital, por extrato publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 16 de agosto de 2021. 
 
 

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2021 - FAMESP/BAURU 

PROCESSO Nº 11288/2021 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 20 a 31 de agosto 2021, das 8:00 às 17:00 horas, na Célula 
de Gestão de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada 
na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São 
Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 ou 3356, site www.compraeletronica.famesp.org.br o Edital de 
Pregão Eletrônico nº 051/2021- FAMESP/BAURU, Registro de Preços  nº 046/2021 - FAMESP/BAURU, 
Processo nº 11288/2021 - FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS EM 
CONSIGNAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE MICROFRAGMENTOS PARA BUCO-MAXILO 
SISTEMA 1,5 MM, 2,0MM E 2,4MM, ETC., EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO PARA ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DO SETOR DE OPME DO HOSPITAL ESTADUAL BAURU PELO PERÍODO DE 12 
MESES, do tipo menor preço por lote ofertado, em conformidade com o disposto no Anexo II. A abertura da 
sessão pública será no dia 01 de setembro de 2021, com início às 09:15 horas.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021- FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2021-FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 11360/2021 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 20 de agosto ao dia 01 de setembro 
de 2021, das 08:00 às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras 
da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na 
Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, Município de 
Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 ou 3356, ou pelo 
site www.compraeletronica.famesp.ore.br. o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 054/2021 - FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2021 - FAMESP/
BAURU, PROCESSO Nº 11360/2021 - FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o 
Registro de Preços para a Aquisição de Tiras de Glicose, com Comodato de 
Monitores de Glicemia, para Atender as Necessidades das Unidades da FAMESP: 
Hospital de Base de Bauru, Hospital Estadual Bauru, Maternidade Santa Isabel, 
Ame Bauru, Itapetininga, Tupã e Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de 
Botucatu pelo Período de 12 Meses, pelo menor preço do item, em conformidade 
com o disposto no Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 02 de setembro 
de 2021, com início às 09:15 horas.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 066/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 23/08/2021 a 30/08/2021, das 08:00  
às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos  
da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, 
localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, 
Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo  
site https://www.famesp.org.br/compras/FAMESP-BAURU/modalidade/solicitacoes de 
proposta comercial, a Solicitação de proposta comercial para futura contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de gases 
medicinais a granel, incluindo locação e manutenção de tanques criogênicos 
fixos e das centrais de suprimentos reserva, bem como manutenção preventiva 
e corretiva desses sistemas, para atender o Hospital Estadual de Bauru,  
Hospital de Base de Bauru e Maternidade Santa Isabel pelo período de 30 meses, 
conforme as especificações constantes nos Anexos desta solicitação para análise  
da Diretoria da FAMESP.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 067/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 23/08/2021 a 30/08/2021, das 08:00 
às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos 
da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, 
localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, 
Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo 
site https://www.famesp.org.br/compras/FAMESP-BAURU/modalidade/solicitacoes 
de proposta comercial, a Solicitação de proposta comercial para futura contratação 
de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e 
destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde dos grupos A, B 
e E, para o Ambulatório Médico de Especialidades de Itapetininga, pelo período 
de 30 (trinta) meses, conforme as especificações constantes no Anexo I desta 
solicitação, para análise da Diretoria da FAMESP.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

EDITAL DO ATO CONVOCATÓRIO Nº 003/2021- FAMESP/ PROJ. 271
PROCESSSO Nº 11.302/2021-FAMESP/PROJ. 271

Acha-se aberto do dia 23 de agosto a 08 de setembro de 2021 na Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, o Edital do ATO CONVOCATÓRIO 
nº 003/2021- FAMESP/PROJ. 271, PROCESSSO Nº 11.302/2021-FAMESP/ PROJ. 271, que 
tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DO S.N.D. DO 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONFORME CONSTA NO MEMORIAL 
DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, envolvendo área com extensão total de 85,59 
metros quadrados. O envelope nº 01 - Proposta e envelope nº 02 - Documentação, serão 
recebidos até o dia 09 de setembro de 2021, às 09:00 horas, quando será procedida a 
abertura dos referidos envelopes, às 9:15 horas na Seção de Compras da FAMESP, sita à 
Rua João Butignolli, s/nº, no Distrito de Rubião Junior, Botucatu/SP. O Edital será fornecido 
pela Seção de Compras da FAMESP, localizada na Rua João Butignolli, s/nº, Distrito de 
Rubião Junior, na cidade de Botucatu/SP, até o dia 08 de setembro de 2021. Maiores 
informações poderão ser fornecidas pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar, pelo telefone (0xx14) 3881-4811 ou e-mail: compras@famesp.org.br, de 2ª a 6ª 
feira, no telefone acima, durante o horário comercial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Chamamento Público nº 04/2021, Edital nº 87/2021 – Credenciamento de interessados em 
propor atividades artísticas para participação no projeto “Festival Multilinguagem 2021”, em 
conformidade com o edital, disponível na íntegra na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 
600 – Jd. Lucca – Itatiba/SP e endereço eletrônico: www.itatiba.sp.gov.br. As solicitações de 
credenciamento serão recebidas na sede da Secretaria de Cultura sita na Rua Antônio Ferraz 
Costa s/nº, Ferraz Costa, e através do e-mail cadastrocultura@cultura.itatiba.sp.gov.br, até o 
dia 23/09/2021, às 16 horas. Luís Soares de Camargo – Comissão Especial de Licitações.  

PREFEITURA DE QUEIROZ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Queiroz-SP
CONTRATADA: Pau a Pique Construções LTDA
OBJETO: Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto
OBJETO DA SUPRESSÃO: Supressão de 13,79m2 do item 1.1 (placa de identificação da obra). 
Valor Total Inicial: R$ 10.292,51. Valor da Supressão: R$ 5.966,11.
FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 65, §1º da Lei 8666/93.

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
021/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 040/2021 (RESUMIDO). Objeto: AQUISIÇÃO DE 

ATÉ 8.800 M2 DE GRAMA BERMUDAS ATRAVÉS DO SISTEMA DE HIDROSSEMEADURA. Aber-
tura: 03/09/2021, às 09h 30m, TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por M2. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Departamento de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, 
N.º 23, Bairro Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.sp.gov.br, ou através do 
telefone (0XX14) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h. Queiroz – 
SP, 20 de Agosto de 2021 – WALTER RODRIGO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 

023/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/2021 (RESUMIDO). Objeto: Prestação de serviços 
Médicos por 40 (quarenta) horas semanais de segunda a sexta-feira, pelo período de 03(três) me-
ses, para desempenhar o serviço médicos do Programa Saúde da Família. Abertura: 03/09/2021, 
às 08h 30m, TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no Departamento de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, N.º 23, Bairro Centro, nesta 
Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.sp.gov.br, ou através do telefone (0XX14) 3458-1137, 
de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h. Queiroz – SP, 20 de Agosto de 2021 – 
WALTER RODRIGO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 

024/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 043/2021 (RESUMIDO). Objeto: Aquisição de uniformes 
escolares, ( Camiseta, Bermuda, Short/Saia, Calça, Jaqueta, Meia, Tênis e Mochila ), para suprir 
a demanda das Escolas Municipais de Queiroz-SP, pelo período de 12(doze) meses. Abertura: 
03/09/2021, às 10h 30m, TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Lote. O Edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis no Departamento de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, N.º 23, 
Bairro Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.sp.gov.br, ou através do telefone 
(0XX14) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h. Queiroz – SP, 20 de 
Agosto de 2021 – WALTER RODRIGO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

Processo 0026182-35.2020.8.26.0224 (processo principal 1004952-90.2015.8.26.0224) - Cumprimento de sentença -
Prestação de Serviços - Externato de Educação Infantil Santa Rita Ltda - - Genilda de Oliveira Moreira - Antonio de Oliveira
Cruz - EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026182-35.2020.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO DE OLIVEIRA CRUZ, , (RG. Nº 08.958.254-30), que EXTERNATO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL SANTA RITA LTDA requereu o CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, na qual também é executada Genilda de
Oliveira Moreira, para receber a quantia de R$6.263,28 (Nov./2020). Estando o executado em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito
e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523,
§ 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente
impugnação nos próprios autos (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 22 de junho de 2021. Eu (Hélio N. Santos Matrícula 817443), Escrevente. Eu
(Rita Maria Marcondes Silva Matrícula 311855), Escrivã Judicial I. (a.) Rodrigo de Oliveira Carvalho - Juiz de Direito. - ADV:
IACI ALVES BONFIM (OAB 202113/SP), ANGELA COTIC (OAB 168893/ SP)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1100140-94.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a PAULO ROBERTO VIEIRA (RG. 7.757.685, CPF.758.989.548-87), que ARMANDO ASCENÇÃO FROZ
lhe ajuizou uma ação de PROCEDIMENTO COMUM, objetivando a condenação do réu ao pagamento da quantia de
R$43.761,46 (Julho/2015), referente a 20 notas promissórias, inadimplidas, que deverá ser acrescidos de juros,
correção monetária, despesas judiciais e honorários advocatícios à base de 20%. Estando o réu em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de confissão e revelia.
No caso de revelia, será nomeado curador especial (artigo 257, IV, CPC). Será o edital, afixado e publicado. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de agosto de 2021.

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:
TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00079/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Pref. Antonio Za-
naga – Av. Candido Portinari, 801 – Antonio Zanaga - Americana, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 10/09/2021, às 09:30 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN 
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual 
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (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 Servi-
ços 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

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA/SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1009891-77.2017.8.26.0278. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, Dr(a). Antenor da 
Silva Cápua, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VALDIREIDE ALVES DOS SANTOS, CPF 
nº 389.944.428-04, que OMNI S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ajuizou 
uma ação de Busca e Apreensão referente ao contrato de Cédula de Crédito Bancária nº 
1.01847.0000143.15, tendo como garantia, sob alienação fi duciária o veículo marca Chevrolet/
Corsa Hatch Súper 1.0 Mpfi  Gás. 4p (Básico), ano: 1997, cor: verde, placa: BWR0994, chassi: 
9BGSD68ZVTC631345. Estando a ré em lugar ignorado, foi determinado 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. Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pela autora, 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 Itaquaquecetuba, aos 09 de agosto de 2021.

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0007890-06.2013.8.26.0108 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 1ª Vara Judicial, do Foro de Cajamar, Estado de São Paulo, Dr(a). GINA FONSECA 
CORRÊA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AQUAZUL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 
08.744.814/0001-42, com endereço à AV. JOSÉ MARQUES RIBEIRO, 1020, GUATURINHO, CEP 07750-
000, Cajamar - SP RONALDO JORGE, Brasileiro, Casado, Médico, RG 6971173, CPF 054.450.418-67, 
com endereço à Rua das Galhetas, 435, Apto 141 - Bl. 6, Jd. Asturias, CEP 03308-050, Guaruja - SP 
ADRIANA DJRDJRJAN JORGE, Brasileiro, RG 188109274, CPF 097.758.918-84, com endereço à Rua 
das Galhetas, 435, Apto 141 Bl 6, Jd. Asturias, Guaruja - SP LUIZ AUGUSTO CHIRIGHINI BICUDO, CPF 
731.544.668-00, com endereço à R FREDERICO OZANAM, 16, bloco B, apto 41, JOSE MENINO, CEP 
11065-240, Santos - SP SILVIA HELENA RAINERI BICUDO, Brasileiro, RG 3807062, CPF 252.747.328-
87, com endereço à Rua Frederico Ozanam, 16, Apto 41 B, José Menino, Santos - SP , que lhe foi proposta 
uma ação Monitória por parte de Banco do Brasil S.A,objetivando a cobrança da quantia de R$ 189.559,26 
(cento e oitenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), referente ao con-
trato bancário. 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,paguem o "quantum" reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o fa-
zendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, será nomeado cura-
dor especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Cajamar, aos 8 de novembro de 2019. 

Zatix Tecnologia S.A.
CNPJ/ME nº 03.585.974/0001-72 - NIRE 35.300.317.963

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20/08/2021
Data, Hora e Local: 20/08/2021, às 9h, por meio de videoconferência, através de link de acesso ao 
sistema eletrônico e, para todos os fins de direito, na sede da Zatix Tecnologia S.A. (“Companhia” ou 
“Emissora”), Barueri/SP, na Rua Bonnard (Green Valley 1), nº 980, Edifício 7, Bloco 8, Nível 5 e Blocos 
7 e 8, Nível 6, Alphaville Empresarial, CEP 06465-134. Convocação: Dispensada a convocação prévia 
em face da presença da única acionista titular da totalidade das ações da Companhia, Show Prestadora 
de Serviço do Brasil Ltda., conforme registrado no Livro de Presença de Acionistas. Presença: 
Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente: Eduardo Leite 
Cruz Lacet; Secretário: Alexandre Ferreira da Silva. Ordem do Dia: Deliberar (i) a retificação dos 
subitens “e”, “w” e “dd” do item de “Deliberações” da ata da Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 14/07/2021, às 9:00 horas (“AGE”), referente à 2ª emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, da Companhia, as 
quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos nos termos da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada e demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis; (ii) a criação do subitem “ee” do item de “Deliberações” da ata da AGE para 
dispor sobre a Fiança (conforme abaixo definida) com a consequente renumeração dos demais itens 
da AGE; e (iii) a ratificação das demais deliberações tomadas na referida AGE. Deliberações: 
Instalada a Assembleia, foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer restrições, 
aprovadas eletronicamente pelo acionista titular da totalidade das ações representativas do capital 
social da Companhia: (i) Aprovaram a retificação dos subitens “e”, “w” e “dd” do item de “Deliberações” 
da ata da AGE, conforme a nova redação a seguir: (e) Espécie. As Debêntures serão da espécie com 
garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, com garantia fidejussória 
adicional. (w) Pagamento da Remuneração. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures ou Resgate Antecipado Facultativo 
Total, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração Fixa será paga mensalmente, 
todo dia 20 de cada mês, sendo que a primeira parcela será devida em 20/09/2021 e a última na Data 
de Vencimento (individualmente, uma “Data de Pagamento da Remuneração”). (dd) Garantias Reais. 
Para assegurar o pagamento fiel, pontual e integral de todos e quaisquer valores, principais ou 
acessórios, incluindo Valor Nominal Unitário das Debêntures, da Remuneração, Encargos Moratórios e 
demais encargos aplicáveis, devidos pela Emissora nos termos das Debêntures e da Escritura de 
Emissão, incluindo todo e qualquer custo ou despesa necessário comprovadamente incorrido pelo 
Agente Fiduciário (conforme definido na Escritura de Emissão), Banco Liquidante e Escriturador 
(conforme definidos na Escritura de Emissão), inclusive, por seus honorários, e/ou pelos Debenturistas 
em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais 
necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e/ou da 
Escritura de Emissão, bem como o cumprimento de quaisquer das obrigações principais, acessórias e/
ou moratórias, presentes e/ou futuras, no seu vencimento final ou antecipado, assumidas ou que 
venham a ser assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura de Emissão ou nos demais documentos 
da Emissão (“Obrigações Garantidas”), as Debêntures contarão com: (i) cessão fiduciária, pela 
Emissora, de todos os direitos creditórios, atuais ou futuros, detidos e a serem detidos pela Emissora 
em virtude da emissão de duplicatas oriundas de transações comerciais realizadas entre a Emissora e 
seus clientes, a qualquer tempo, que representem, (A) enquanto a soma (x) do valor de venda forçada 
dos imóveis objeto dos Contratos de Alienação Fiduciária de Imóveis (conforme definido abaixo) e (y) 
R$ 10.200.000,00 for inferior a 50% do Valor Nominal das Debêntures ou, conforme o caso, do saldo 
devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração: os direitos creditórios 
deverão corresponder, no mínimo, a R$ 10.200.000,00; e (B) a partir da Data de Verificação (conforme 
definido na Escritura de Emissão) em que se apure que a soma dos itens (x) e (y) acima é igual ou 
superior a 50% do Valor Nominal das Debêntures ou, conforme o caso, do saldo devedor do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração: os direitos creditórios deverão 
corresponder a 17% do Valor Nominal das Debêntures ou, conforme o caso, do saldo devedor do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração (“Cessão Fiduciária de Recebíveis”), nos 
termos do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Conta Vinculada 
em Garantia com Condição Suspensiva e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Emissora e o 
Agente Fiduciário até a primeira Data de Integralização (“Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis”); 
e (ii) alienação fiduciária, pela Emissora, de imóveis de sua propriedade listados nos Contratos de 
Alienação Fiduciária de Imóveis (conforme definido abaixo), nos termos do “Instrumento Particular de 
Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças”, com relação ao imóvel denominado 
“Três Corações” (“Alienação Fiduciária Três Corações”), a ser celebrado entre a Emissora e o Agente 
Fiduciário até a primeira Data de Integralização (“Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel Três 
Corações”) e nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e 
Outras Avenças”, com relação aos imóveis denominados “Estrada da Servidão” e “BA-524”, nos moldes 
do Anexo IV da Escritura de Emissão (“Alienação Fiduciária Estrada da Servidão e BA-524” e, em 
conjunto com Alienação Fiduciária Três Corações, a “Alienação Fiduciária de Imóveis” e, em conjunto 
com a Cessão Fiduciária de Recebíveis, as “Garantias Reais” e, em conjunto com a Fiança (conforme 
abaixo definida), as “Garantias”), a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário em até 4 Dias 
Úteis contados da implementação da Condição Suspensiva (conforme abaixo definida) (“Contrato de 
Alienação Fiduciária dos Imóveis Estrada da Servidão e BA-524” e, em conjunto com o Contrato de 
Alienação Fiduciária do Imóvel Três Corações, os “Contratos de Alienação Fiduciária de Imóveis” e, em 
conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, os “Contratos de Garantia”). A eficácia 
da Cessão Fiduciária de Recebíveis e da Alienação Fiduciária Estrada da Servidão e BA-524 está 
condicionada, nos termos do artigo 125 do Código Civil, à liberação das garantias atualmente 
constituídas sobre as duplicatas objeto da Cessão Fiduciária de Recebíveis e sobre os imóveis objeto 
da Alienação Fiduciária Estrada da Servidão e BA-524, no âmbito das dívidas da Emissora existentes 
nesta data e listadas no Anexo III da Escritura de Emissão (“Obrigações Financeiras Existentes”), a 
qual deverá ser implementada nos termos da Escritura de Emissão (“Condição Suspensiva”). (ii) 
Aprovaram a criação do subitem “ee” do item de “Deliberações” da ata da AGE, com a consequente 
renumeração dos demais itens da AGE. O novo item “ee” passa a vigorar com a redação a seguir: (ee) 
Fiança. Para assegurar o cumprimento das Obrigações Garantidas assumidas na Escritura de 
Emissão, em adição às Garantias Reais, Eduardo Leite Cruz Lacet, brasileiro, empresário, divorciado, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 2371404-SSP/PB, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do 
Ministério da Economia sob nº 010.362.674-31, residente e domiciliado em Barueri/SP, na Avenida 
Delmar, 277, apartamento 15, Alphaville, CEP 06465-135 (“Fiador”) obriga-se, em caráter irrevogável e 
irretratável, perante os Debenturistas, como fiador, principal pagador e solidariamente responsável, nos 
termos dos artigos 818 e seguintes do Código Civil, pelo fiel, pontual e integral pagamento de todos e 
quaisquer valores, principais ou acessórios, presentes ou futuros, das Obrigações Garantidas, em 
benefício dos Debenturistas, renunciando expressamente aos benefícios de ordem, novação, direitos e 
faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 
368, 821, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil e artigos 130 e 794 do Código de 
Processo Civil (“Fiança”). A Fiança aqui referida entrará em vigor na Data de Emissão vigendo até 2 
anos contados da Data de Emissão, sendo automaticamente extinta após o referido prazo, desde que 
a Companhia tenha comprovadamente cumprido com todos os índices financeiros (nos termos da 
Escritura de Emissão) e esteja adimplente com as demais obrigações estabelecidas na Escritura de 
Emissão. (iii) Aprovaram a ratificação das demais deliberações tomadas na referida AGE que não 
tenham sido expressamente alteradas por esta assembleia geral extraordinária e todos os atos 
praticados pela Diretoria e os demais representantes legais da Companhia com relação às deliberações 
acima aprovadas pela AGE. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se a 
assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida, conferida e aprovada por todos, segue assinada. 
Assinaturas: Presidente: Eduardo Leite Cruz Lacet; e Secretário: Alexandre Ferreira da Silva. Acionista 
presente: Show Prestadora de Serviço do Brasil Ltda. (representada por Eduardo Leite Cruz Lacet). Os 
participantes reconhecem e concordam que a Companhia adotou o sistema e tecnologia acessíveis 
para que todos pudessem participar e votar à distância. As assinaturas foram realizadas por meio de 
certificado digital e operacionalizadas por meio da plataforma DocuSign, de acordo com a IN DREI nº 
79/2020. Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Barueri, 
20/08/2021. Eduardo Leite Cruz Lacet - Presidente; Alexandre Ferreira da Silva - Secretário. 
Acionista Presente: Show Prestadora de Serviço do Brasil Ltda. - Eduardo Leite Cruz Lacet.

SF 374 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 13/07/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 374 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 13/07/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057353-6 em 27/07/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA/SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1002041-36.2018.8.26.0019. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Americana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos Cosme 
Porto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LARISSA MOREIRA ALBINO, Brasileiro, RG 
46832205, CPF 467.134.078-03, com endereço à Rua Caetano de Campos, 63, A Zanaga II, 
CEP 13474-451, Americana - 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 que: a requerida emitiu Cédula de Crédito Bancário - nº 1.02397.0041832.14, 
em 16/12/2014, no valor de R$ 12.000,00, que deveria ser paga em 48 parcelas de R$ 488,91, 
vencendo-se a primeira em 16/01/2015 e a última em 16/12/2018. Para garantir o pagamento 
da dívida, alienou fi duciariamente à requerente o veículo: Chevrolet Celta Hatch, ano 2007, 
cor preto, placa DTX 2375, chassi 9Bgrz08907g148589. Ocorre que a requerida não cumpriu 
com o acordado, dando ensejo a uma dívida de R$ 16.469,80 (dezesseis mil, quatrocentos e 
sessenta e nove reais e oitenta centavos). 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 05 dias, pague a integralidade da dívida, (valor remanescente do fi nanciamento com 
encargos), mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do montante devido, 
conforme cálculos apresentados pelo credor na inicial, poderá ainda, no prazo de 15 dias, a fl uir após 
o prazo supra, apresentar defesa. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada 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 Americana, aos 16 de julho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1003886-09.2017.8.26.0191. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo,
Dr(a). BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Diego Fernandes
Paulino, CPF 411.712.818-38, 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 24/06/2015, foi celebrado
cédula de crédito nº 30410-135424653, no valor de R$ 17.510,55, a ser pago pelo réu em 48
parcelas mensais e consecutivas, com a garantia de alienação fiduciária do veículo marca Fiat/
Palio Fire Economy, prata, ano/modelo 2009/2010, placa ENW2552, chassi 9BD17164LA5567520,
alienado fiduciariamente, encontrando-se inadimplente quanto a prestação de nº 23, com
vencimento em 25/05/2017. Total do débito: R$ 12.196,34. Apreendido o bem em 11.11.2017, e
estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após
os 20 dias supra, pagar a integralidade da dívida pendente, correspondente às parcelas vencidas
e vincendas, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do
autor, podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pana de
confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ferraz de Vasconcelos, aos 13 de agosto de
2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008385- 42.2016.8.26.0362 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dr(a). ROGINER 
GARCIA CARNIEL, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELI CUCCOLO ROSALES, Brasileiro, Di-
vorciada, Prendas do Lar, CPF 274.292.648-83, com endereço à Rua Major Solon, 615, Apto 93, Cam-
bui, CEP 13024-907, Campinas - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudici-
al por parte de Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas -sebrae e Banco do Brasil 
S/A, alegando em síntese: o referido executado é fiador se responsabilizando pelas obrigações assu-
midas pelo contratante com o exequente sendo Contrato de Abertura de Crédito Fixo de N.º 40/00430-
9 EM 25/04/2013, valor da dívida R$ 118.127,50 (atualizada até 07/2016). Encontrando-se o réu em lu-
gar 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 edi-
tal, 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 Mogi Guacu, aos 28 de novembro de 2019.  

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇAO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011552-
33.2020.8.26.0037 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Araraquara, Estado de São 
Paulo, PAULO LUIS APARECIDO TREVISO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIRCEU 
FERREIRA JUNIOR, CPF 33677570808, com endereço à Alameda Paulista, 2551, Jardim Paulis-
tano, CEP 14810-270, Araraquara - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
Banco do Brasil S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO E INTIMAÇAO, por EDITAL, para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o paga-
mento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 128.339,83 devidamente atualizada e efe-
tue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresen-
te embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, que fluirá(ão) após o decur-
so do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Araraquara, aos 28 de julho 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 1.271.894, 
em 16 de julho de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDI-
CIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – Arts. 1.242 e 1.243 do Código Civil), Ata Notarial e demais 
documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por MARIA CRISTINA GOMES RIBEIRO, 
brasileira, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.047.940-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
143.360.188-55, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Madre Rita Amada de Jesus, nº 72, apartamen-
to 171 – Granja Julieta – 11707-000 – São Paulo/SP, a qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus 
domini, desde 06 de outubro de 1.987, e que adquiriu através de Contrato Particular de Promessa de Cessão 
e Transferência de Direitos e Obrigações, decorrentes de Instrumento Particular de Promessa de Cessão de 
Compromisso de Venda e Compra de fração ideal de terreno e Compromisso de Venda e Compra de cons-
trução de unidade autônoma, feito em 06 de outubro de 1.987, de ANTONIO DE JESUS CARDOSO e  sua 
mulher DAISY VIEIRA DOS SANTOS, sobre o APARTAMENTO nº 82, integrante do Edifício Camburi, situado 
na Rua Nelson Gama de Oliveira, nº. 121, na Vila Andrade, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, cadastrado 
na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº. 169.223.0067-9, imóvel esse que se acha registrado 
conforme a matrícula nº. 206.110, deste 11º Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de C.A 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do 
presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros 
interessados, ou os notificandos, ANTONIO DE JESUS CARDOSO, DAISY VIEIRA DOS SANTOS, JAMIL CA-
LIL FARKUH, ANTONIO CELSO DE FRANÇA RIBEIRO, MARINA BRAGA DIAS DE FRANÇA RIBEIRO; e C.A 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamenta-
da(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) 
e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas 
de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor 
do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na 
ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que 
trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, 
aos 18 de agosto de 2021. O Oficial.

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 1.280.055, 
em 19 de setembro de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRA-
JUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais 
documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por CRISTIANE SILVA DE ANDRADE, 
brasileira, solteira, maior, autônoma, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.655.731-1-SSP-SP, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 176.503.628-33, residente e domiciliada nesta Capital, a qual alega deter a posse mansa 
e pacífica com animus domini, desde o 12 de julho de 2.000, que adquiriu através de Instrumento Particular de 
Compromisso de Venda e Compra e Cessão de Direitos e Obrigações de NERLI HECKE, e que este adquiriu 
em 18 de agosto de 1999, através de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra e Cessão 
de Direitos e Obrigações de ANTONIO KOITE TAKAZAKI e sua mulher VERA LUCIA POLTRONIERI TAKA-
ZAKI, sobre o IMÓVEL situado na Rua Adelina Maria de Jesus, nº 04, antiga Rua Um, com área construída de 
116,12m², e seu terreno, com área de superfície de 130,76m², correspondente a parte do lote nº 03 da quadra 
“B” do loteamento denominado Jardim Sonia Maria, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contri-
buinte nº 161.219.0059-7, imóvel esse que se acha registrado em área maior, conforme matrícula nº. 25.775, 
deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos 
do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais tercei-
ros interessados, ou os notificandos, GIANPAUL S/C DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA, NOVA SOCIEDADE CIVIL DE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, IMÓVEIS NA ZONA 
SUL LTDA, ANTONIO KOITE TAKAZAKI, VERA LUCIA POLTRONIERI TAKAZAKI, NERLI HECKE, AMARO 
MANOEL DA SILVA e FERNANDO JOSE DE ARAÚJO, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  
fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) consi-
derada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas 
Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda 
a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, 
e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de 
que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da 
Capital, aos 18 de agosto de 2021. O Oficial.

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 1.289.547, em 
29 de julho de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Arts. 1.238, 1.243 e 1.207 do Código Civil), Ata Notarial e demais 
documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por MESSIAS CORREIA DA SILVA, brasi-
leiro, policial civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.701.113-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
084.477.328-00 e sua mulher GLÓRIA APARECIDA FERREIRA CORREIA DA SILVA, brasileira, professora, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 37.162.413-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 687.321.556-20, 
casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Itabo-
poama, nº 54 – Vila Isa – CEP 04689-050 – São Paulo/SP, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, 
com animus domini, desde 1.988, e que adquiriram de forma verbal, o IMÓVEL situado na Rua Itabapoama, 
nº. 54, Vila Isa, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contri-
buinte nº. 090.157.0026-5, imóvel esse que se acha registrado conforme a transcrição nº. 89.327, deste 11º. 
Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de ARTHUR MATHIAS DE MORAES e sua mulher 
ANNA PIRES DE ANDRADE. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente 
Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interes-
sados, ou os notificandos, ARTHUR MATHIAS DE MORAES, ANNA PIRES DE ANDRADE, AMARO MATHIAS 
DE MORAES, APARECIDA CAMBIUCCI DE MORAES, MARIA MARGARIDA DA SILVA, JOEL CORREIA DA 
SILVA, DALVA MATHIAS DE MORAES, JOSE CARLOS DE MORAES, MARIA SCHUNCK DE MORAES, ISA-
BEL MATHIAS MOREIRA, MOACYR BORBA MOREIRA JUNIOR, JOSE DANIEL LIMA SAVEGNAGO, LILIAN 
LUTHER KUHN, DULCINEIA MATIAS DOS SANTOS, DIRCE SORO DIAS, DEBORA PATRICIA DIAS, MARA 
DALILA DIAS, MATEUS RODRIGO DIAS e LUCAS DIAS,  oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde 
que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) 
considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, 
e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e 
ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação 
deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao 
registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da 
Comarca da Capital, aos 20 de agosto de 2021. O Oficial.

O 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - FAZ SABER a IZABEL DE OLIVEIRA e TEREZIANO DE OLIVEIRA, que LUIZ 
ANTÔNIO QUEIROZ BARONE, ERIKA BONITO BARONE, VLADEMIR MORENO BONITO BARONE, 
representados por sua procuradora, AYA CLÁUDIA YAGI, protocolizou o pedido de Retificação de 
Registro Imobiliário, nos moldes do art. 213, inciso II, da Lei 6.015/73 (procedimento nº 660.769/20), 
para que o imóvel localizado na Rua Inhapim, s/nº, Lote 44 da Quadra 87– 46º Subdistrito – 
Vila Formosa - São Paulo - SP, matriculado sob nº 80.556, tributado pelo CONTRIBUINTE nº 
116.175.0053-3, passe a ter a descrição constante no memorial e planta juntados aos autos supra-
indicados. Considerando a certificação de que os notificandos se encontram em lugar incerto e 
não sabido, cumpre, com fundamento no no item 136.12 do Cápitulo. XX das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado. A presente publicação é feita para o fim de, após 
decorridos 10 (dez) dias da data da primeira publicação, e na ausência de qualquer impugnação por 
parte dos destinatários deste Edital, se proceder à averbação de que trata o art. 213, §5º, da Lei nº 
6.015/73. O presente foi publicado pela primeira vez em data de 13/08/2021. Dado e passado no 9º 
Serviço de Registro de Imóveis de São Paulo, o Oficial, Francisco Raymundo. 

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1000140-97.2020.8.26.0363 Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudi  
cial Contratos Bancários Exequente: Banco Bradesco S/A Executado: Renata Rocha. Edital de Citação. Prazo de 20 
dias. Processo nº1000140-97.2020.8.26.0363.A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara, do Foro de Mogi Mirim, Estado de  
São Paulo, Dra. Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Renata Rocha, 
Brasileira, Solteira, CPF 280.829.698-30, com endereço à Avenida Joao Erbolato, 376, Jardim Cha padao, CEP 130 
70-070, Campinas-SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte  de Banco Bra 
desco S/A, alegando em síntese: o banco é credor da quantia certa e exigível de R$276.268,57, referente ao Instru 
mento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, emitido em 28/03/2019, vencido e não pago, conforme 
documentos anexos aos autos. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, 
por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias úteis, efetuar o pagamento da dívi  
da, custas e honorários advocatícios e no prazo de 15dias úteis, poderá a executada oferecer embargos à execução,  
que fluirão após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo apresentada defesa a ação, a executada será con 
siderado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi Mirim, aos 13 de maio de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005631-69.2021.8.26.0007O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) FABIO SILVEIRA BIANCHINI, Brasileiro, Estudante, RG 25.024.597-8, CPF 263.124.958-50, com endereço 
à Avenida Flacides Ferreira, 28 B, Balneário São Jorge, CEP11740-000, Itanhaém - SP que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazode15(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 2.618,62, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2021. 

 
 

 

 
5ª OFÍCIO CÍVEL DA COMARCA DE SÃO VICENTE. EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MARCO ANTONIO 
BINOTTO AOURNEAUX DE MOURA Prazo: 20 dias. Processo nº. 0012559-38.2018.8.26.0590. O Dr. Otávio 
Augusto Teixeira Santos, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de São Vicente – SP, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a MARCO ANTONIO BINOTTO AOURNEAUX DE MOURA e, a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, neste Juízo e Cartório tramita Ação de Cumprimento de 
Sentença, que a Massa Falida do Banco Crefisul S/A. ajuizou em face de MARCO ANTONIO BINOTTO 
AOURNEAUX DE MOURA. 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 376.019,47 (setem-
bro/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advoca-
tícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e pu-
blicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,  19 de julho de 2021.  

 
 

E D I T A L  D E  C I T A Ç Ã O  -  P R A Z O  D E  2 0 
DIAS.PROCESSO Nº 1121527-63.2018.8.26.0100 
O(A)  MM.  Juiz(a)  de  Direito  da  40ª  Vara  Cível,  do  
Foro  Central  Cível,  Estado  de  São  Paulo, Dr(a). 
PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO, na forma da Lei, 
etc. FAZ  SABER  a  CONEMBRA  CONSTRUÇÕES  E  
OBRAS  LTDA,  CNPJ  02.719.255/0001-34, que  lhe  
foi  proposta  uma  ação  de  Monitória  por  parte  de  
Prodesbus  Industria  de  Equipamentos Eletricos  
Eireli  Epp,,  objetivando  o  recebimento  da  quantia  
de  R$  94.144,36,  oriunda  do  Termo de Confissão de 
Dívida de 07/12/2016. Estando a ré em lugar ignorado, 
foi determinada a citação por  edital,  para  que  em  15  
dias  úteis,  após  os  20  dias  supra,  pague  o  débito  
acrescido  de  5%  a título de honorários advocatícios, 
hipótese em que ficará isenta de custas processuais, ou 
ofereça embargos,  sob  pena  de  não  o  fazendo  
constituir-se  de  pleno  direito  o  título  executivo  
judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi  
determinada  a  sua CITAÇÃO,  por  EDITAL,  Não  
sendo  contestada  a  ação,  o  réu  será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado  e  publicado  na  
forma  da  lei. NADA  MAIS.  Dado  e  passado  nesta  
cidade  de  São  Paulo, aos 16 de julho de 2021.

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo 1028893-19.2016.8.26.0100. A Dra. Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, Juíza de 
Direito da 36ª Vara Cível da Capital /SP, na forma da lei, etc...Faz saber a PORTELLA & STURMER LTDA ME, CNPJ 03.020.247/0001-68 
que BANCO CATERPILLAR S/A. ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO em razão do inadimplemento do contrato FPP34337. Estando o 
executado em lugar incerto, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 03 dias, a fluir os 
20 dias supra, promova o pagamento do débito de R$ 261.617,79, e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, caso queira, 
apresente embargos à execução, ciente de que a não apresentação de embargos, lhe será nomeado curador especial, estando sujeito à 
constrição de bens para a satisfação da execução. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 23/07/2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1100837-42.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ASSOCIAÇÃO DE MORADIA DO PARQUE OTERO, CNPJ nº 03.669.890/0001-17, na pessoa de seu representante legal e ao Sr. 
NESTOR QUINTOS DE OLIVEIRA, CPF 010.212.348-93 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
DEBORA CARDOSO DOS SANTOS, alegando em síntese: objetivando a procedência da ação para declarar a rescisão do contrato 
firmado entre as partes, bem como condenar os réus na quantia de R$15.650,00 (Outubro/2020) tendo em vista pagamentos realizados pela 
autora referente o termo de compromisso e de adesão, a realização de inscrição referente ao Projeto Social Habitacional, com o objetivo de 
conseguir financiar um imóvel, da qual as rés tinham como proposta construir 1.308 unidades habitacionais, num terreno com área de 54.000 
m², transcrição/matrícula de nº 9177, INCRA nº 638.010.669-0, situado na Avenida Joaquim Napoleão Machado, nº 4.111, Jardim Santa 
Bárbara, São Paulo - SP, em 28 de Setembro de 2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 10 de agosto de 2021. 
 

 

EDITAL
Processo n.º 1012325-67.2021.8.26.0482 Classe: Recuperação Judicial Requerentes: CBR HOTEL E SERVIÇOS EIRELI; CHT – CAMPO BELO HOTEL E TURISMO LTDA.; HOTEL FAZENDA CAMPO BELO EIRELI; e, JFX CONSTRUTORA E INCOR-
PORADORA LTDA. FAZ SABER que em cumprimento ao disposto no $1. do art. 7° e art. 52, ambos da Lei 11.101/2005, serve o presente para dar conhecimento a todos os credores e demais interessados que o MM. Juiz Dr. Silas Silva Santos da E. 
Segunda Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, deferiu o processamento da recuperação judicial requerida por CBR HOTEL E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.835.878/0001-02; CHT – CAMPO 
BELO HOTEL E TURISMO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 26.154.389/0001-13; HOTEL FAZENDA CAMPO BELO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.254.156/0001-97; e, JFX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 21.317.288/0001-00, processo n.º 1012325-67.2021.8.26.0482. Ficam todos os credores advertidos de que, pelo disposto no §1.º do art. 7. da Lei 11.101/2005, terão o de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste Edital, para 
apresentar, diretamente à administradora judicial, BRASIL TRUSTEE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados. Os credores poderão encaminhar eventuais habilitações ou divergências quanto 
aos créditos relacionados pelo e-mail campobelo@brasiltrustee.com.br, criado especificamente para este fim, ou na sede da administradora judicial, situada  na Rua Robert Bosch, 544, 8º Andar, CEP 01.141-010, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo. Os credores ficam advertidos, ainda, poderão, oportunamente, opor objeções ao plano de recuperação judicial a ser apresentado pelas sociedades recuperandas termos do art. 55 da Lei 11.101/2005. Contém o presente Edital o teor da decisão 
do deferimento da recuperação judicial e a relação nominal de credores, com a discriminação do valor atualizado e a classificação de cada crédito. Teor da Decisão: “V I S T O S.1.Fls. 3807/3809: recebo a petição das devedoras como aditamento. 
Ciente dos documentos de fls. 3810/3845.2.Cabível o processamento da recuperação judicial, já que as devedoras indicaram as causas da crise econômico-financeira, as quais demonstram o fumus boni iuris para o pedido. Os fatos foram descritos e 
encontram embasamento nos documentos juntados e também em fatos notórios que independem de provas. Realmente, as devedoras atuam no ramo de serviços de hotelaria, e a recuperanda JFX Construtora foi criada com a finalidade de edificar as 
instalações do conglomerado. Sabe-se bem que nesse período de pandemia várias empresas passaram ou passam por dificuldades financeiras, notadamente aquelas voltadas ao turismo e hotelaria, não sendo diferente em relação às autoras.3. A luz 
da documentação contábil, reveladora de um significativo vulto econômico das atividades que vinham sendo empreendidas pelas devedoras, não se pode descartar, desde logo, a viabilidade de soerguimento das sociedades empresárias. Ou seja, não 
se pode afirmar, desde já e categoricamente, que a tentativa de recuperação judicial será fatalmente destituída de êxito.4. As devedoras apresentaram demonstrações contábeis relativas aos últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para 
instruir o pedido, compostas de: a) balanços patrimoniais e demonstração de resultado de 2017, 2018, 2019 e 2020 (fls. 367/390, 391/404, 405/424 e 425/443); b) relatório de fluxo de caixa e projeção de caixa (fls. 362363 e 1764/3395 e 3814), e c) 
balancetes de 2021 (janeiro a maio) (fls. 3839/3845).5. Juntaram relação nominal completa dos credores (fls. 445/446, 454/458, 459/462 e 463/467), a relação integral dos empregados (fls. 469, 470, 471 e 472), certidão de regularidade do devedor no 
Registro Público de Empresas e atos constitutivos (fls. 26/118, 119/225, 226/298 e 299/355), relação dos bens particulares dos sócios controladores/administradores das devedoras (fls. 500/516 e 517/525), os extratos atualizados das contas bancárias 
e de suas aplicações financeiras e de contratos firmados com instituições financeiras (527/1111, 1112/1496, 1497/1572 e 1573/1589), certidões de protestos (fls. 1591/1600, 1601/1606, 1607/1611 e 1612/1617), relação de todas as ações judiciais em 
que as devedoras figuram como parte, inclusive de natureza trabalhista (fls. 1619/1634), relação de ações criminais em nome dos sócios (fls. 1757/1763).6.De outra parte, tenho para mim que a figura do grupo econômico de fato esteja, ao menos em 
tese, configurada. Com efeito, ainda que de modo informal (isto é, sem uma convenção de grupo), o grupo econômico de fato caracteriza-se pelo “fato da existência de uma ou mais sociedades que, individualmente ou em conjunto, pode(m) determinar 
os destinos das sociedades que abaixo dela(s) se coloca(m) na cadeia de comando” (VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito comercial: sociedades. 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, vol. 2, p. 249).7.Bem é de ver que, no caso dos 
autos, há unicidade de direção empresarial, visto que as devedoras caracterizam-se como empresas familiares. Não se pode olvidar, ainda nesse sentido, a semelhança de objeto social das sociedades empresárias.8.Além disso, nos contratos trazidos 
com a inicial há menção de que os componentes do quadro societário das devedoras acabam atuando como garantidores uns dos outros, surgindo o que se tem chamado de garantias cruzadas.9.Daí a pertinência dos seguintes precedentes do TJSP 
a respeito da formação de litisconsórcio ativo facultativo no âmbito da recuperação judicial: AI 2136068-35.2014.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Cláudio Godoy, j. 25.03.2015; AI 2094959-07.2015.8.26.0000, 2ª Câma-
ra Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 05.10.2015 (caso OAS).10.Dessa forma, preenchidos os requisitos dos arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/2005, impõe-se a decisão liminar positiva, deferindo-se o processamen-
to da recuperação judicial das empresas CBR HOTEL E SERVIÇOS EIRELI, CHT CAMPO BELO HOTEL E TURISMO LTDA, HOTEL FAZENDA CAMPO BELO EIRELI e JFX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.11.De conseguinte, na forma 
do art. 52, da Lei nº 11.101/2005:A)determino a expedição de edital a que se refere o art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005, com a advertência aos credores do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de habilitações ou divergências, a partir da publica-
ção do edital (art. 7º, § 1º), devendo as devedoras apresentar a respectiva minuta, em 48 horas, para conferência e assinatura, arcando ainda com as despesas de publicação, inclusive em jornal de grande circulação nacional, com sede na Capital do 
Estado de São Paulo, com a máxima urgência, e mediante juntada aos autos para comprovação. Comunico aos credores que as habilitações, impugnações ou divergências quanto aos créditos, apresentadas dentro do prazo acima assinalado, precisa-
mente instruídas, deverão ser encaminhadas diretamente ao Administrador Judicial, física ou eletronicamente, através do e-mail informado especificamente para esse fim. Observo, neste tópico, em especial quanto aos créditos trabalhistas, que para 
eventual divergência ou habilitação é necessário que exista sentença trabalhista líquida e exigível (com trânsito em julgado), competindo ao MM. Juiz do Trabalho eventual fixação do valor a ser reservado.A.1) A habilitação de crédito ou divergência 
apresentada após o prazo de 15 (quinze) dias (item “a”), mas antes da homologação do Quadro Geral de Credores, será considerada retardatária e recebida como impugnação, devendo ser processada na forma dos artigos 13 a 15 da LRF, e sua 
apresentação pelos credores deverá ser feita por meio de incidente, na forma do item “C” desta decisão.A.2) As recuperandas deverão apresentar, no prazo de 60 dias, contados da publicação desta decisão, o plano de recuperação judicial (art. 53, Lei 
n° 11.101/05).B) nomeio como administrador judicial a Brasil Trustee Administração Judicial, a qual será intimada pessoalmente para, no prazo de quarenta e oito horas, assinar o termo de compromisso; B.1) arbitro os honorários provisórios em favor 
do Administrador Judicial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor a ser depositado mensalmente pelas devedoras na conta indicada pelo Administrador, promovendo-se os descontos legais. Tais depósitos serão deduzidos do valor a ser definitiva e 
oportunamente arbitrado, atento ao disposto no art. 24, da LRF; B.2) O administrador judicial deverá informar o juízo a situação da empresa em 10 dias, para fins do art. 22, II, “a” (primeira parte) e “c”, da Lei n. 11.101/05; B.3) Quanto aos relatórios 
mensais, que não se confundem com o relatório determinado no item B.2, o administrador judicial deverá protocolar o primeiro relatório como incidente à recuperação judicial, não devendo, portanto, ser juntados aos autos principais, sendo que os rela-
tórios mensais subsequentes deverão ser, sempre, direcionados ao incidente já instaurado; B.4) O administrador judicial, quando da apresentação da relação prevista no art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, deverá providenciar a minuta do respectivo edital, 
em mídia e em formato de texto, para sua regular publicação na Imprensa Oficial. C) Publicada a relação de credores apresentada oportunamente pelo administrador judicial (art. 7º, § 2º, LRF), eventuais impugnações (art. 8º), que deverão ser apresen-
tadas no prazo de 10 dias contadas da aludida publicação, deverão ser protocoladas como incidentes à recuperação judicial (Código/Classe 114 impugnação de crédito), não devendo, portanto, ser juntadas aos autos principais (art. 8º, parágrafo único), 
nem tampouco distribuídas (art. 8º, parágrafo único). D) Dispenso as devedoras da apresentação de certidões negativas para que exerçam suas atividades, inclusive para contratação com o Poder Público mediante licitação (cf. n. 12 e 13, abaixo), com 
a ressalva de que essa concessão não atinge as hipóteses de recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios; E) Na forma do art. 69, da LRF, o nome empresarial das devedoras será seguido da expressa “em Recuperação Judicial”; F) 
Ordeno a suspensão de todas as ações ou execuções contra as devedoras, se houver, na forma do art. 6º, da LRF, devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º já 
mencionado e também as ações relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, da LRF, providenciando as devedoras as comunicações pertinentes (art. 52, § 3º, da LRF); G) Determino às devedoras que providenciem a apresentação 
de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores, devendo observar o quanto disposto no item B.3 supra; H) As recuperandas deverão providenciar a expedição de comunicação, 
por carta, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimentos e, porventura, filiais (LRF, art. 52, V), na qual deverá constar o conteúdo desta decisão ou cópia desta, providenciando, outrossim, 
o seu encaminhamento; I) Determino que se oficie à Junta Comercial para que acresça, após o nome empresarial das devedoras, a expressão “em Recuperação Judicial”; 12.Em relação a eventuais licitações de interesse do devedor, fica desde logo 
autorizada a dispensa de certidões negativas a respeito desta recuperação judicial. É que o princípio da preservação da empresa jamais seria alcançado se a devedora, neste caso, só pudesse participar de licitações caso não houvesse este processo 
de recuperação judicial. A propósito, a jurisprudência do TJSP é firme nesse sentido [AI 2139432-78.2015.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Enio Zuliani, j. 03.03.2016].13.De fato, a regra do art. 31, II, da Lei de Licitações, 
tem sua aplicabilidade mitigada quando em confronto com as regras atinentes à recuperação judicial, uma vez que seria contraditório que o Estado fomentasse a recuperação da atividade empresarial por meio do processo de recuperação e, ao mesmo 
tempo, vedasse às empresas em recuperação judicial o acesso à contratação pública em licitações quando a prestação de serviços ao Poder Público faça parte das atividades do empresário em crise. Vale a pena, nesse ponto, invocar o magistério 
jurisprudencial do STJ [AgRg na MC 23.499, 2ª T., Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.12.2014, DJe 19.12.2014]. Importa ainda considerar que incumbe ao juízo da recuperação decidir essa matéria, pois na sua competência insere-se toda e 
qualquer questão que possa comprometer as finalidades da recuperação judicial, tal como na hipótese de exigência indevida de certidões. 14.Ressalvado meu posicionamento pessoal, o prazo do stay period será contado em dias corridos (STJ, REsp 
1.698.283/GO, 3ª T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.05.2019, DJe 24.05.2019; STJ, REsp 1.699.528/MG, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.04.2018, DJe 10.04.2018). 15.Fls. 1674/1683 (Banco Bradesco S/A): ciente. Já cadastrado no 
SAJ como terceiro interessado. 16.Fls. 1684 e 1685/1696 (Banco Santander Brasil S/A): ciente. Já cadastrado no SAJ como terceiro interessado.17. Fls. 1697/1702 (Banco Safra S/A): ciente. Já cadastrado no SAJ como terceiro interessado. 18.Fls. 
1703/1740 (Siccob Paulista): ciente. Já cadastrado no SAJ como terceiro interessado.19. Por fim, defiro o requerimento de suspensão da consolidação da propriedade em favor do Banco Sicoob Paulista, relativamente aos imóveis das matrículas nº 
43.495 e 72.626, registrados no 2.º CRI desta Comarca. Oficie-se diretamente ao Oficial do Registro de Imóveis, com esta determinação. É que, segundo o relato das devedoras, os imóveis em questão fazem parte do complexo hoteleiro cujo soergui-
mento se busca por meio da presente demanda. Ademais, a interpretação a contrário sensu do Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP permite concluir que, durante o stay period, essas medidas também ficam 
suspensas, sobretudo em relação aos bens essenciais às atividades da empresa. E isso acontece mesmo que o crédito seja extraconcursal, como parecer ser o caso. 20. Intime-se o Ministério Público. Int.” Relação de Credores das Recuperandas: 
Classe I – CRÉDITOS TRABALHISTAS: Amanda Figueiredo, CPF 373.468.888-47, Valor: R$ 8.000,00; Ana Gabriela Caffarena Gazzetta, CPF 403.344.488-24, Valor: R$ 3.450,00; André Luiz Macedo, CPF 069.736.838-60, Valor: R$ 52.000,00; Ariela 
da Silva Bonilha, CPF 365.476.008-56, Valor: R$ 3.000,00; Beatriz dos Santos Silva, CPF 463.142.218-11, Valor: R$ 4.000,00; Caio Francisco de Oliveira Campos, CPF 429.481.648-18, Valor: R$ 8.100,00; Dayara Thamires Madeira Mendonça, CPF 
404.175.298-13, Valor: R$ 2.000,00; Fabiana Neto Camelo, CPF 368.456.408-74, Valor: R$ 3.500,00; João Zanatta Advogados Associados, CNPJ/MF 36.255.266/0001-22, Valor: R$ 15.000,00; Juliana Soares Pereira, CPF 346.453.808-77, Valor: R$ 
8.000,00; Luana Marina Rabello Navarro, CPF 399.865.268-09, Valor: R$ 2.400,00; Marcos Augustus Carricondo, CPF 046.168.468-39, Valor: R$ 2.000,00; Maria das Graças Sales, CPF 345.578.758-40, Valor: R$ 578,42; Mariana Cardoso Dias Navar-
ro, CPF 381.859.428-70, Valor: R$ 7.000,00; Mariana Galvão da Silva, CPF 424.265.498-74, R$ 2.787,12; Mônica Regina Lopes, CPF 069.859.158-50, Valor: R$ 10.858,98; II – CRÉDITOS COM DIREITOS REAIS DE GARANTIA OU PRIVILÉGIOS 
ESPECIAIS: Não há; III – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS: Alge Grupo Geradores Ltda, CNPJ 14.994.111/0001-75, Valor: R$ 3.000,00; Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A, CNPJ 07.707.650/0001-10, Valor: R$ 288.512,00; Banco Bra-
desco S.A, CNPJ 60.746.948/0001-12, Valor: R$ 665.524,80; Banco do Brasil S.A, CNPJ 00.000.000/0001-91, Valor: R$ 3.636.467,10; Banco Safra S.A, CNPJ 58.160.789/0001-28, Valor: R$ 269.947,76; Banco Santander S.A, CNPJ 90.400.888/0001-
42, Valor: R$ 36.331,20; ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, CNPJ 00.474.973/0001-62, Valor: R$ 6.599,21; Embracon Administradora de Consórcio Ltda, CNPJ 58.113.812/0001-23, Valor: R$ 210.477,27; Energisa Sul Sudeste 
Distribuidora de Energia S.A, CNPJ 07.282.377/0001-20, Valor: R$ 51.470,70; Evdokie Wehbe, CPF 251.325.008-70, Valor: R$ 6.844,66; Liane Veiculos Ltda, CNPJ 55.323.539/0001-73, Valor: R$ 10.448,07; Luis Fernando Pereira, CPF 249.579.888-89, 
Valor: R$ 3.586,67; Luzia Maria Zaupa Wehbe, CPF 097.443.578-35, Valor: R$ 30.675,39; Red Fundo de Inv. em Direitos Creditórios Real LP, CNPJ 17.250.006/0001-10, Valor: R$ 1.052.807,28; Sicoob Credivale Coop. Créd. Livre Adm. V. Paranapa-
nema, CNPJ 01.637.949/0001-60, Valor: R$ 532.235,97; Sicoob Paulista Coop. Crédito Livre Adm. SP, CNPJ 10.262.276/0001-00, Valor: R$ 1.781.430,32; Sidnei Roberto da Silva - Gás e Conveniência, CNPJ 05.647.969/0001-72, Valor: R$ 32.759,70; 
IV – CRÉDITOS DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: Auto Peças Leimar Ltda, CNPJ 00.896.461/0001-94, Valor: R$ 1.743,51; Auto Posto Portal de Álvares Machado Ltda., CNPJ 04.449.466/0001-20, Valor: R$ 2.511,93; Casa 
de Carnes Terceiro Milenio Ltda, CNPJ 33.397.307/0001-27, Valor: R$ 3.729,55; CF Fernandes Materiais de Construção Ltda, CNPJ 04.250.201/0001-06, Valor: R$ 1.283,13; Comercial Chuveirão das Tintas Ltda, CNPJ 46.431.102/0001-62, Valor: R$ 
2.402,06; Ecomel SP Com. Varej. Prod. Limpeza e Higienização Ltda, CNPJ 30.823.035/0001-91, Valor: R$ 1.131,16; Fasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda, CNPJ 54.295.977/0001-02, Valor: R$ 1.356,00; Global Solutions Assessoria e 
Consultoria Ambiental Ltda, CNPJ 12.676.857/0001-05, Valor: R$ 550,00; Guerza Com. Pres. e Artigos de Hotelaria EIRELI, CNPJ 08.358.549/0001-64, Valor: R$ 2.018,34; Hiperquímica Produtos Químicos Ltda, CNPJ 02.451.048/0001-41, Valor: R$ 
1.125,00; JM Chaves Carburadores – ME, CNPJ 07.387.762/000131, Valor: R$ 14.800,00; JS Marmores e Granitos Ltda, CNPJ 09.172.345/0001-05, Valor: R$ 7.500,00; Marcio José de Oliveira Santiago, CNPJ 15.631.589/0001-01, Valor: R$ 531,66; 
Orestes Ederli – ME, CNPJ 74.430.406/0001-40, Valor: R$ 8.558,80; Tendência TS Ltda, CNPJ 23.228.608/0001-73, Valor: R$ 132.231,36; VALOR TOTAL: R$ 8.933.265,12. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar igno-
rância futura, foi expedido o presente Edital. NADA MAIS.

Pres. Prudente, 23 de julho de 2021.

7a Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO No 
1032389-04.2018.8.26.0224  O MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Domicio 
Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos requeridos e confrontantes a seguir relacionados, não citados 
pessoalmente: YOLANDA GADO FERRAZ, Brasileira, Solteira, Prendas do Lar, RG 11.178.027-5, CPF 160.317.498-23, 
GILBERTO SILVA OLIVEIRA, Brasileiro, Casado, Mecânico, RG 3.155.153, MARGARIDA GADO OLIVEIRA, Brasileira, 
Casada, Prendas do Lar, RG 6.877.662-7, CPF 107.001.078-27, MARIA APARECIDA TEIXEIRA GADO, Brasileira, Casada, 
Prendas do Lar, RG 3.663.058-5, CPF 471.062.988-91, JULIA GADO, Brasileira, Divorciada, Prendas do Lar, RG 5.333.804, 
CPF 029.649.288-43, MIGUEL GADO, Brasileiro, Casado, Aposentado, RG 17.778.881, CPF 522.213.188-20, MARIA DE 
LOURDES BALDASSO GADO, Brasileira, Viúva, Prendas do Lar, RG 7.935.150, CPF 196.176.138-67, CARLOS GADO, 
Brasileiro, Casado, Representante Comercial, RG 3.777.883, CPF 502.543.918-34, ABIGAIL DA SILVA GADO, Brasileira, 
Casada, Prendas do Lar, RG 6.861.601, CPF 170.124.428-40,Confrontantes: JOSÉ MARQUEZ e GERALDO VANCELAU 
COSTA, e demais réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Antônio Braz dos Santos Gonzales e Sonia Maria de Almeida Gonzales, ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de propriedade do imóvel onde reside situado na Avenida Pedro Alvares Cabral, n° 472, 
Lote n° 01, da Quadra n° 18, Jardim Vila Galvão, Guarulhos/SP, CEP: 07055-061, com área de 309,00m2 (trezentos e nove 
metros quadrados), medindo 10,00m (dez metros) de frente para a mencionada via pública, 10,60m (dez metros e sessenta 
centímetros) nos fundos onde divide com o lote n° 32 e 30,00 (trinta metros) da frente aos fundos em ambos os lados, 
confinando no lado direito com o imóvel da Avenida Pedro Alvares Cabral, n° 460, Lote n° 02, da Quadra n° 18, de propriedade 
de José Marquez, inscrição cadastral n° 111.25.98.0108.01.001 e do lado esquerdo com o imóvel da Viela Sedibra, n° 31, Lote 
n° 32, n° Quadra 18 de propriedade de Geraldo Vencelau Costa, inscrição cadastral n° 111.25.98.0157.00.000, 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 Guarulhos, aos 01 de fevereiro de 2021. Eu, Rosemary A.Pedrozo, 
Escrevente, digitei. Eu Esdras Roberto Franquim, Coordenador, conferi e assino digitalmente, por ordem do MM Juiz.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS A MMa Juíza  
de Direito da 18ª Vara Cível do Foro Central Estado de São 
Paulo, Dra Gisele Valle Monteiro da Rocha na forma da Lei 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele 
tiverem conhecimento que nos autos do processo de 
A D J U D I C A Ç Ã O  C O M P U L S Ó R I A  1 0 4 6 4 6 6 -
07.2015.8.26.0100 que neste juízo corre seus trâmites em 
que são Réus CHUI SIU MAN LEE brasileira do lar RG 
8.788.267-X CPF 400.717. 448-27 e LEE CHIH MIN chinês 
empresário RG 7.395.654-5 CPF 988.697.798-15 no qual é 
autor LEE CHIH LUNG requerendo a adjudicação 
compulsória dos bens imóveis descritos na ação, não sendo 
localizados os réus em diversos endereços diligenciados, e 
como esteja o mesmo em lugar incerto e não sabido, não 
sendo possível citá-los pessoalmente, nestas condições foi 
deferida a citação pelo presente edital, para comparecer em 
juízo, para promover sua defesa e ser notificados dos 
ulteriores termos do processo sob pena de revelia. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital cuja 2ª via 
ficará afixada de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada 
a ação os réus serão considerados revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS, dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2021.

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002336-70.2021.8.26.0606 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 a MELCIADES MENEZES 
DA SILVA, que nos autos da ação de cumprimento de Sentença ajuizada por AMC – Serviços 
Educacionais Ltda, foi determinada, nos termos do art.513, § 2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por 
edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 15.638,64 (valor em 28/02/2021), sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando ainda 
ADVERTIDO que, independentemente de nova intimação, terá o prazo de 15 dias úteis a fluir após 
os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Suzano, aos 26 de julho de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 




                  
              




            


    

               




                   



            
   
                  


 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1037718-44.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Fagner de Sousa
Araujo, CPF 353.903.418-80, pessoa jurídica, CNPJ nº 20.149.499/0001-00, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão,
convertida em ação de Execução, por parte de Santander Administradora de Consórcio Ltda., alegando em síntese: a exequente
pleiteia a satisfação de seu crédito no valor de R$ 17.697,78, oriundo de contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo
Automotor, sendo contemplado com um automóvel, eis que deixou de cumprir com o referido contrato, deixando de pagar as prestações
desde 25/10/2018, gerando assim sua inadimplência. Estando o executado em local incerto e/ou não sabido, foi deferida a CITAÇÃO
editalícia para que no prazo de 03 dias a contar do prazo de 20 dias do presente edital, efetue o pagamento atualizado da dívida, acrescido
de honorários advocatícios de 10 %, que será reduzido pela metade em caso de pronto pagamento, ou para que no prazo de 15 dias que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital ofereça embargos por meio de advogado, ou em igual prazo reconhecendo o crédito do
exequente e mediante depósito de 30% do valor da execução acrescido de custas e honorários advocatícios requerer lhe seja permitido
pagar em 6 parcelas mensais acrescidas de juros e correção monetária, sendo-lhe no caso do silêncio nomeado Curador Especial. Será o
presente edital, afixado e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de agosto de 2021.

33ª Vara Cível do Foro Central Cível/SP
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0007890-06.2013.8.26.0108 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 1ª Vara Judicial, do Foro de Cajamar, Estado de São Paulo, Dr(a). GINA FONSECA 
CORRÊA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AQUAZUL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 
08.744.814/0001-42, com endereço à AV. JOSÉ MARQUES RIBEIRO, 1020, GUATURINHO, CEP 07750-
000, Cajamar - SP RONALDO JORGE, Brasileiro, Casado, Médico, RG 6971173, CPF 054.450.418-67, 
com endereço à Rua das Galhetas, 435, Apto 141 - Bl. 6, Jd. Asturias, CEP 03308-050, Guaruja - SP 
ADRIANA DJRDJRJAN JORGE, Brasileiro, RG 188109274, CPF 097.758.918-84, com endereço à Rua 
das Galhetas, 435, Apto 141 Bl 6, Jd. Asturias, Guaruja - SP LUIZ AUGUSTO CHIRIGHINI BICUDO, CPF 
731.544.668-00, com endereço à R FREDERICO OZANAM, 16, bloco B, apto 41, JOSE MENINO, CEP 
11065-240, Santos - SP SILVIA HELENA RAINERI BICUDO, Brasileiro, RG 3807062, CPF 252.747.328-
87, com endereço à Rua Frederico Ozanam, 16, Apto 41 B, José Menino, Santos - SP , que lhe foi proposta 
uma ação Monitória por parte de Banco do Brasil S.A,objetivando a cobrança da quantia de R$ 189.559,26 
(cento e oitenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), referente ao con-
trato bancário. 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,paguem o "quantum" reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o fa-
zendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em caso de revelia, será nomeado cura-
dor especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Cajamar, aos 8 de novembro de 2019. 

Zatix Tecnologia S.A.
CNPJ/ME nº 03.585.974/0001-72 - NIRE 35.300.317.963

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20/08/2021
Data, Hora e Local: 20/08/2021, às 9h, por meio de videoconferência, através de link de acesso ao 
sistema eletrônico e, para todos os fins de direito, na sede da Zatix Tecnologia S.A. (“Companhia” ou 
“Emissora”), Barueri/SP, na Rua Bonnard (Green Valley 1), nº 980, Edifício 7, Bloco 8, Nível 5 e Blocos 
7 e 8, Nível 6, Alphaville Empresarial, CEP 06465-134. Convocação: Dispensada a convocação prévia 
em face da presença da única acionista titular da totalidade das ações da Companhia, Show Prestadora 
de Serviço do Brasil Ltda., conforme registrado no Livro de Presença de Acionistas. Presença: 
Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente: Eduardo Leite 
Cruz Lacet; Secretário: Alexandre Ferreira da Silva. Ordem do Dia: Deliberar (i) a retificação dos 
subitens “e”, “w” e “dd” do item de “Deliberações” da ata da Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 14/07/2021, às 9:00 horas (“AGE”), referente à 2ª emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, da Companhia, as 
quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos nos termos da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada e demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis; (ii) a criação do subitem “ee” do item de “Deliberações” da ata da AGE para 
dispor sobre a Fiança (conforme abaixo definida) com a consequente renumeração dos demais itens 
da AGE; e (iii) a ratificação das demais deliberações tomadas na referida AGE. Deliberações: 
Instalada a Assembleia, foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer restrições, 
aprovadas eletronicamente pelo acionista titular da totalidade das ações representativas do capital 
social da Companhia: (i) Aprovaram a retificação dos subitens “e”, “w” e “dd” do item de “Deliberações” 
da ata da AGE, conforme a nova redação a seguir: (e) Espécie. As Debêntures serão da espécie com 
garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, com garantia fidejussória 
adicional. (w) Pagamento da Remuneração. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures ou Resgate Antecipado Facultativo 
Total, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração Fixa será paga mensalmente, 
todo dia 20 de cada mês, sendo que a primeira parcela será devida em 20/09/2021 e a última na Data 
de Vencimento (individualmente, uma “Data de Pagamento da Remuneração”). (dd) Garantias Reais. 
Para assegurar o pagamento fiel, pontual e integral de todos e quaisquer valores, principais ou 
acessórios, incluindo Valor Nominal Unitário das Debêntures, da Remuneração, Encargos Moratórios e 
demais encargos aplicáveis, devidos pela Emissora nos termos das Debêntures e da Escritura de 
Emissão, incluindo todo e qualquer custo ou despesa necessário comprovadamente incorrido pelo 
Agente Fiduciário (conforme definido na Escritura de Emissão), Banco Liquidante e Escriturador 
(conforme definidos na Escritura de Emissão), inclusive, por seus honorários, e/ou pelos Debenturistas 
em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais 
necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e/ou da 
Escritura de Emissão, bem como o cumprimento de quaisquer das obrigações principais, acessórias e/
ou moratórias, presentes e/ou futuras, no seu vencimento final ou antecipado, assumidas ou que 
venham a ser assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura de Emissão ou nos demais documentos 
da Emissão (“Obrigações Garantidas”), as Debêntures contarão com: (i) cessão fiduciária, pela 
Emissora, de todos os direitos creditórios, atuais ou futuros, detidos e a serem detidos pela Emissora 
em virtude da emissão de duplicatas oriundas de transações comerciais realizadas entre a Emissora e 
seus clientes, a qualquer tempo, que representem, (A) enquanto a soma (x) do valor de venda forçada 
dos imóveis objeto dos Contratos de Alienação Fiduciária de Imóveis (conforme definido abaixo) e (y) 
R$ 10.200.000,00 for inferior a 50% do Valor Nominal das Debêntures ou, conforme o caso, do saldo 
devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração: os direitos creditórios 
deverão corresponder, no mínimo, a R$ 10.200.000,00; e (B) a partir da Data de Verificação (conforme 
definido na Escritura de Emissão) em que se apure que a soma dos itens (x) e (y) acima é igual ou 
superior a 50% do Valor Nominal das Debêntures ou, conforme o caso, do saldo devedor do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração: os direitos creditórios deverão 
corresponder a 17% do Valor Nominal das Debêntures ou, conforme o caso, do saldo devedor do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração (“Cessão Fiduciária de Recebíveis”), nos 
termos do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Conta Vinculada 
em Garantia com Condição Suspensiva e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Emissora e o 
Agente Fiduciário até a primeira Data de Integralização (“Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis”); 
e (ii) alienação fiduciária, pela Emissora, de imóveis de sua propriedade listados nos Contratos de 
Alienação Fiduciária de Imóveis (conforme definido abaixo), nos termos do “Instrumento Particular de 
Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças”, com relação ao imóvel denominado 
“Três Corações” (“Alienação Fiduciária Três Corações”), a ser celebrado entre a Emissora e o Agente 
Fiduciário até a primeira Data de Integralização (“Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel Três 
Corações”) e nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e 
Outras Avenças”, com relação aos imóveis denominados “Estrada da Servidão” e “BA-524”, nos moldes 
do Anexo IV da Escritura de Emissão (“Alienação Fiduciária Estrada da Servidão e BA-524” e, em 
conjunto com Alienação Fiduciária Três Corações, a “Alienação Fiduciária de Imóveis” e, em conjunto 
com a Cessão Fiduciária de Recebíveis, as “Garantias Reais” e, em conjunto com a Fiança (conforme 
abaixo definida), as “Garantias”), a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário em até 4 Dias 
Úteis contados da implementação da Condição Suspensiva (conforme abaixo definida) (“Contrato de 
Alienação Fiduciária dos Imóveis Estrada da Servidão e BA-524” e, em conjunto com o Contrato de 
Alienação Fiduciária do Imóvel Três Corações, os “Contratos de Alienação Fiduciária de Imóveis” e, em 
conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, os “Contratos de Garantia”). A eficácia 
da Cessão Fiduciária de Recebíveis e da Alienação Fiduciária Estrada da Servidão e BA-524 está 
condicionada, nos termos do artigo 125 do Código Civil, à liberação das garantias atualmente 
constituídas sobre as duplicatas objeto da Cessão Fiduciária de Recebíveis e sobre os imóveis objeto 
da Alienação Fiduciária Estrada da Servidão e BA-524, no âmbito das dívidas da Emissora existentes 
nesta data e listadas no Anexo III da Escritura de Emissão (“Obrigações Financeiras Existentes”), a 
qual deverá ser implementada nos termos da Escritura de Emissão (“Condição Suspensiva”). (ii) 
Aprovaram a criação do subitem “ee” do item de “Deliberações” da ata da AGE, com a consequente 
renumeração dos demais itens da AGE. O novo item “ee” passa a vigorar com a redação a seguir: (ee) 
Fiança. Para assegurar o cumprimento das Obrigações Garantidas assumidas na Escritura de 
Emissão, em adição às Garantias Reais, Eduardo Leite Cruz Lacet, brasileiro, empresário, divorciado, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 2371404-SSP/PB, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do 
Ministério da Economia sob nº 010.362.674-31, residente e domiciliado em Barueri/SP, na Avenida 
Delmar, 277, apartamento 15, Alphaville, CEP 06465-135 (“Fiador”) obriga-se, em caráter irrevogável e 
irretratável, perante os Debenturistas, como fiador, principal pagador e solidariamente responsável, nos 
termos dos artigos 818 e seguintes do Código Civil, pelo fiel, pontual e integral pagamento de todos e 
quaisquer valores, principais ou acessórios, presentes ou futuros, das Obrigações Garantidas, em 
benefício dos Debenturistas, renunciando expressamente aos benefícios de ordem, novação, direitos e 
faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 
368, 821, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil e artigos 130 e 794 do Código de 
Processo Civil (“Fiança”). A Fiança aqui referida entrará em vigor na Data de Emissão vigendo até 2 
anos contados da Data de Emissão, sendo automaticamente extinta após o referido prazo, desde que 
a Companhia tenha comprovadamente cumprido com todos os índices financeiros (nos termos da 
Escritura de Emissão) e esteja adimplente com as demais obrigações estabelecidas na Escritura de 
Emissão. (iii) Aprovaram a ratificação das demais deliberações tomadas na referida AGE que não 
tenham sido expressamente alteradas por esta assembleia geral extraordinária e todos os atos 
praticados pela Diretoria e os demais representantes legais da Companhia com relação às deliberações 
acima aprovadas pela AGE. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se a 
assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida, conferida e aprovada por todos, segue assinada. 
Assinaturas: Presidente: Eduardo Leite Cruz Lacet; e Secretário: Alexandre Ferreira da Silva. Acionista 
presente: Show Prestadora de Serviço do Brasil Ltda. (representada por Eduardo Leite Cruz Lacet). Os 
participantes reconhecem e concordam que a Companhia adotou o sistema e tecnologia acessíveis 
para que todos pudessem participar e votar à distância. As assinaturas foram realizadas por meio de 
certificado digital e operacionalizadas por meio da plataforma DocuSign, de acordo com a IN DREI nº 
79/2020. Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Barueri, 
20/08/2021. Eduardo Leite Cruz Lacet - Presidente; Alexandre Ferreira da Silva - Secretário. 
Acionista Presente: Show Prestadora de Serviço do Brasil Ltda. - Eduardo Leite Cruz Lacet.

SF 374 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 13/07/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 374 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 13/07/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057353-6 em 27/07/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA/SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1002041-36.2018.8.26.0019. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Americana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos Cosme 
Porto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LARISSA MOREIRA ALBINO, Brasileiro, RG 
46832205, CPF 467.134.078-03, com endereço à Rua Caetano de Campos, 63, A Zanaga II, 
CEP 13474-451, Americana - 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 que: a requerida emitiu Cédula de Crédito Bancário - nº 1.02397.0041832.14, 
em 16/12/2014, no valor de R$ 12.000,00, que deveria ser paga em 48 parcelas de R$ 488,91, 
vencendo-se a primeira em 16/01/2015 e a última em 16/12/2018. Para garantir o pagamento 
da dívida, alienou fi duciariamente à requerente o veículo: Chevrolet Celta Hatch, ano 2007, 
cor preto, placa DTX 2375, chassi 9Bgrz08907g148589. Ocorre que a requerida não cumpriu 
com o acordado, dando ensejo a uma dívida de R$ 16.469,80 (dezesseis mil, quatrocentos e 
sessenta e nove reais e oitenta centavos). 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 05 dias, pague a integralidade da dívida, (valor remanescente do fi nanciamento com 
encargos), mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do montante devido, 
conforme cálculos apresentados pelo credor na inicial, poderá ainda, no prazo de 15 dias, a fl uir após 
o prazo supra, apresentar defesa. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada 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 Americana, aos 16 de julho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1003886-09.2017.8.26.0191. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo,
Dr(a). BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Diego Fernandes
Paulino, CPF 411.712.818-38, 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 24/06/2015, foi celebrado
cédula de crédito nº 30410-135424653, no valor de R$ 17.510,55, a ser pago pelo réu em 48
parcelas mensais e consecutivas, com a garantia de alienação fiduciária do veículo marca Fiat/
Palio Fire Economy, prata, ano/modelo 2009/2010, placa ENW2552, chassi 9BD17164LA5567520,
alienado fiduciariamente, encontrando-se inadimplente quanto a prestação de nº 23, com
vencimento em 25/05/2017. Total do débito: R$ 12.196,34. Apreendido o bem em 11.11.2017, e
estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após
os 20 dias supra, pagar a integralidade da dívida pendente, correspondente às parcelas vencidas
e vincendas, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do
autor, podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pana de
confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ferraz de Vasconcelos, aos 13 de agosto de
2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008385- 42.2016.8.26.0362 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dr(a). ROGINER 
GARCIA CARNIEL, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELI CUCCOLO ROSALES, Brasileiro, Di-
vorciada, Prendas do Lar, CPF 274.292.648-83, com endereço à Rua Major Solon, 615, Apto 93, Cam-
bui, CEP 13024-907, Campinas - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudici-
al por parte de Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas -sebrae e Banco do Brasil 
S/A, alegando em síntese: o referido executado é fiador se responsabilizando pelas obrigações assu-
midas pelo contratante com o exequente sendo Contrato de Abertura de Crédito Fixo de N.º 40/00430-
9 EM 25/04/2013, valor da dívida R$ 118.127,50 (atualizada até 07/2016). Encontrando-se o réu em lu-
gar 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 edi-
tal, 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 Mogi Guacu, aos 28 de novembro de 2019.  

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇAO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011552-
33.2020.8.26.0037 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Araraquara, Estado de São 
Paulo, PAULO LUIS APARECIDO TREVISO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIRCEU 
FERREIRA JUNIOR, CPF 33677570808, com endereço à Alameda Paulista, 2551, Jardim Paulis-
tano, CEP 14810-270, Araraquara - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
Banco do Brasil S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO E INTIMAÇAO, por EDITAL, para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o paga-
mento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 128.339,83 devidamente atualizada e efe-
tue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresen-
te embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, que fluirá(ão) após o decur-
so do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Araraquara, aos 28 de julho 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 1.271.894, 
em 16 de julho de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDI-
CIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – Arts. 1.242 e 1.243 do Código Civil), Ata Notarial e demais 
documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por MARIA CRISTINA GOMES RIBEIRO, 
brasileira, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.047.940-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
143.360.188-55, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Madre Rita Amada de Jesus, nº 72, apartamen-
to 171 – Granja Julieta – 11707-000 – São Paulo/SP, a qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus 
domini, desde 06 de outubro de 1.987, e que adquiriu através de Contrato Particular de Promessa de Cessão 
e Transferência de Direitos e Obrigações, decorrentes de Instrumento Particular de Promessa de Cessão de 
Compromisso de Venda e Compra de fração ideal de terreno e Compromisso de Venda e Compra de cons-
trução de unidade autônoma, feito em 06 de outubro de 1.987, de ANTONIO DE JESUS CARDOSO e  sua 
mulher DAISY VIEIRA DOS SANTOS, sobre o APARTAMENTO nº 82, integrante do Edifício Camburi, situado 
na Rua Nelson Gama de Oliveira, nº. 121, na Vila Andrade, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, cadastrado 
na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº. 169.223.0067-9, imóvel esse que se acha registrado 
conforme a matrícula nº. 206.110, deste 11º Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de C.A 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do 
presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros 
interessados, ou os notificandos, ANTONIO DE JESUS CARDOSO, DAISY VIEIRA DOS SANTOS, JAMIL CA-
LIL FARKUH, ANTONIO CELSO DE FRANÇA RIBEIRO, MARINA BRAGA DIAS DE FRANÇA RIBEIRO; e C.A 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamenta-
da(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) 
e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas 
de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor 
do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na 
ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que 
trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, 
aos 18 de agosto de 2021. O Oficial.

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 1.280.055, 
em 19 de setembro de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRA-
JUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais 
documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por CRISTIANE SILVA DE ANDRADE, 
brasileira, solteira, maior, autônoma, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.655.731-1-SSP-SP, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 176.503.628-33, residente e domiciliada nesta Capital, a qual alega deter a posse mansa 
e pacífica com animus domini, desde o 12 de julho de 2.000, que adquiriu através de Instrumento Particular de 
Compromisso de Venda e Compra e Cessão de Direitos e Obrigações de NERLI HECKE, e que este adquiriu 
em 18 de agosto de 1999, através de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra e Cessão 
de Direitos e Obrigações de ANTONIO KOITE TAKAZAKI e sua mulher VERA LUCIA POLTRONIERI TAKA-
ZAKI, sobre o IMÓVEL situado na Rua Adelina Maria de Jesus, nº 04, antiga Rua Um, com área construída de 
116,12m², e seu terreno, com área de superfície de 130,76m², correspondente a parte do lote nº 03 da quadra 
“B” do loteamento denominado Jardim Sonia Maria, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contri-
buinte nº 161.219.0059-7, imóvel esse que se acha registrado em área maior, conforme matrícula nº. 25.775, 
deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos 
do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais tercei-
ros interessados, ou os notificandos, GIANPAUL S/C DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA, NOVA SOCIEDADE CIVIL DE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, IMÓVEIS NA ZONA 
SUL LTDA, ANTONIO KOITE TAKAZAKI, VERA LUCIA POLTRONIERI TAKAZAKI, NERLI HECKE, AMARO 
MANOEL DA SILVA e FERNANDO JOSE DE ARAÚJO, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  
fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) consi-
derada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas 
Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda 
a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, 
e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de 
que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da 
Capital, aos 18 de agosto de 2021. O Oficial.

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 1.289.547, em 
29 de julho de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Arts. 1.238, 1.243 e 1.207 do Código Civil), Ata Notarial e demais 
documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por MESSIAS CORREIA DA SILVA, brasi-
leiro, policial civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.701.113-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
084.477.328-00 e sua mulher GLÓRIA APARECIDA FERREIRA CORREIA DA SILVA, brasileira, professora, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 37.162.413-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 687.321.556-20, 
casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Itabo-
poama, nº 54 – Vila Isa – CEP 04689-050 – São Paulo/SP, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, 
com animus domini, desde 1.988, e que adquiriram de forma verbal, o IMÓVEL situado na Rua Itabapoama, 
nº. 54, Vila Isa, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contri-
buinte nº. 090.157.0026-5, imóvel esse que se acha registrado conforme a transcrição nº. 89.327, deste 11º. 
Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de ARTHUR MATHIAS DE MORAES e sua mulher 
ANNA PIRES DE ANDRADE. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente 
Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interes-
sados, ou os notificandos, ARTHUR MATHIAS DE MORAES, ANNA PIRES DE ANDRADE, AMARO MATHIAS 
DE MORAES, APARECIDA CAMBIUCCI DE MORAES, MARIA MARGARIDA DA SILVA, JOEL CORREIA DA 
SILVA, DALVA MATHIAS DE MORAES, JOSE CARLOS DE MORAES, MARIA SCHUNCK DE MORAES, ISA-
BEL MATHIAS MOREIRA, MOACYR BORBA MOREIRA JUNIOR, JOSE DANIEL LIMA SAVEGNAGO, LILIAN 
LUTHER KUHN, DULCINEIA MATIAS DOS SANTOS, DIRCE SORO DIAS, DEBORA PATRICIA DIAS, MARA 
DALILA DIAS, MATEUS RODRIGO DIAS e LUCAS DIAS,  oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde 
que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) 
considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, 
e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e 
ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação 
deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao 
registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da 
Comarca da Capital, aos 20 de agosto de 2021. O Oficial.

O 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - FAZ SABER a IZABEL DE OLIVEIRA e TEREZIANO DE OLIVEIRA, que LUIZ 
ANTÔNIO QUEIROZ BARONE, ERIKA BONITO BARONE, VLADEMIR MORENO BONITO BARONE, 
representados por sua procuradora, AYA CLÁUDIA YAGI, protocolizou o pedido de Retificação de 
Registro Imobiliário, nos moldes do art. 213, inciso II, da Lei 6.015/73 (procedimento nº 660.769/20), 
para que o imóvel localizado na Rua Inhapim, s/nº, Lote 44 da Quadra 87– 46º Subdistrito – 
Vila Formosa - São Paulo - SP, matriculado sob nº 80.556, tributado pelo CONTRIBUINTE nº 
116.175.0053-3, passe a ter a descrição constante no memorial e planta juntados aos autos supra-
indicados. Considerando a certificação de que os notificandos se encontram em lugar incerto e 
não sabido, cumpre, com fundamento no no item 136.12 do Cápitulo. XX das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado. A presente publicação é feita para o fim de, após 
decorridos 10 (dez) dias da data da primeira publicação, e na ausência de qualquer impugnação por 
parte dos destinatários deste Edital, se proceder à averbação de que trata o art. 213, §5º, da Lei nº 
6.015/73. O presente foi publicado pela primeira vez em data de 13/08/2021. Dado e passado no 9º 
Serviço de Registro de Imóveis de São Paulo, o Oficial, Francisco Raymundo. 

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1000140-97.2020.8.26.0363 Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudi  
cial Contratos Bancários Exequente: Banco Bradesco S/A Executado: Renata Rocha. Edital de Citação. Prazo de 20 
dias. Processo nº1000140-97.2020.8.26.0363.A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara, do Foro de Mogi Mirim, Estado de  
São Paulo, Dra. Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Renata Rocha, 
Brasileira, Solteira, CPF 280.829.698-30, com endereço à Avenida Joao Erbolato, 376, Jardim Cha padao, CEP 130 
70-070, Campinas-SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte  de Banco Bra 
desco S/A, alegando em síntese: o banco é credor da quantia certa e exigível de R$276.268,57, referente ao Instru 
mento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, emitido em 28/03/2019, vencido e não pago, conforme 
documentos anexos aos autos. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, 
por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias úteis, efetuar o pagamento da dívi  
da, custas e honorários advocatícios e no prazo de 15dias úteis, poderá a executada oferecer embargos à execução,  
que fluirão após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo apresentada defesa a ação, a executada será con 
siderado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi Mirim, aos 13 de maio de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005631-69.2021.8.26.0007O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) FABIO SILVEIRA BIANCHINI, Brasileiro, Estudante, RG 25.024.597-8, CPF 263.124.958-50, com endereço 
à Avenida Flacides Ferreira, 28 B, Balneário São Jorge, CEP11740-000, Itanhaém - SP que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazode15(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 2.618,62, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2021. 

 
 

 

 
5ª OFÍCIO CÍVEL DA COMARCA DE SÃO VICENTE. EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MARCO ANTONIO 
BINOTTO AOURNEAUX DE MOURA Prazo: 20 dias. Processo nº. 0012559-38.2018.8.26.0590. O Dr. Otávio 
Augusto Teixeira Santos, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de São Vicente – SP, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a MARCO ANTONIO BINOTTO AOURNEAUX DE MOURA e, a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, neste Juízo e Cartório tramita Ação de Cumprimento de 
Sentença, que a Massa Falida do Banco Crefisul S/A. ajuizou em face de MARCO ANTONIO BINOTTO 
AOURNEAUX DE MOURA. 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 376.019,47 (setem-
bro/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advoca-
tícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e pu-
blicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,  19 de julho de 2021.  

 
 

E D I T A L  D E  C I T A Ç Ã O  -  P R A Z O  D E  2 0 
DIAS.PROCESSO Nº 1121527-63.2018.8.26.0100 
O(A)  MM.  Juiz(a)  de  Direito  da  40ª  Vara  Cível,  do  
Foro  Central  Cível,  Estado  de  São  Paulo, Dr(a). 
PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO, na forma da Lei, 
etc. FAZ  SABER  a  CONEMBRA  CONSTRUÇÕES  E  
OBRAS  LTDA,  CNPJ  02.719.255/0001-34, que  lhe  
foi  proposta  uma  ação  de  Monitória  por  parte  de  
Prodesbus  Industria  de  Equipamentos Eletricos  
Eireli  Epp,,  objetivando  o  recebimento  da  quantia  
de  R$  94.144,36,  oriunda  do  Termo de Confissão de 
Dívida de 07/12/2016. Estando a ré em lugar ignorado, 
foi determinada a citação por  edital,  para  que  em  15  
dias  úteis,  após  os  20  dias  supra,  pague  o  débito  
acrescido  de  5%  a título de honorários advocatícios, 
hipótese em que ficará isenta de custas processuais, ou 
ofereça embargos,  sob  pena  de  não  o  fazendo  
constituir-se  de  pleno  direito  o  título  executivo  
judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi  
determinada  a  sua CITAÇÃO,  por  EDITAL,  Não  
sendo  contestada  a  ação,  o  réu  será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado  e  publicado  na  
forma  da  lei. NADA  MAIS.  Dado  e  passado  nesta  
cidade  de  São  Paulo, aos 16 de julho de 2021.

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo 1028893-19.2016.8.26.0100. A Dra. Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, Juíza de 
Direito da 36ª Vara Cível da Capital /SP, na forma da lei, etc...Faz saber a PORTELLA & STURMER LTDA ME, CNPJ 03.020.247/0001-68 
que BANCO CATERPILLAR S/A. ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO em razão do inadimplemento do contrato FPP34337. Estando o 
executado em lugar incerto, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 03 dias, a fluir os 
20 dias supra, promova o pagamento do débito de R$ 261.617,79, e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, caso queira, 
apresente embargos à execução, ciente de que a não apresentação de embargos, lhe será nomeado curador especial, estando sujeito à 
constrição de bens para a satisfação da execução. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 23/07/2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1100837-42.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ASSOCIAÇÃO DE MORADIA DO PARQUE OTERO, CNPJ nº 03.669.890/0001-17, na pessoa de seu representante legal e ao Sr. 
NESTOR QUINTOS DE OLIVEIRA, CPF 010.212.348-93 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
DEBORA CARDOSO DOS SANTOS, alegando em síntese: objetivando a procedência da ação para declarar a rescisão do contrato 
firmado entre as partes, bem como condenar os réus na quantia de R$15.650,00 (Outubro/2020) tendo em vista pagamentos realizados pela 
autora referente o termo de compromisso e de adesão, a realização de inscrição referente ao Projeto Social Habitacional, com o objetivo de 
conseguir financiar um imóvel, da qual as rés tinham como proposta construir 1.308 unidades habitacionais, num terreno com área de 54.000 
m², transcrição/matrícula de nº 9177, INCRA nº 638.010.669-0, situado na Avenida Joaquim Napoleão Machado, nº 4.111, Jardim Santa 
Bárbara, São Paulo - SP, em 28 de Setembro de 2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 10 de agosto de 2021. 
 

 

EDITAL
Processo n.º 1012325-67.2021.8.26.0482 Classe: Recuperação Judicial Requerentes: CBR HOTEL E SERVIÇOS EIRELI; CHT – CAMPO BELO HOTEL E TURISMO LTDA.; HOTEL FAZENDA CAMPO BELO EIRELI; e, JFX CONSTRUTORA E INCOR-
PORADORA LTDA. FAZ SABER que em cumprimento ao disposto no $1. do art. 7° e art. 52, ambos da Lei 11.101/2005, serve o presente para dar conhecimento a todos os credores e demais interessados que o MM. Juiz Dr. Silas Silva Santos da E. 
Segunda Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, deferiu o processamento da recuperação judicial requerida por CBR HOTEL E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.835.878/0001-02; CHT – CAMPO 
BELO HOTEL E TURISMO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 26.154.389/0001-13; HOTEL FAZENDA CAMPO BELO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.254.156/0001-97; e, JFX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 21.317.288/0001-00, processo n.º 1012325-67.2021.8.26.0482. Ficam todos os credores advertidos de que, pelo disposto no §1.º do art. 7. da Lei 11.101/2005, terão o de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste Edital, para 
apresentar, diretamente à administradora judicial, BRASIL TRUSTEE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados. Os credores poderão encaminhar eventuais habilitações ou divergências quanto 
aos créditos relacionados pelo e-mail campobelo@brasiltrustee.com.br, criado especificamente para este fim, ou na sede da administradora judicial, situada  na Rua Robert Bosch, 544, 8º Andar, CEP 01.141-010, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo. Os credores ficam advertidos, ainda, poderão, oportunamente, opor objeções ao plano de recuperação judicial a ser apresentado pelas sociedades recuperandas termos do art. 55 da Lei 11.101/2005. Contém o presente Edital o teor da decisão 
do deferimento da recuperação judicial e a relação nominal de credores, com a discriminação do valor atualizado e a classificação de cada crédito. Teor da Decisão: “V I S T O S.1.Fls. 3807/3809: recebo a petição das devedoras como aditamento. 
Ciente dos documentos de fls. 3810/3845.2.Cabível o processamento da recuperação judicial, já que as devedoras indicaram as causas da crise econômico-financeira, as quais demonstram o fumus boni iuris para o pedido. Os fatos foram descritos e 
encontram embasamento nos documentos juntados e também em fatos notórios que independem de provas. Realmente, as devedoras atuam no ramo de serviços de hotelaria, e a recuperanda JFX Construtora foi criada com a finalidade de edificar as 
instalações do conglomerado. Sabe-se bem que nesse período de pandemia várias empresas passaram ou passam por dificuldades financeiras, notadamente aquelas voltadas ao turismo e hotelaria, não sendo diferente em relação às autoras.3. A luz 
da documentação contábil, reveladora de um significativo vulto econômico das atividades que vinham sendo empreendidas pelas devedoras, não se pode descartar, desde logo, a viabilidade de soerguimento das sociedades empresárias. Ou seja, não 
se pode afirmar, desde já e categoricamente, que a tentativa de recuperação judicial será fatalmente destituída de êxito.4. As devedoras apresentaram demonstrações contábeis relativas aos últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para 
instruir o pedido, compostas de: a) balanços patrimoniais e demonstração de resultado de 2017, 2018, 2019 e 2020 (fls. 367/390, 391/404, 405/424 e 425/443); b) relatório de fluxo de caixa e projeção de caixa (fls. 362363 e 1764/3395 e 3814), e c) 
balancetes de 2021 (janeiro a maio) (fls. 3839/3845).5. Juntaram relação nominal completa dos credores (fls. 445/446, 454/458, 459/462 e 463/467), a relação integral dos empregados (fls. 469, 470, 471 e 472), certidão de regularidade do devedor no 
Registro Público de Empresas e atos constitutivos (fls. 26/118, 119/225, 226/298 e 299/355), relação dos bens particulares dos sócios controladores/administradores das devedoras (fls. 500/516 e 517/525), os extratos atualizados das contas bancárias 
e de suas aplicações financeiras e de contratos firmados com instituições financeiras (527/1111, 1112/1496, 1497/1572 e 1573/1589), certidões de protestos (fls. 1591/1600, 1601/1606, 1607/1611 e 1612/1617), relação de todas as ações judiciais em 
que as devedoras figuram como parte, inclusive de natureza trabalhista (fls. 1619/1634), relação de ações criminais em nome dos sócios (fls. 1757/1763).6.De outra parte, tenho para mim que a figura do grupo econômico de fato esteja, ao menos em 
tese, configurada. Com efeito, ainda que de modo informal (isto é, sem uma convenção de grupo), o grupo econômico de fato caracteriza-se pelo “fato da existência de uma ou mais sociedades que, individualmente ou em conjunto, pode(m) determinar 
os destinos das sociedades que abaixo dela(s) se coloca(m) na cadeia de comando” (VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito comercial: sociedades. 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, vol. 2, p. 249).7.Bem é de ver que, no caso dos 
autos, há unicidade de direção empresarial, visto que as devedoras caracterizam-se como empresas familiares. Não se pode olvidar, ainda nesse sentido, a semelhança de objeto social das sociedades empresárias.8.Além disso, nos contratos trazidos 
com a inicial há menção de que os componentes do quadro societário das devedoras acabam atuando como garantidores uns dos outros, surgindo o que se tem chamado de garantias cruzadas.9.Daí a pertinência dos seguintes precedentes do TJSP 
a respeito da formação de litisconsórcio ativo facultativo no âmbito da recuperação judicial: AI 2136068-35.2014.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Cláudio Godoy, j. 25.03.2015; AI 2094959-07.2015.8.26.0000, 2ª Câma-
ra Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 05.10.2015 (caso OAS).10.Dessa forma, preenchidos os requisitos dos arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/2005, impõe-se a decisão liminar positiva, deferindo-se o processamen-
to da recuperação judicial das empresas CBR HOTEL E SERVIÇOS EIRELI, CHT CAMPO BELO HOTEL E TURISMO LTDA, HOTEL FAZENDA CAMPO BELO EIRELI e JFX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.11.De conseguinte, na forma 
do art. 52, da Lei nº 11.101/2005:A)determino a expedição de edital a que se refere o art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005, com a advertência aos credores do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de habilitações ou divergências, a partir da publica-
ção do edital (art. 7º, § 1º), devendo as devedoras apresentar a respectiva minuta, em 48 horas, para conferência e assinatura, arcando ainda com as despesas de publicação, inclusive em jornal de grande circulação nacional, com sede na Capital do 
Estado de São Paulo, com a máxima urgência, e mediante juntada aos autos para comprovação. Comunico aos credores que as habilitações, impugnações ou divergências quanto aos créditos, apresentadas dentro do prazo acima assinalado, precisa-
mente instruídas, deverão ser encaminhadas diretamente ao Administrador Judicial, física ou eletronicamente, através do e-mail informado especificamente para esse fim. Observo, neste tópico, em especial quanto aos créditos trabalhistas, que para 
eventual divergência ou habilitação é necessário que exista sentença trabalhista líquida e exigível (com trânsito em julgado), competindo ao MM. Juiz do Trabalho eventual fixação do valor a ser reservado.A.1) A habilitação de crédito ou divergência 
apresentada após o prazo de 15 (quinze) dias (item “a”), mas antes da homologação do Quadro Geral de Credores, será considerada retardatária e recebida como impugnação, devendo ser processada na forma dos artigos 13 a 15 da LRF, e sua 
apresentação pelos credores deverá ser feita por meio de incidente, na forma do item “C” desta decisão.A.2) As recuperandas deverão apresentar, no prazo de 60 dias, contados da publicação desta decisão, o plano de recuperação judicial (art. 53, Lei 
n° 11.101/05).B) nomeio como administrador judicial a Brasil Trustee Administração Judicial, a qual será intimada pessoalmente para, no prazo de quarenta e oito horas, assinar o termo de compromisso; B.1) arbitro os honorários provisórios em favor 
do Administrador Judicial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor a ser depositado mensalmente pelas devedoras na conta indicada pelo Administrador, promovendo-se os descontos legais. Tais depósitos serão deduzidos do valor a ser definitiva e 
oportunamente arbitrado, atento ao disposto no art. 24, da LRF; B.2) O administrador judicial deverá informar o juízo a situação da empresa em 10 dias, para fins do art. 22, II, “a” (primeira parte) e “c”, da Lei n. 11.101/05; B.3) Quanto aos relatórios 
mensais, que não se confundem com o relatório determinado no item B.2, o administrador judicial deverá protocolar o primeiro relatório como incidente à recuperação judicial, não devendo, portanto, ser juntados aos autos principais, sendo que os rela-
tórios mensais subsequentes deverão ser, sempre, direcionados ao incidente já instaurado; B.4) O administrador judicial, quando da apresentação da relação prevista no art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, deverá providenciar a minuta do respectivo edital, 
em mídia e em formato de texto, para sua regular publicação na Imprensa Oficial. C) Publicada a relação de credores apresentada oportunamente pelo administrador judicial (art. 7º, § 2º, LRF), eventuais impugnações (art. 8º), que deverão ser apresen-
tadas no prazo de 10 dias contadas da aludida publicação, deverão ser protocoladas como incidentes à recuperação judicial (Código/Classe 114 impugnação de crédito), não devendo, portanto, ser juntadas aos autos principais (art. 8º, parágrafo único), 
nem tampouco distribuídas (art. 8º, parágrafo único). D) Dispenso as devedoras da apresentação de certidões negativas para que exerçam suas atividades, inclusive para contratação com o Poder Público mediante licitação (cf. n. 12 e 13, abaixo), com 
a ressalva de que essa concessão não atinge as hipóteses de recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios; E) Na forma do art. 69, da LRF, o nome empresarial das devedoras será seguido da expressa “em Recuperação Judicial”; F) 
Ordeno a suspensão de todas as ações ou execuções contra as devedoras, se houver, na forma do art. 6º, da LRF, devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º já 
mencionado e também as ações relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, da LRF, providenciando as devedoras as comunicações pertinentes (art. 52, § 3º, da LRF); G) Determino às devedoras que providenciem a apresentação 
de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores, devendo observar o quanto disposto no item B.3 supra; H) As recuperandas deverão providenciar a expedição de comunicação, 
por carta, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimentos e, porventura, filiais (LRF, art. 52, V), na qual deverá constar o conteúdo desta decisão ou cópia desta, providenciando, outrossim, 
o seu encaminhamento; I) Determino que se oficie à Junta Comercial para que acresça, após o nome empresarial das devedoras, a expressão “em Recuperação Judicial”; 12.Em relação a eventuais licitações de interesse do devedor, fica desde logo 
autorizada a dispensa de certidões negativas a respeito desta recuperação judicial. É que o princípio da preservação da empresa jamais seria alcançado se a devedora, neste caso, só pudesse participar de licitações caso não houvesse este processo 
de recuperação judicial. A propósito, a jurisprudência do TJSP é firme nesse sentido [AI 2139432-78.2015.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Enio Zuliani, j. 03.03.2016].13.De fato, a regra do art. 31, II, da Lei de Licitações, 
tem sua aplicabilidade mitigada quando em confronto com as regras atinentes à recuperação judicial, uma vez que seria contraditório que o Estado fomentasse a recuperação da atividade empresarial por meio do processo de recuperação e, ao mesmo 
tempo, vedasse às empresas em recuperação judicial o acesso à contratação pública em licitações quando a prestação de serviços ao Poder Público faça parte das atividades do empresário em crise. Vale a pena, nesse ponto, invocar o magistério 
jurisprudencial do STJ [AgRg na MC 23.499, 2ª T., Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.12.2014, DJe 19.12.2014]. Importa ainda considerar que incumbe ao juízo da recuperação decidir essa matéria, pois na sua competência insere-se toda e 
qualquer questão que possa comprometer as finalidades da recuperação judicial, tal como na hipótese de exigência indevida de certidões. 14.Ressalvado meu posicionamento pessoal, o prazo do stay period será contado em dias corridos (STJ, REsp 
1.698.283/GO, 3ª T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.05.2019, DJe 24.05.2019; STJ, REsp 1.699.528/MG, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.04.2018, DJe 10.04.2018). 15.Fls. 1674/1683 (Banco Bradesco S/A): ciente. Já cadastrado no 
SAJ como terceiro interessado. 16.Fls. 1684 e 1685/1696 (Banco Santander Brasil S/A): ciente. Já cadastrado no SAJ como terceiro interessado.17. Fls. 1697/1702 (Banco Safra S/A): ciente. Já cadastrado no SAJ como terceiro interessado. 18.Fls. 
1703/1740 (Siccob Paulista): ciente. Já cadastrado no SAJ como terceiro interessado.19. Por fim, defiro o requerimento de suspensão da consolidação da propriedade em favor do Banco Sicoob Paulista, relativamente aos imóveis das matrículas nº 
43.495 e 72.626, registrados no 2.º CRI desta Comarca. Oficie-se diretamente ao Oficial do Registro de Imóveis, com esta determinação. É que, segundo o relato das devedoras, os imóveis em questão fazem parte do complexo hoteleiro cujo soergui-
mento se busca por meio da presente demanda. Ademais, a interpretação a contrário sensu do Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP permite concluir que, durante o stay period, essas medidas também ficam 
suspensas, sobretudo em relação aos bens essenciais às atividades da empresa. E isso acontece mesmo que o crédito seja extraconcursal, como parecer ser o caso. 20. Intime-se o Ministério Público. Int.” Relação de Credores das Recuperandas: 
Classe I – CRÉDITOS TRABALHISTAS: Amanda Figueiredo, CPF 373.468.888-47, Valor: R$ 8.000,00; Ana Gabriela Caffarena Gazzetta, CPF 403.344.488-24, Valor: R$ 3.450,00; André Luiz Macedo, CPF 069.736.838-60, Valor: R$ 52.000,00; Ariela 
da Silva Bonilha, CPF 365.476.008-56, Valor: R$ 3.000,00; Beatriz dos Santos Silva, CPF 463.142.218-11, Valor: R$ 4.000,00; Caio Francisco de Oliveira Campos, CPF 429.481.648-18, Valor: R$ 8.100,00; Dayara Thamires Madeira Mendonça, CPF 
404.175.298-13, Valor: R$ 2.000,00; Fabiana Neto Camelo, CPF 368.456.408-74, Valor: R$ 3.500,00; João Zanatta Advogados Associados, CNPJ/MF 36.255.266/0001-22, Valor: R$ 15.000,00; Juliana Soares Pereira, CPF 346.453.808-77, Valor: R$ 
8.000,00; Luana Marina Rabello Navarro, CPF 399.865.268-09, Valor: R$ 2.400,00; Marcos Augustus Carricondo, CPF 046.168.468-39, Valor: R$ 2.000,00; Maria das Graças Sales, CPF 345.578.758-40, Valor: R$ 578,42; Mariana Cardoso Dias Navar-
ro, CPF 381.859.428-70, Valor: R$ 7.000,00; Mariana Galvão da Silva, CPF 424.265.498-74, R$ 2.787,12; Mônica Regina Lopes, CPF 069.859.158-50, Valor: R$ 10.858,98; II – CRÉDITOS COM DIREITOS REAIS DE GARANTIA OU PRIVILÉGIOS 
ESPECIAIS: Não há; III – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS: Alge Grupo Geradores Ltda, CNPJ 14.994.111/0001-75, Valor: R$ 3.000,00; Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A, CNPJ 07.707.650/0001-10, Valor: R$ 288.512,00; Banco Bra-
desco S.A, CNPJ 60.746.948/0001-12, Valor: R$ 665.524,80; Banco do Brasil S.A, CNPJ 00.000.000/0001-91, Valor: R$ 3.636.467,10; Banco Safra S.A, CNPJ 58.160.789/0001-28, Valor: R$ 269.947,76; Banco Santander S.A, CNPJ 90.400.888/0001-
42, Valor: R$ 36.331,20; ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, CNPJ 00.474.973/0001-62, Valor: R$ 6.599,21; Embracon Administradora de Consórcio Ltda, CNPJ 58.113.812/0001-23, Valor: R$ 210.477,27; Energisa Sul Sudeste 
Distribuidora de Energia S.A, CNPJ 07.282.377/0001-20, Valor: R$ 51.470,70; Evdokie Wehbe, CPF 251.325.008-70, Valor: R$ 6.844,66; Liane Veiculos Ltda, CNPJ 55.323.539/0001-73, Valor: R$ 10.448,07; Luis Fernando Pereira, CPF 249.579.888-89, 
Valor: R$ 3.586,67; Luzia Maria Zaupa Wehbe, CPF 097.443.578-35, Valor: R$ 30.675,39; Red Fundo de Inv. em Direitos Creditórios Real LP, CNPJ 17.250.006/0001-10, Valor: R$ 1.052.807,28; Sicoob Credivale Coop. Créd. Livre Adm. V. Paranapa-
nema, CNPJ 01.637.949/0001-60, Valor: R$ 532.235,97; Sicoob Paulista Coop. Crédito Livre Adm. SP, CNPJ 10.262.276/0001-00, Valor: R$ 1.781.430,32; Sidnei Roberto da Silva - Gás e Conveniência, CNPJ 05.647.969/0001-72, Valor: R$ 32.759,70; 
IV – CRÉDITOS DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: Auto Peças Leimar Ltda, CNPJ 00.896.461/0001-94, Valor: R$ 1.743,51; Auto Posto Portal de Álvares Machado Ltda., CNPJ 04.449.466/0001-20, Valor: R$ 2.511,93; Casa 
de Carnes Terceiro Milenio Ltda, CNPJ 33.397.307/0001-27, Valor: R$ 3.729,55; CF Fernandes Materiais de Construção Ltda, CNPJ 04.250.201/0001-06, Valor: R$ 1.283,13; Comercial Chuveirão das Tintas Ltda, CNPJ 46.431.102/0001-62, Valor: R$ 
2.402,06; Ecomel SP Com. Varej. Prod. Limpeza e Higienização Ltda, CNPJ 30.823.035/0001-91, Valor: R$ 1.131,16; Fasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda, CNPJ 54.295.977/0001-02, Valor: R$ 1.356,00; Global Solutions Assessoria e 
Consultoria Ambiental Ltda, CNPJ 12.676.857/0001-05, Valor: R$ 550,00; Guerza Com. Pres. e Artigos de Hotelaria EIRELI, CNPJ 08.358.549/0001-64, Valor: R$ 2.018,34; Hiperquímica Produtos Químicos Ltda, CNPJ 02.451.048/0001-41, Valor: R$ 
1.125,00; JM Chaves Carburadores – ME, CNPJ 07.387.762/000131, Valor: R$ 14.800,00; JS Marmores e Granitos Ltda, CNPJ 09.172.345/0001-05, Valor: R$ 7.500,00; Marcio José de Oliveira Santiago, CNPJ 15.631.589/0001-01, Valor: R$ 531,66; 
Orestes Ederli – ME, CNPJ 74.430.406/0001-40, Valor: R$ 8.558,80; Tendência TS Ltda, CNPJ 23.228.608/0001-73, Valor: R$ 132.231,36; VALOR TOTAL: R$ 8.933.265,12. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar igno-
rância futura, foi expedido o presente Edital. NADA MAIS.

Pres. Prudente, 23 de julho de 2021.

7a Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO No 
1032389-04.2018.8.26.0224  O MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Domicio 
Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos requeridos e confrontantes a seguir relacionados, não citados 
pessoalmente: YOLANDA GADO FERRAZ, Brasileira, Solteira, Prendas do Lar, RG 11.178.027-5, CPF 160.317.498-23, 
GILBERTO SILVA OLIVEIRA, Brasileiro, Casado, Mecânico, RG 3.155.153, MARGARIDA GADO OLIVEIRA, Brasileira, 
Casada, Prendas do Lar, RG 6.877.662-7, CPF 107.001.078-27, MARIA APARECIDA TEIXEIRA GADO, Brasileira, Casada, 
Prendas do Lar, RG 3.663.058-5, CPF 471.062.988-91, JULIA GADO, Brasileira, Divorciada, Prendas do Lar, RG 5.333.804, 
CPF 029.649.288-43, MIGUEL GADO, Brasileiro, Casado, Aposentado, RG 17.778.881, CPF 522.213.188-20, MARIA DE 
LOURDES BALDASSO GADO, Brasileira, Viúva, Prendas do Lar, RG 7.935.150, CPF 196.176.138-67, CARLOS GADO, 
Brasileiro, Casado, Representante Comercial, RG 3.777.883, CPF 502.543.918-34, ABIGAIL DA SILVA GADO, Brasileira, 
Casada, Prendas do Lar, RG 6.861.601, CPF 170.124.428-40,Confrontantes: JOSÉ MARQUEZ e GERALDO VANCELAU 
COSTA, e demais réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Antônio Braz dos Santos Gonzales e Sonia Maria de Almeida Gonzales, ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de propriedade do imóvel onde reside situado na Avenida Pedro Alvares Cabral, n° 472, 
Lote n° 01, da Quadra n° 18, Jardim Vila Galvão, Guarulhos/SP, CEP: 07055-061, com área de 309,00m2 (trezentos e nove 
metros quadrados), medindo 10,00m (dez metros) de frente para a mencionada via pública, 10,60m (dez metros e sessenta 
centímetros) nos fundos onde divide com o lote n° 32 e 30,00 (trinta metros) da frente aos fundos em ambos os lados, 
confinando no lado direito com o imóvel da Avenida Pedro Alvares Cabral, n° 460, Lote n° 02, da Quadra n° 18, de propriedade 
de José Marquez, inscrição cadastral n° 111.25.98.0108.01.001 e do lado esquerdo com o imóvel da Viela Sedibra, n° 31, Lote 
n° 32, n° Quadra 18 de propriedade de Geraldo Vencelau Costa, inscrição cadastral n° 111.25.98.0157.00.000, 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 Guarulhos, aos 01 de fevereiro de 2021. Eu, Rosemary A.Pedrozo, 
Escrevente, digitei. Eu Esdras Roberto Franquim, Coordenador, conferi e assino digitalmente, por ordem do MM Juiz.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS A MMa Juíza  
de Direito da 18ª Vara Cível do Foro Central Estado de São 
Paulo, Dra Gisele Valle Monteiro da Rocha na forma da Lei 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele 
tiverem conhecimento que nos autos do processo de 
A D J U D I C A Ç Ã O  C O M P U L S Ó R I A  1 0 4 6 4 6 6 -
07.2015.8.26.0100 que neste juízo corre seus trâmites em 
que são Réus CHUI SIU MAN LEE brasileira do lar RG 
8.788.267-X CPF 400.717. 448-27 e LEE CHIH MIN chinês 
empresário RG 7.395.654-5 CPF 988.697.798-15 no qual é 
autor LEE CHIH LUNG requerendo a adjudicação 
compulsória dos bens imóveis descritos na ação, não sendo 
localizados os réus em diversos endereços diligenciados, e 
como esteja o mesmo em lugar incerto e não sabido, não 
sendo possível citá-los pessoalmente, nestas condições foi 
deferida a citação pelo presente edital, para comparecer em 
juízo, para promover sua defesa e ser notificados dos 
ulteriores termos do processo sob pena de revelia. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital cuja 2ª via 
ficará afixada de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada 
a ação os réus serão considerados revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS, dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2021.

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002336-70.2021.8.26.0606 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 a MELCIADES MENEZES 
DA SILVA, que nos autos da ação de cumprimento de Sentença ajuizada por AMC – Serviços 
Educacionais Ltda, foi determinada, nos termos do art.513, § 2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por 
edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 15.638,64 (valor em 28/02/2021), sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando ainda 
ADVERTIDO que, independentemente de nova intimação, terá o prazo de 15 dias úteis a fluir após 
os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Suzano, aos 26 de julho de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 




                  
              




            


    

               




                   



            
   
                  


 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1037718-44.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Fagner de Sousa
Araujo, CPF 353.903.418-80, pessoa jurídica, CNPJ nº 20.149.499/0001-00, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão,
convertida em ação de Execução, por parte de Santander Administradora de Consórcio Ltda., alegando em síntese: a exequente
pleiteia a satisfação de seu crédito no valor de R$ 17.697,78, oriundo de contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo
Automotor, sendo contemplado com um automóvel, eis que deixou de cumprir com o referido contrato, deixando de pagar as prestações
desde 25/10/2018, gerando assim sua inadimplência. Estando o executado em local incerto e/ou não sabido, foi deferida a CITAÇÃO
editalícia para que no prazo de 03 dias a contar do prazo de 20 dias do presente edital, efetue o pagamento atualizado da dívida, acrescido
de honorários advocatícios de 10 %, que será reduzido pela metade em caso de pronto pagamento, ou para que no prazo de 15 dias que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital ofereça embargos por meio de advogado, ou em igual prazo reconhecendo o crédito do
exequente e mediante depósito de 30% do valor da execução acrescido de custas e honorários advocatícios requerer lhe seja permitido
pagar em 6 parcelas mensais acrescidas de juros e correção monetária, sendo-lhe no caso do silêncio nomeado Curador Especial. Será o
presente edital, afixado e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de agosto de 2021.

33ª Vara Cível do Foro Central Cível/SP
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 A O risco de um descontro-
le fiscal com aumento de gas-
tos e perspectivas cada vez 
mais duras para a economia 
em 2022 encontraram eco em 
uma piora do cenário exter-
no, e o mercado já começa a 
falar em desembarque do go-
verno do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido).

Para ficar em uma figura 
de linguagem cara ao presi-
dente, é como se o casamento 
do governo com os investido-
res estivesse mais próximo do 
divórcio do que da lua de mel.

Não é de hoje que os ana-
listas têm precificado as difi-
culdades impostas pelo ris-
co de uma deterioração do 
quadro fiscal, com a PEC (Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição) dos precatórios, e a 
inflação mais alta do que se 
antecipava.

Também pesa a crise polí-
tica gerada pela tentativa de 
reeleição do presidente, que 
tem colocado em descrédito 
o processo eleitoral e confron-
tado ministros do Supremo 
Tribunal Federal.

As preocupações dos in-
vestidores já se refletem na 
Bolsa de Valores brasileira e 
na cotação do dólar.

Nos mercados de renda 
variável, o Ibovespa, princi-
pal índice acionário do país, 
que até a última sexta-feira 
(13) acumulava um ganho de 
1,83%, reverteu o sinal ao lon-
go desta semana, apesar da 
alta registrada nesta quinta-
-feira (19). Agora, o índice acu-
mula uma perda de 1,56% des-
de o início do ano. Só nesta 
semana, o Ibovespa acumula 
uma queda de 3,32%.

O dólar encerrou a ses-
são desta quinta em alta de 
0,87%, a R$ 5,4220. Na sema-

Também pesa a crise  política gerada pelos ataques do presidente ao processo eleitoral e ao STF

 NELSON JR/SCO/STF

Mercado já fala em 
‘divórcio’ do governo 

ECONOMIA. Risco de descontrole fi scal e perspectivas cada vez mais duras para a 
economia faz mercado já começar a falar em desembarque do governo Bolsonaro

na a moeda americana sobe 
3,4%. No ano a alta é de 4,5%.

No exterior, parte da expli-
cação para a piora das expec-
tativas em relação à retomada 
da economia em um cenário 
pós-pandemia veio de dados 
fracos da China e dos Estados 
Unidos, desde a última segun-
da-feira (16).

O temor de um retroces-
so econômico ganhou ain-
da mais força na terça (17), 
quando os Estados Unidos 
também reportaram dados 
aquém das expectativas: 
uma queda de 1,1% nas ven-
das do varejo em julho, ante 
a estabilidade esperada pelo
 mercado.

Outro ponto de influência 
nos mercados foi a ata da últi-
ma reunião de política mone-
tária do Federal Reserve (Fed, 
o banco central americano). 
Nela, a autoridade monetá-

ria sinalizou que o patamar 
de desemprego para que o 
suporte à economia seja re-
duzido pode ser atingido 
neste ano.

Essa desaceleração no 
ritmo dos estímulos dados 
pelo Fed à economia ame-
ricana, na prática, também 
pode refletir em um aumen-
to das taxas de juros nos Es-
tados Unidos -o que, para o 
Brasil e os mercados emer-
gentes, pode significar menos 
investimento.

No cenário interno, a per-
cepção é de incerteza e inse-
gurança, que tendem a au-
mentar caso o governo não 
sinalize um comprometi-
mento com as regras fiscais, 
aumente gastos e mantenha 
um ambiente de confronto 
com as instituições até a elei-
ção de 2022. (Douglas Gavras e 
Isabela Bolzani, FP)

Preocupações 
dos investidores 
já se re� etem na 
Bolsa de Valores 
brasileira e na 
cotação do dólar

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta 
sexta-feira (20) que irá discursar em protes-
tos no dia 7 de setembro. Na agenda ficou 

em Brasília, pela manhã, e em São Paulo, à tarde. 
Deputados paulistas da base do governo comemo-
raram a decisão, e já confirmaram presença em suas 
redes sociais. “Precisamos mostrar força de apoio 
ao presidente e marcar presença massiva nessa data 
importante”, destacaram os palacianos. Já pela oposi-
ção, eles lamentam por mais uma aglomeração sem 
precisão, e sem uso de máscara, como ocorrido nos 
três últimos acontecimentos na cidade.

7 DE SETEMBRO
Bolsonaro vai a atos

A rapidez de uma transferência por 
Pix se contrasta com a dificuldade 

burocrática para a investigação 
dos golpes

Erik Pereira de Siqueira, chefe do Grupo de Repressão 
a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, na Comissão 
de Segurança Pública da Câmara dos Deputados.

Sensatez
O presidente da República decidiu vetar totalmente 
artigo que previa fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões. 
Um absurdo esse valor estratosférico que serve para 
bancar candidatos com material para campanha. 

Sensatez II
Hoje, o valor gira na casa dos R$ 2 bilhões, valor ainda 
surreal para esse tipo de finalidade. Em um momento 
crítico que o povo passa, esse valor, ainda que reduzi-
do, é um desrespeito aos brasileiros.

Mais amor aos animais
Câmara aprova proibição de tatuagem e piercing em 
cães e gatos. O ato será sujeito a detenção de três me-
ses a um ano e multa. A proposta segue para análise 
do Senado. O deputado Vicentinho (PT-SP) também 
propôs que fosse proibida a marcação de animais com 
ferro quente. 

De olho no turismo
A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados 
discute, na próxima terça-feira (24), o Projeto de Lei 
que destina R$ 3 bilhões aos estados e aos municípios 
para serem aplicados em ações emergenciais de apoio 
ao setor cultural e de serviços ligados diretamente aos 
festejos de Carnaval.

Atenção redobrada
Nesta semana o presidente da Câmara, Arthur Lira, 
em seu discurso presidindo a sessão deixou a enten-
der que os trabalhos presenciais seriam retomados 
agora em setembro. Só vale lembrar que a vacina não 
acalçou a todos e índice de morte de funcionários 
naquela Casa já somam mais de 30.

Direto 
de Brasília

Por Guri do Planalto
editor@gazetasp.com.br 

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Brasil 

Otermo “passar a boiada” vem 
da visão da passagem de bois 
que causavam certa destrui-
ção pelas ruas e caminhos de 
seu trajeto. As interpretações 

variam, conforme o tempo, e atualmente 
tornou-se jargão da política nacional,  que 
indica a aprovação de um conjunto de nor-
mas de interesse do governo ou dos po-
líticos. O nosso Congresso Nacional vem 
trazendo de maneira pontual algumas 
boiadas para votação, sendo que na últi-
ma terça-feira (17) a Câmara dos Deputados 
aprovou, em segundo turno, a PEC da refor-
ma eleitoral (Proposta de Emenda à Cons-
tituição 125/11), que prevê a volta da coliga-
ção partidária nas eleições proporcionais 
(deputados e vereadores) a partir de 2022, 
entre outros pontos. Ainda cabe ao Senado 
debater, e aprovar ou não. 

As coligações foram abandonadas na úl-
timas eleições e surtiram um bom efeito, 
pois  o eleitor detinha a certeza de que os 

votos destinados ao seu candidato seriam a 
ele computados exclusivamente, não desti-
nados a um conjunto de pessoas das coliga-
ções, que podem conter linha ideológica que 
não o represente. Caso seja aprovada, no Se-
nado, será um descompasso com a evolução, 
dos últimos anos, da legislação eleitoral. Um 
retrocesso, que poderá retirar bons candida-
tos das próximas eleições. Para que a medida 
entre em vigor, a PEC precisa virar emenda 
constitucional antes do começo de outubro 
(um ano antes do pleito). 

Além desse fato, temos outras medidas, 
tais como a contagem em dobro dos votos 
dados a candidatas e a negros para a Câmara 
dos Deputados, para as eleições de 2022 até 
2030, para fins de distribuição entre os par-
tidos políticos dos recursos do Fundos Par-
tidário e Eleitoral. Quanto à data da posse de 
presidente da República e de governadores, 
foram alteradas do dia 1º de janeiro para dia 5 
ou 6 do mesmo mês. São pequenas, mas que 
trarão grandes mudanças no cenário político.

O nosso Congresso 
Nacional vem 
trazendo de 
maneira pontual 
algumas boiadas 
para votação, sendo 
que na última terça 
aprovou a PEC da 
reforma eleitoral

Célio Egidio
celioegidio@gmail.com
Colaborador 
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Curtas

LUXÚRIA . Luan Santa-
na revelou em seus sto-
ries que já enviou nu-
des, fez sexo a três, sexo 
em público “em uma 
escada de incêndio”, e 
que já ficou com uma 
atriz que fez um clipe 
seu. O músico contou 
ainda que já dormiu 
com uma pessoa e no 
dia seguinte não lem-
brou o nome dela. As 
revelações ocorreram 
em meio a um jogo de 
“Eu Nunca” promovi-
do pelo cantor e alguns 
amigos.

LUTO. Natasha Dan-
tas, mulher de Willian 
Bonner, compartilhou 
a notícia da lamentá-
vel partida prematura 
do afilhado de 21 anos 
após tirar a própria 
vida, em decorrência de 
depressão. Em suas re-
des, ela comentou: “O 
suicídio acontece com 
mais frequência do que 
sabemos mas ainda 
não é assunto muito 
discutido. Não precisa e 
não deve ser assim”.

AUDIÇÃO . Myrian Rios 
passou por uma cirur-
gia para retirar um im-
plante coclear, disposi-
tivo auditivo na última 
quinta-feira. O proce-
dimento foi realizado 
com sucesso e ela agra-
deceu o apoio  dos fãs. 
Myrian explicou o pro-
cedimento e informou 
que o motivo da cirur-
gia era remover as pró-
teses, já que não esta-
vam mais funcionando.

‘Não quero mais 
engolir vocês’ 

Vitão após ataques na 
internet. 

A
pós ganhar es-
paço no progra-
ma “Mais Você” 
da Ana Maria 
Braga com um 

quadro em que traz dicas de 
economia, Gil do Vigor es-
treou nesta sexta-feira (20) 
um novo quadro nas ma-
nhãs da Globo. Ao lado de 
Fátima Bernardes, o ex-bbb 
apresenta “Looks do Vigor” 
trazendo um pouco do seu 
estilo para a TV. Através das 
redes sociais, Gil anunciou 
a novidade. “Meus amados, 
tenho uma novidade pra vo-
cês! Daqui a pouco estreia o 
meu quadro ‘Looks do Vigor’ 
no ‘Encontro’ na TV Globo. 
Eu tô muito grato e muito 
feliz por essa oportunidade. 
Tenho certeza que vocês vão 
gostar muito!” 

LOOK DO VIGOR
Gil tem novo programa
Ex-BBB, Gil do Vigor, 
ganha quadro no 
programa Encontro 
com Fátima 
Bernardes com dicas 
de moda

Clarinha Radical
Não é novidade para os fãs de Tatá Werneck acompanhar 
os cliques de Clarinha postados pela mãe. E como sempre, 
a comediante derreteu os internautas com mais uma foto 
da pequena nesta sexta-feira (20). Tatá, como sempre, se de-
clarou a filha com humor: “Eu te amo Clarinha radical com 
uma casquinha de mosquito que não sara porque você fica 
coçando e chateada quando a gente não deixa e aí você ama 
por boné e faz careta igual mamãe eu te amo”. 

Rock n Rio
O Rock in Rio anunciou no-
vas atrações para o festival 
de 2022: Iron Maiden, Mega-
deth, Dream Theater, Sepul-
tura, Ivete Sangalo e Iza. As 
quatro bandas de heavy me-
tal já haviam sido anuncia-
das para o festival de 2021, 
adiado por conta da pande-
mia, e agora foram reconfir-
madas. O festival acontecerá 
em setembro de 2022.

Na sogra
João figueiredo, marido de 
Sasha Meneghel, disse que 
antes de se casar, morou por 
um mês na casa da apresen-
tadora Xuxa Meneghel. Ele 
explicou em entrevista a um 
canal do You Tube que um 
dos motivos foi por conta da 
pandemia. “Eu fui com uma 
malinha para ficar uns 5 dias 
e fiquei um mês.” Relatou o 
cantor a Lucas Selfie.    

Livre, leve e solta
No auge dos seus 45 anos, Giovanna Antonelli postou uma foto sensualizando em seu Ins-
tagram. “Porque hoje é sexta-feira” anunciou a atriz atraindo os olhares dos seguidores. 
“Meu deusssss, eu não estava preparada para esse tiro, RAINHAAAA”, comentou uma fã. 
Giovanna ainda aproveitou de toda a sua saúde para fazer uma série de exercícios funcio-
nais nas areias da Barra da Tijuca na manhã de sexta, enquanto segue envolvida com as gra-
vações da nova novela das 7 da Globo. 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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na revelou em seus sto-
ries que já enviou nu-
des, fez sexo a três, sexo 
em público “em uma 
escada de incêndio”, e 
que já ficou com uma 
atriz que fez um clipe 
seu. O músico contou 
ainda que já dormiu 
com uma pessoa e no 
dia seguinte não lem-
brou o nome dela. As 
revelações ocorreram 
em meio a um jogo de 
“Eu Nunca” promovi-
do pelo cantor e alguns 
amigos.

LUTO. Natasha Dan-
tas, mulher de Willian 
Bonner, compartilhou 
a notícia da lamentá-
vel partida prematura 
do afilhado de 21 anos 
após tirar a própria 
vida, em decorrência de 
depressão. Em suas re-
des, ela comentou: “O 
suicídio acontece com 
mais frequência do que 
sabemos mas ainda 
não é assunto muito 
discutido. Não precisa e 
não deve ser assim”.

AUDIÇÃO . Myrian Rios 
passou por uma cirur-
gia para retirar um im-
plante coclear, disposi-
tivo auditivo na última 
quinta-feira. O proce-
dimento foi realizado 
com sucesso e ela agra-
deceu o apoio  dos fãs. 
Myrian explicou o pro-
cedimento e informou 
que o motivo da cirur-
gia era remover as pró-
teses, já que não esta-
vam mais funcionando.

‘Não quero mais 
engolir vocês’ 

Vitão após ataques na 
internet. 

A
pós ganhar es-
paço no progra-
ma “Mais Você” 
da Ana Maria 
Braga com um 

quadro em que traz dicas de 
economia, Gil do Vigor es-
treou nesta sexta-feira (20) 
um novo quadro nas ma-
nhãs da Globo. Ao lado de 
Fátima Bernardes, o ex-bbb 
apresenta “Looks do Vigor” 
trazendo um pouco do seu 
estilo para a TV. Através das 
redes sociais, Gil anunciou 
a novidade. “Meus amados, 
tenho uma novidade pra vo-
cês! Daqui a pouco estreia o 
meu quadro ‘Looks do Vigor’ 
no ‘Encontro’ na TV Globo. 
Eu tô muito grato e muito 
feliz por essa oportunidade. 
Tenho certeza que vocês vão 
gostar muito!” 

LOOK DO VIGOR
Gil tem novo programa
Ex-BBB, Gil do Vigor, 
ganha quadro no 
programa Encontro 
com Fátima 
Bernardes com dicas 
de moda

Clarinha Radical
Não é novidade para os fãs de Tatá Werneck acompanhar 
os cliques de Clarinha postados pela mãe. E como sempre, 
a comediante derreteu os internautas com mais uma foto 
da pequena nesta sexta-feira (20). Tatá, como sempre, se de-
clarou a filha com humor: “Eu te amo Clarinha radical com 
uma casquinha de mosquito que não sara porque você fica 
coçando e chateada quando a gente não deixa e aí você ama 
por boné e faz careta igual mamãe eu te amo”. 

Rock n Rio
O Rock in Rio anunciou no-
vas atrações para o festival 
de 2022: Iron Maiden, Mega-
deth, Dream Theater, Sepul-
tura, Ivete Sangalo e Iza. As 
quatro bandas de heavy me-
tal já haviam sido anuncia-
das para o festival de 2021, 
adiado por conta da pande-
mia, e agora foram reconfir-
madas. O festival acontecerá 
em setembro de 2022.

Na sogra
João figueiredo, marido de 
Sasha Meneghel, disse que 
antes de se casar, morou por 
um mês na casa da apresen-
tadora Xuxa Meneghel. Ele 
explicou em entrevista a um 
canal do You Tube que um 
dos motivos foi por conta da 
pandemia. “Eu fui com uma 
malinha para ficar uns 5 dias 
e fiquei um mês.” Relatou o 
cantor a Lucas Selfie.    
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No auge dos seus 45 anos, Giovanna Antonelli postou uma foto sensualizando em seu Ins-
tagram. “Porque hoje é sexta-feira” anunciou a atriz atraindo os olhares dos seguidores. 
“Meu deusssss, eu não estava preparada para esse tiro, RAINHAAAA”, comentou uma fã. 
Giovanna ainda aproveitou de toda a sua saúde para fazer uma série de exercícios funcio-
nais nas areias da Barra da Tijuca na manhã de sexta, enquanto segue envolvida com as gra-
vações da nova novela das 7 da Globo. 
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 A Uma coleção contendo 11 
pinturas do artista espanhol 
Pablo Picasso irá a leilão no 
dia 23 de outubro em Las Ve-
gas, nos Estados Unidos. A 
estimativa é que as obras ar-
recadem US$ 100 milhões, 
o equivalente a cerca de R$ 
542,6 milhões.

O leilão será realizado pela 
casa de leilões Sotheby’s, a 
pedido do grupo de cassino e 
hotéis MGM Resorts, a quem 
as peças pertencem. O motivo 
é que o grupo hoteleiro dese-
ja diversificar sua coleção de 
arte, ampliando seu acervo 
com obras de mulheres, artis-
tas LGBTQ , negros e portado-
res de deficiência.

Segundo a imprensa in-
ternacional, a coleção de Ar-
tes Visuais da MGM Resorts 
conta com cerca de 900 obras 

Obras de Picasso devem atingir  
US$ 100 milhões em leilão nos EUA

Pinturas do 
artista espanhol 
pertencem 
ao grupo de 
cassinos e hotéis 
MGM Resorts 
e leilão está 
agendado para 
23 de outubro

de 200 artistas, que estão ex-
postas nos hotéis da rede ao 
redor do mundo. Apesar da 
venda das obras de Picasso, 
que estão no hotel Bellagio 
de Las Vegas, a rede conti-
nuará contando com outras 
12 obras do pintor espanhol 
em seu acervo. (GM)

 A Um total de 111 imóveis 
pertencentes aos bancos Itaú 
e Banco do Brasil irão a leilão 
até o fim do mês de agosto. 
Os certames acontecem nas 
plataformas Frazão Leilões e 
Sato Leilões.

O primeiro pregão será do 
Banco do Brasil, no dia 25 de 
agosto, na plataforma Sato 
Leilões. Estarão disponíveis 
100 imóveis, com descontos 
de até 64%, e lances iniciais a 
partir de R$ 23 mil.

As propriedades estão es-
palhadas por nove estados, 
entre os quais Alagoas, Goiás, 
Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Sergipe. Para 
participar da disputa, basta se 
inscrever no site da Sato Lei-
lões e se habilitar para reali-
zar ofertas.

Já o leilão do banco Itaú 
acontece no dia 27 de agosto, 

Mais de 100 imóveis 
de bancos vão a leilão

na plataforma Frazão Leilões. 
No pregão estão à venda 11 
imóveis, localizados nos esta-
dos do Amazonas, Bahia, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
São Paulo, além do Distrito 
Federal. Os lances iniciais va-
riam de R$ 4 mil a R$ 351 mil.

Em São Paulo, estão dis-
poníveis cinco propriedades, 
com destaque para uma casa 
no bairro Tremembé, que 
pode ser adquirida a partir 
de R$ 258 mil.

Para os pagamento à vista, 
o Itaú oferece 10% de desconto. 
Quem quiser parcelar pode fa-
zer em até oito vezes, com 20% 
de sinal sem juros; em 12 ou 
24 vezes com juros, mediante 
25% de sinal; ou ainda 30% de 
sinal mais 36 a 78 parcelas com 
juros. Os débitos de condomí-
nio e IPTU serão quitados pelo 
banco até o leilão. (GM) 

Pinturas de Picasso pertencem a hotel de Las Vegas, cujo 
grupo possui acervo com cerca de 900 obras de arte

REPRODUÇÃO 

 A Na próxima quarta-feira, 
dia 25 de agosto, às 20h, o 
banco Bradesco realiza um 
leilão noturno de imóveis 
na plataforma Mega Leilões 
(www.megaleiloes.com.br). O 
horário inusitado tem como 
objetivo atrair novos perfis de 
compradores para os pregões 
da instituição financeira.

“Mais um leilão noturno 
de imóveis do Banco Brades-
co vem aí e a expectativa é 
grande. O desconto para os 
imóveis deste leilão é genero-
so, uma excelente oportuni-
dade para quem quer morar 
ou investir. É preciso aprovei-
tar o momento atual, daqui a 
pouco os juros vão subir e os 
imóveis com certeza ficarão 
mais caros”, comenta Fernan-
do Cerello, leiloeiro oficial da 
Mega Leilões.

No certame estarão dis-
poníveis 20 imóveis, locali-
zados nos estados do Ceará, 
Goiás, Paraná, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul, Rio de Ja-
neiro, Santa Catarina e São 
Paulo. Os lances iniciais va- No estado de São Paulo, o leilão traz sete opções, com valores mínimos entre R$ 61 mil e R$ 1,1 mi

DIVULGAÇÃO/MEGA LEILÕES

Banco aposta em leilão noturno 
para atrair novos compradores

IMÓVEIS. Bradesco oferece financiamento dos imóveis, ou desconto de 10% para pagamentos à vista

riam de R$ 50 mil, para uma 
casa de 70 m² em Maracanaú, 
região metropolitana de For-
taleza – CE, a R$ 1,2 milhão, pe-
dido por um estabelecimento 
comercial de 651 m², locali-
zado no centro do Rio de Ja-
neiro-RJ.

Para quem procura imó-
veis no estado de São Paulo, 
o leilão traz sete opções, com 
valores mínimos entre R$ 61 
mil e R$ 1,1 milhão. Entre as 
propriedades, vale destacar 
um apartamento de 92 m², 
com duas vagas de garagem, 
no bairro Jardim São Paulo, 
em Guarulhos. O imóvel pode 
ser arrematado a partir de  
R$ 318 mil.

Os interessados em par-
ticipar do leilão devem se 
inscrever no site da leiloei-
ra, ler atentamente o edital 
e se habilitar para a realiza-
ção de ofertas. Aos arrema-
tantes, o Bradesco oferece 
a possibilidade de financia-
mento do imóvel, ou 10% 
de desconto no pagamen-
to à vista. (Gladys Magalhães)

Banco Pan 
e GetNinjas 
firmam 
parceria 

 A O Banco Pan e o GetNinjas 
(aplicativo para a contratação 
de serviços) acabam de firmar 
uma parceria com o objetivo 
de ampliar o acesso a produ-
tos financeiros para autôno-
mos e microempreendedores 
individuais, que prestam ser-
viços no marketplace.

Dividida em três etapas, a 
parceria prevê, primeiramen-
te, um desconto aos cadas-
trados no GetNinjas na ma-
quininha Turbo Pan, além de 
benefícios no marketplace ao 
abrir conta e utilizar os servi-
ços do banco. Os clientes Pan, 
por sua vez, terão desconto 
para anunciar seus serviços 
no GetNinjas.

Na segunda etapa, a ins-
tituição financeira oferecerá 
vantagens exclusivas no cré-
dito pessoal e financiamento 
de motos aos prestadores de 
serviços, usuários do marke-
tplace, enquanto na terceira 
fase, está prevista a cocriação 
de produtos personalizados 
e exclusivos aos microem-
preendedores individuais, 
que utilizam o marketplace.
(GM)

FACILIDADES

 A Uma gravura assinada por 
Kobra, que mostra crianças de 
diferentes etnias e religiões 
orando juntas, reproduzin-
do um painel feito pelo ar-
tista na capital paulista, vai a 
leilão em São Paulo. A obra, 
denominada “Coexistência - 
memorial da fé por todas as 
vítimas da Covid”, pode ser 
arrematada a partir de R$ 24 
mil, em um leilão que aconte-
ce até o dia 03 de setembro na 
plataforma Zukerman Leilões.

O dinheiro arrecadado 
com a venda da gravura irá 
ajudar na arrecadação de ces-
tas básicas, além de financiar 
a transformação de uma es-

Obra de Kobra vai à venda 
em prol de ação beneficente 

Obra de Kobra mostra crianças de várias etnias e religiões juntas

DIVULGAÇÃO/TURMA DO JILÓ

Iniciativa é da organização social sem fins lucrativos Turma do 
Jiló com um total de 18 artistas incluindo o painel do Kobra

cola no estado de São Paulo. 
A iniciativa é da organização 
sem fins lucrativos Turma do 
Jiló, responsável pela organi-
zação do leilão beneficente.

“Estamos empolgados 
para ampliar ainda mais nos-
so trabalho de campo no pró-
ximo ano, sempre próximos 
de alunos, pais e professores 
(...). Nosso objetivo é não dei-
xar nenhuma criança para 
trás e, para isso, precisamos 
da ajuda de todos”, diz Caro-
lina Videira, fundadora e pre-
sidente da Turma.

Além da obra de Kobra, 
o leilão conta com criações 
de outros 17 artistas plásticos, 
que disponibilizaram pintu-
ras, gravuras, fotografias e es-
culturas. Os lances iniciais va-
riam de R$ 1 mil a R$ 24 mil e 
a meta é arrecadar, ao menos, 
R$ 99,9 mil.

Para participar do leilão, os 
interessados devem se cadas-
trar no site da Zukerman Lei-
lões, onde é possível ver fotos 
das obras. (GM) 

 A A construtora BC2 está re-
novando sua frota de veícu-
los e, por isso, está leiloan-
do automóveis de pequeno, 
médio e grande porte, além 
de máquinas e implementos 
rodoviários. O leilão acontece 
até o dia 31 de agosto, no mar-
ketplace do Grupo Superbid, 
sedo que os itens estão espa-
lhados pelas cidades em que 
a empresa opera, localizadas 
nos estados de São Paulo, Pa-
raná e Rio de Janeiro.

Ao todo, estão à venda 
mais de 50 itens, que eram 
usados para realizar a conser-
vação de rodovias nas quais a 
empresa presta serviço e em 
projetos de construção civil. 
Os lances iniciais variam de 
R$ 400 a R$ 265,6 mil.

Entre os itens disponíveis, 
vale destacar uma frota de 

Construtora leiloa 
veículos em SP

Kombis da marca Volkswa-
gen, com lances a partir de 
R$ 11,5 mil cada. Para quem 
procura caminhão, é possível 
adquirir um caminhão bas-
culante Mercedes Benz Ate-
go 1419, a partir de R$ 92 mil.

O leilão ainda traz oportu-
nidades para a aquisição de 
ônibus, a partir de R$ 49 mil; 
máquinas pesadas, como es-
cavadeiras e retroescavadei-
ras, a partir de R$ 100 mil; 
e implementos como rebo-
ques, com valores iniciais de 
R$ 400.

Entre os automóveis, uma 
boa oferta é uma Fiat Strada, 
ano e modelo 2012, com lance 
mínimo de R$ 10 mil.

No site da leiloeira é pos-
sível ver fotos dos itens dis-
poníveis, acessar o edital e 
condições de pagamento. (GM)
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SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA – SESISERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA – SESI

LEILÃO ONLINE 

L E I L Ã O  D I A  0 3 / 0 9 / 2 0 2 1  á s  1 0 h  

LEILOEIRA OFICIAL TATIANA PAULA ZANI  DE SOUSA –  JUCESP 723

www.liderleiloes.com.br
11 4425-2905 | 4425-5925      
lider.leiloes liderleiloes liderleiloes

Para maiores informações acesse o Edital do leilão e as condições de venda disponivel em nosso site.

ITENS DE INFORMATICA, MÓVEIS EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS,  EMPILHADEIRA E DIVERSOS.

Leiloeiro: Patricia A. M. Fidalgo Jucesp 1043

LEILÃO ONLINE

Leiloeira O� cial: Carla Umino - Jucesp 826

251ª Hasta Pública Uni� cada da Justiça Federal da 3ª Região

LOCAL: AUDITÓRIO VIRTUAL: WWW.LANCENOLEILAO.COM.BR
Consulte informações com condições de pagamento e edital no site  www.lancenoleilao.com.br

Informações: atendimento@lancenoleilao.com.br ou (11) 2359-7351

São 167 lotes (Imóveis, Veículos, Máquinas, Equipamentos e Bens Diversos).
Consulte possibilidade de parcelamento em até 60 parcelas vide Edital

1º Leilão: 13/09/2021 e 2º Leilão: 20/09/2021 às 11h

LEILÃO DETRAN SP-SANTOS
LEILÃO ONLINE

(11) 4425-2905 / 4425-5925
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Edital de 1º e 2º Leilão sobre os Direitos da parte ideal correspondente a 50% de Bem Imóvel e para intimação dos executados AVF Terceirização de Mão de Obra Ltda, 
CNPJ 07.228.086/0001-53, na pessoa de seu representante legal e a Vanderlei Lúcio Teixeira, CPF 098.090.156-15, bem como sua mulher Cristina Kazuyo Koike Teixeira, 
CPF ignorado, a proprietária Cheda S/A Construções e Imóveis, CNPJ 44.025.690/0001-09, Prefeitura Municipal de Boituva/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e 
demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0114458-49.2008.8.26.0002, em trâmite na 2ª Vara Cível - Foro Regional 
II - Santo Amaro/SP, requerida por Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12. O Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., 
nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo 
descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 31/08/2021, às 10:00hs, e termina em 
03/09/2021, às 10:00hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 10hs01min, e termina em 23/09/2021, às 10:00hs. BEM - Direitos pertencentes ao executado Vanderlei Lúcio 
Teixeira, sobre a parte ideal correspondente a 50% do lote de terreno sob nº 01, da quadra 04, do loteamento denominado “Recanto Maravilha II”, situado nos Bairros Americana 
e Campo de Boituva, no Distrito e Município de Boituva, Comarca de Porto Feliz, com a área de 974,60m². Matrícula nº 12.310 do CRI de Porto Feliz/SP. Inscrição Municipal nº 
441313164038100000. Sendo nomeado depositário o Sr. Vanderlei Lúcio Teixeira, CPF 098.090.156-15. AVALIAÇÃO DE METADE IDEAL (50%) - R$ 39.750,00 - (janeiro/2018) 
- AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 79.500,00 (janeiro/2018), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital 
completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - 
São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 18 de agosto de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel, expedido nos Autos do Cumprimento de sentença (0012034-09.2020.8.26.0001) - Proc. principal 1003206-80.2015.8.26.0001 (Extinção 
de Condomínio), em trâmite na 7ª Vara Cível - Foro Regional I - Santana, requerida por Tania de Almeida Gonçalves, CPF 077.613.878-26, Fabiana Flores Menezes 
Gonçalves Teixeira, CPF 223.436.618-63, Marilusa de Jesus Gonçalves, CPF 290.941.968-16 e André Luiz Hilário Gonçalves, CPF 325.368.348-67 contra Lídia Gonçalves, 
CPF 288.056.218-91, Lázaro José de Almeida, CPF 250.548.498-82, Juvenal Goncalves, CPF 569.064.128-68, José Carlos da Silva, CPF 604.761.668-53 e s/m Teresa 
Nascimento da Silva, CPF 272.052.868-40, Fátima da Silva, CPF 033.412.208-28, Vilma da Silva, CPF 045.543.138-83 e s/m Walter Marcos da Silva, CPF 811.332.278-72, 
Nelson da Silva, CPF 283.380.268-40, Roseli da Silva, CPF 148.970.298-99, Silene Lucimara da Silva, CPF 142.798.888-92, Maria Salete da Silva, CPF 842.333.388-49, 
Marcia Maria da Silva Serpa, CPF nº 299.522.518-66 e s/m Heraldo Serpa, CPF 088.513.108-82, Michelle da Corte Faria Borges, CPF 335.504.908-52, Marcel da Corte 
Faria Borges, CPF 378.130.638-05, Ronaldo Borges, CPF 904.761.078-49, Neide Aparecida Borges de Paula, CPF 030.954.748-22, Roberto Alves Garcia, CPF 60.759.948-
07, Luciana Gonçalves dos Santos, CPF 144.008.738-54, Renato Vieira Cardoso, RG 30.400.915-5, Neusa da Silva Bertoldo, CPF 103.538.538-44, Valdir Bertoldo, 
William Aparecido Gonçalves Plassa, Reinaldo Vieira Cardoso e Cleber Vieira Cardoso, os quatro últimos de qualifi cações ignoradas, bem como para intimação dos mesmos, 
da Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, dos Condôminos, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados. O Dr. José Carlos de França Carvalho Neto, 
Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP 
sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: 1. DATAS DOS LEILÕES: 1º Leilão começa em 
31/08/2021, às 11:00hs, e termina em 03/09/2021, às 11:00hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 11:01hs/min, e termina em 23/09/2021, às 11:00hs. BEM - Um terreno à 
Rua Caetano Merique, constituído pelo lote 206, da quadra J, da Vila Rica, 1º Seção, no 40º Subdistrito- Brasilândia, encerrando a área de 220,00m². Contribuinte nº 108.030.0108-
7. Matrícula nº 18.943, do 18º CRI/SP. AVALIAÇÃO - R$ 700.000,00 (março/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. CONDIÇÕES DE 
VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - 
Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. 
São Paulo, 14 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU MISAEL RIBEIRO 
DOMINGUES, CPF 225.071.828-81, expedido nos autos da ação de Cumprimento de sentença - Multas e demais Sanções, movida por PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO PAULO em face de MISAEL RIBEIRO DOMINGUES, PROCESSO Nº 0001510-30.2016.8.26.0053, Processo principal 1011163-44.2013.8.26.0053. O MM. Juiz de Direito 
da 8ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr. Josué Vilela Pimentel, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TODOS 
QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado 
na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do site www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão 
começa em 31/08/2021, às 11:30hs, e termina em 03/09/2021, às 11:30hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 11hs31min, e termina em 23/09/2021, às 11:30hs. 
BEM - Veículo marca Volkswagen, modelo Gol GLI 1.8, cor azul, combustível gasolina, ano de fabricação/modelo 1996/1996, placa CCV8085, chassi 9BWZZZ377TT068497, 
renavam 653269269. AVALIAÇÃO - R$ 9.781,00 (julho/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela FIPE. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 54.234,61 (junho/2020), que 
será atualizada até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais 
condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente no Ofício onde tramita o processo, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319-000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Será o presente edital, por extrato, afi xado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilões de Bem Imóvel e para intimação dos executados Júlio Mendes Palaio, CPF 049.796.138-53 e s/m Isilda de Jesus Palaio, CPF 169.107.248-60, 
bem como dos credores hipotecários Itaú Unibanco S/A e Banco Itaúleasing S/A, Condomínio Edifício Guarapari, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura 
Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos de Cumprimento de sentença (1013149-66.2016.8.26.0008) 
(01), em trâmite na 2ª Vara Cível - Foro Regional VIII - Tatuapé, requerida por Condomínio Edifício Guarapari, CNPJ 67.639.351/0001-18. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel 
Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS 
LEILÕES - 1º Leilão começa em 31/08/2021, às 12:00hs, e termina em 03/09/2021, às 12:00hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 12hs01min, e termina em 23/09/2021, 
às 12:00hs. BEM - Apartamento nº 181, localizado no 18º andar do “Edifício Guarapari”, Bloco “A”, do “Condomínio Chácara Anália Franco”, situado à Rua Corguinho, nº 85 (entrada 
principal), no 27º Subdistrito Tatuapé, contendo a área útil de 473,52m², área comum de 275,89m², área total de 749,41m², correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno e 
participações nas coisas comuns do condomínio de 0,041699 do prédio e 0,011573 do total do condomínio, estando vinculadas ao apartamento, cinco (05) vagas de garagem 
e um armário, localizadas no subsolo do edifício. Contribuinte nº 054.260.0145-6. Matrícula nº 135.515, do 9º CRI/SP. Sendo nomeada depositária a Sra. Isilda de Jesus Palaio, 
CPF 169.107.248-60. AVALIAÇÃO - R$ 3.084.000,00 (abril/2018), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 133.425,17 
(junho/2018). VALOR DO DÉBITO nos Autos da ação de Execução Civil, Proc. 1013148-81.2016, em trâmite no 1º Ofício Cível do Foro Regional VIII-Tatuapé, movido 
pelo Condomínio Chácara Anália Franco em face dos executados Júlio Mendes Palaio e s/m Isilda de Jesus Palaio - R$ 113.973,76 (junho/2018), que serão atualizados 
até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no 
site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. São Paulo, 16 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Móveis e para intimação do executado Fernando Ferreira da Silva, CPF 960.902.944-20, e demais interessados, expedido nos autos do 
Cumprimento de sentença (0026877-51.2019.8.26.0053) - Processo principal 0003523-85.2005.8.26.0053, em trâmite na 6ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda 
Pública/Acidentes, requerida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, CNPJ 46.379.400/0001-50. A Dra. Liliane Keyko Hioki, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos 
termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens abaixo 
descritos, através do site www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 31/08/2021, às 13:00hs, e termina em 
03/09/2021, às 13:00hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 13hs01min, e termina em 23/09/2021, às 13:00hs. BENS - Lote 1- Veículo marca GM, modelo Opala Diplomata 
SE, cor preta, ano de fabricação/modelo 1987/1988, combustível gasolina, placa BNG1879, chassi 9BGVR69FJHB101263, renavam 384937713. AVALIAÇÃO - R$ 19.323,00 
(julho/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela FIPE. Lote 2- Veículo marca GM, modelo Kadett GL, cor prata, ano de fabricação/modelo 1994/1994, placa 
BOP2708, combustível álcool/GNV, chassi 9BGKT08KRRC353393, renavam 618514635. AVALIAÇÃO - R$ 6.449,00 (julho/2021), que será atualizada até a data do leilão pela 
Tabela FIPE. Que se encontram na Rua Gomes Cardim, nº 555, casa 08, Brás - São Paulo/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 261.664,29 (junho/2021), que será atualizada até 
a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no 
site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. São Paulo, 14 de julho de 2021.

Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação da executada Nanci Gonçalves Pereira, CPF 843.692.308-10, bem como seu marido, se casada for, o Condomínio 
Edifício Villa Germany - Edifício Hannover, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e 
demais interessados, expedido nos Autos da Ação de Procedimento Sumário, ora em fase de execução, Processo nº 1020603-49.2015.8.26.0003, em trâmite na 1ª Vara Cível 
- Foro Regional III - Jabaquara, requerida por Condomínio Edifício Villa Germany - Edifício Hannover, CNPJ 03.873.848/0001-13. A Dra. Cristiane Vieira, Juíza de Direito, na 
forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão 
o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 31/08/2021, às 14:30hs, e 
termina em 03/09/2021, às 14:30hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 14hs31min, e termina em 23/09/2021, às 14:30hs. BEM - Vaga simples média nº M-128, da garagem 
localizada no 2º subsolo do Conjunto Residencial Villa Germany, situado na Avenida Padre Arlindo Vieira, nº 610, na Saúde - 21º Subdistrito, com a área privativa de 9,870m², área 
comum de 17,949m², área total de 27,819m² e a fração ideal de 0,0710%. Matrícula nº 169.761, do 14º CRI/SP. Contribuinte nº 049.197.0442.9 (R.4/169.761). Sendo nomeada 
depositária Nanci Gonçalves Pereira, CPF 843.692.308-10. AVALIAÇÃO (fl s. 516) - R$ 65.120,00 (junho/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do 
TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 23.950,22 (fev/2021), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o 
Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 
e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 21 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação do executado Espólio de Arnaldo Ferreira Basto Filho, representado por sua inventariante e terceira interessada 
Dorotéia Margarida Ferreira Bastos, CPF 312.254.378-81, o proprietário Bamerindus S. Paulo Cia. de Crédito Imobiliário, atual denominação de Crefi sul São Paulo 
S/A Crédito Imobiliário, CNPJ 61.673.539/0001-04, o Condomínio Edifício Campos Elíseos, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de 
São Paulo/SP, eventuais ocupantes dos imóveis abaixo e demais interessados, expedido nos autos de Cumprimento de sentença (0052462-32.2017.8.26.0100) - Processo 
principal: 1095180-66.2013.8.26.0100, em trâmite na 10ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP, requerida por Condomínio Edifício Campos Elíseos, CNPJ 54.064.035/0001-13. 
O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado 
na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os Direitos sobre os bens abaixo descritos, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS 
LEILÕES - 1º Leilão começa em 31.08.2021, às 15:30hs, e termina em 03.09.2021, às 15:30hs e 2º Leilão começa em 03.09.2021, às 15hs31min, e termina em 23.09.2021, 
às 15:30hs. BENS: 3.1) Direitos Pessoais de titularidade do executado; sobre o conjunto nº 21, localizado no 2º andar, e 3.2) Direito Real de titularidade do executado 
sobre a Vaga nº 91, na garagem “A”, situada no 1º e 2º subsolos, interligados por rampa, ambos do Edifício Campos Elíseos, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 696, no 
17º Subdistrito Bela Vista, tendo o conjunto nº 21 a área útil de 59,90m², área comum de 5,71m², encerrando a área total de 65,61m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,754% 
no terreno e demais coisas comuns do condomínio. A vaga nº 91, possui área útil de 27,10m², área comum de 2,56m² e área total de 29,66m², correspondendo-lhe uma participação 
ideal de 1/92 de 31,320% ou seja 0,340434% no terreno e nas demais coisas comuns do condomínio. Contribuintes nºs: 009.076.0308-4 e 009.076.1386-1. Matrículas nºs 20.997 e 
21.141, respectivamente, do 4º CRI/SP. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 545.562,02 (maio/2019), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. Sendo nomeado 
depositário o Espólio de Arnaldo Ferreira Basto Filho, representado por sua inventariante Dorotéia Margarida Ferreira Bastos, CPF 236.639.448-91. DÉBITO EXEQUENDO - 
R$ 43.782,83 (maio/2021), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, 
débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde 
estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: 
contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recurso pendente de julgamento. Será o presente edital, afi xado e publicado na forma da lei. São Paulo, 22.07.2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação dos executados Roberto Ruschioni, CPF 687.683.978-87 e Walter Gibello, CPF 608.425.478-00, bem como sua 
mulher Mariseute Lacerda Gibello, CPF 276.781.778-01, Prefeitura Municipal de Cananéia/SP, eventuais ocupantes dos imóveis abaixo e demais interessados, expedido 
nos autos de Execução de Título Extrajudicial, Processo 1018498-65.2016.8.26.0100, em trâmite na 24ª Vara Cível - Foro Central Cível, requerida por Itaú Unibanco S.A, 
CNPJ 60.701.190/0001-04. A Dra. Tamara Hochgreb Matos, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado 
Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens abaixo descritos, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições 
que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 31/08/2021, às 16:00hs, e termina em 03/09/2021, às 16:00hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 16hs01min, 
e termina em 23/09/2021, às 16:00hs. BENS: LOTE 1) - Lote de terreno nº 14, da quadra nº 66, gleba “B”, do loteamento Jardim Pesqueiro, perímetro urbano, no distrito e 
município de Cananéia, Comarca de Jacupiranga/SP. Matrícula nº 12.801 do CRI de Jacupiranga/SP. Classifi cado na Prefeitura Municipal sob nº 768 (R.2/12.801). AVALIAÇÃO 
- R$ 30.000,00 (agosto/2020), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. LOTE 2) - Lote de terreno nº 15, da quadra nº 66, gleba “B”, do loteamento 
Jardim Pesqueiro, perímetro urbano, no distrito e município de Cananéia, Comarca de Jacupiranga/SP. Matrícula nº 12.802 do CRI de Jacupiranga/SP. Classifi cado na Prefeitura 
Municipal sob nº 768 (R.2/12.802). AVALIAÇÃO - R$ 30.000,00 (agosto/2020), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. LOTE 3) - Lote de terreno 
nº 21, da quadra nº 98, gleba “C”, do loteamento Jardim Pesqueiro, perímetro urbano, no distrito e município de Cananéia, Comarca de Jacupiranga/SP. Matrícula nº 12.819 do 
CRI de Jacupiranga/SP. Classifi cado na Prefeitura Municipal sob nº 768 (R.2/12.819). AVALIAÇÃO - R$ 9.000,00 (agosto/2020), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela 
Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 264.921,44 (set/2019), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com 
forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 
perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, 
tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 27 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Móvel e para intimação do executado Anderson Falco, CPF 506.344.886-00 e demais interessados, expedido nos autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1006536-06.2020.8.26.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível - Foro Regional III - Jabaquara, requerida por Armando José de Souza, 
CPF 323.353.939-87. A Dra. Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, Juíza de Direito, na forma da lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado 
Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do site www.publicumleiloes.com.br, em condições 
que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 31/08/2021, às 11:45hs, e termina em 03/09/2021, às 11:45hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 11hs46min, 
e termina em 23/09/2021, às 11:45hs. CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou acima da avaliação (1º leilão) ou aquele que 
der lance não inferior a 50% do valor da avaliação (2º leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, 
necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E.TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que 
estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). BEM - Veículo marca Honda, modelo CR-V EXL, cor preta, 
combustível gasolina, ano de fabricação/modelo 2010/2011, placa ETW 2994, chassi 3CZRE2870BG501228, renavam 280060041. AVALIAÇÃO - R$ 51.184,00 (julho/2021), 
que será atualizada até a data do leilão pela Tabela FIPE. Que se encontra na Avenida Engenheiro Eusebio Stevaux, 800, Torre C, Apto 24, Jurubatuba, São Paulo/SP, sendo 
nomeado depositário o Sr. Anderson Falco, CPF 506.344.886-00. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 119.968,09 (junho/2020), que será atualizada até a data do leilão. CONDIÇÕES DE 
VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - 
Bela Vista - CEP: 01319-000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. 
São Paulo, 29 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de Leilão Único de Bem Móvel e para intimação da executada Karina Milene Fantacini, CPF 275.031.988-93 e demais interessados, expedido nos autos do Cumprimento 
de sentença (0000306-55.2020.8.26.0070) - Proc. principal: 1002363-63.2019.8.26.0070, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal - Foro de Batatais, requerida por 
João Batista Xavier, CPF 744.719.708-44. O Dr. Fabio Marques Dias, Juiz de Direito, na forma da lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro 
nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em 
condições que segue: DATAS DO LEILÃO - Leilão começa em 31/08/2021, às 11:30hs, e termina em 30/09/2021, às 11:30hs. BEM - veículo marca Chevrolet, modelo Cobalt 
1.4 LT, cor preta, combustível álcool/gasolina, ano de fabricação/modelo 2014/2015, placa PUJ3703-SP, chassi 9BGJB69X0FB108971, renavam 1075072767, em bom estado de 
conservação e funcionamento. AVALIAÇÃO (fl s. 71) - R$ 32.491,00 (jan/2021). Que se encontra na Rua Alfredo Leitão, n° 250, bairro Jardim Elena, Batatais/SP, sendo nomeada 
depositária a Sra. Karina Milene Fantacini, CPF nº 275.031.988-93. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 4.063,16 (nov/2020) que será atualizado até a data do Leilão. CONDIÇÕES DE 
VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br.
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - 
Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. 
São Paulo, 19 de julho de 2021.

EDITAL DE Leilão Único e de intimação do executado ANDRÉ ARANTES, inscrito no CPF sob nº 657.513.708-30, bem como seu cônjuge se casado for, do promitente vendedor MAURIVAN RADECKI
DAL BEN, inscrito no CPF sob nº 178.760.360-15, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. A Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, MMª. Juíza de Direito
da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Butantã, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem
e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizado por Condomínio Edifício Vila Borghese, inscrito no CNPJ nº 06.153.000/0001-08 em face de ANDRÉ
ARANTES - processo nº 1003896-37.2015.8.26.0704, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio,
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o Leilão Único terá início no dia 30/08/2021 às 14h00, e se encerrará
no dia 30/09/2021 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Direitos sobre o Apartamento-Duplex nº 16, localizado
no 16º andar ou 19º pavimento do Condomínio Edifício Vila Borghese, situado à Rua Professor José Horácio Meirelles Teixeira, nº 599, esquina com a Rua Dr. Armando Franco Soares Caiuby, no 13º
Subdistrito Butantã, contendo a área privativa de 195,680m2, área de garagem e depósito de 120,040m2, área comum de 153,458m2, com a área total de 469,178m2, correspondendo-lhe a fração
ideal de 4,9223%, no terreno e demais coisas comuns do condomínio e o coeficiente de participação nas áreas de uso comum de 4,7791%. Vinculam-se a esta unidade o box para depósito nº 18
e 04 vagas de garagem sob os nºs 42, 43, 44 e 45, localizados no 2º subsolo do Edifício. Contribuinte nº 171.175.0288-5, objeto da matrícula nº 160.728 do 18º Cartório de Registro de Imóveis
da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 560.000,00 (março/2020). Valor da Avaliação atualizado até junho de 2021: R$ 607.987,59 (seiscentos e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais
e cinquenta e nove centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já
constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 184.905,85 até 30.06.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 12.016,77 até 30.06.2021. CRÉDITO
EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 459.987,66 em julho de 2021. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital
completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser
esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-2717 ou 11 99875-
7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 01 de julho de 2021. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo - Juíza de Direito.

1ª Vara Cível do Foro Regional de Butantã - Comarca de São Paulo - SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

Leilões Judiciais e Extrajudiciais
Phone: +55 11 2408-7433

www.glleiloes.com.br
Rua Armando Arruda Pereira, nº 253 - sala 22 - Jd. Zaira - Guarulhos-SP - CEP 07095-100

4ª Vara de Família e Sucessões do Foro da Comarca de Guarulhos/SP.
EDITAL de 1ª e ÚNICA PRAÇA de LEILÃO DE BEM MÓVEL e para intimação do executado RAPHAEL JONATHAN BARBOSA, CPF nº 355.087.258-
57 e demais interessados, expedido nos autos da Ação Cumprimento de Sentença – Dissolução, ora em fase de Execução, Processo nº 0003908-
77.2020.8.26.0224, fi gurando como exequente JULIA GABRIELLY FERREIRA BARBOSA, RG n° 58.947.486-8, representada por sua genitora AMAN-
DA AMARAL PEREIRA FERREIRA, CPF nº 373.833.578-17. A Dra. Patricia Soares De Albuquerque, Juíza de Direito da 4ª Vara de Família e Sucessões 
do Foro da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 ao 903 do CPC e Prov. CSM 2306/15, 2427/17 
e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, através do portal de leilões on-line ( www.glleiloes.com.br ), levará a público pregão de venda e arrematação 
do(s) bem(ns) penhorado(s) na Praça ÚNICA com início no dia 01 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, e com término no dia 30 de Setembro de 
2021 às 10:00 horas, ocasião em que o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avalia-
ção atualizada (Parágrafo único do Art. 891 do CPC), o(s) bem(ns) móvel(eis) abaixo descrito(s), conforme o constante do presente edital. DO 
BEM MÓVEL: 01 (UM) VEÍCULO FORD/COURIER L 1.6 FLEX, placas EBZ 1013, Cor Prata, Renavam 00977485277, Chassi 9BFPS-
ZPPA9B875993, Ano Fabricação 2.008, Ano Modelo 2.009. Depositário Fiel: RAPHAEL JONATHAN BARBOSA, CPF nº 355.087.258-57. O pretenden-
te a arrematação deverá diligenciar até o local onde encontra-se o bem penhorado, sito à Rua Primeira Cruz, nº 292, Parque das Nações – Gua-
rulhos-SP, para certifi car-se do estado físico de aludido bem penhorado, devendo, ainda, o arrematante prover a remoção do bem levado à 
hasta pública. Bem móvel sem garantia, vendido nas condições em que se encontra, constituindo ônus do interessado verifi car suas condi-
ções, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Débitos de IPVA e licenciamento deverão serem levantados pelo 
arrematante, bem como, a existência de gravames (Credores Fiduciários e etc). “Eventuais ônus sobre o bem móvel (automóvel), correrão por 
conta do arrematante, tais como: multas, licenciamentos, desbloqueio do veículo (circulação e transferência) e etc”, exceto os decorrentes de 
débitos fi scais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. ÔNUS: Conforme pesquisa ao DENATRAN-SP, 
Consta Restrição Judicial – RENAJUD de Transferência, 17/07/2020, TJSP 4ª Vara de Família e Sucessões de Guarulhos/SP – Processo nº 0003908-
77.2020.8.26.0224 “Exequenda” consulta em 04/06/2021; Conforme pesquisa ao DETRAN-SP, Consta Restrição Judiciária – BLOQ. RENAJUD – 
TRANSFERÊNCIA, Último Licenciamento Efetuado: Exercício 2.019, Status do Licenciamento: Vencido, IPVA: R$ 777,68, MULTAS: R$ 239,49, consulta 
em 04/06/2021; Conforme pesquisa a Fazenda do Estado de São Paulo, IPVA 2.021: R$ 349,73, DPVAT 2020: R$ 5,78, Licenciamento 2021 Vencimento 
06/2021: R$ 98,91, Licenciamento 2020: R$ 123,90, Multas D.E.R.: R$ 239,49, Total de Débitos: R$ 817,81 consulta em 04/06/2021; Conforme pesquisa 
ao Governo do Estado de São Paulo – Site do Contribuinte, Consta inscrito em Dívida Ativa, IPVA Exercício 2020: R$ 427,96 em 04/06/2021. AVALIA-
ÇÃO: R$ 17.578,00 (Dezessete Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais), realizada em Outubro de 2020. ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO: R$ 
18.590,99 (Dezoito Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Noventa e Nove Centavos), atualizada em Maio/2.021, que será atualizada até o início do 
praceamento “leilão” pelos índices da Tabela Prática do TJSP. VALOR DA CAUSA: R$ 15.928,51 (Quinze Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e 
Cinquenta e Um Centavos), atualizada até Fevereiro de 2.021. CONDIÇÕES DE VENDA: Conforme disposto nos Provimentos CSM (Conselho 
Superior da Magistratura) nº 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, disponibilizado no site: www.glleiloes.com.br. LEILOEIRO: 
O leilão será realizado pelo leiloeiro, Maurício Gomes Leiteiro, JUCESP nº 665. FORMAS DE PAGAMENTO – ARREMATAÇÃO: À VISTA – Os preços 
do(s) bem(ns) arrematado(s), deverá(ão) ser depositados através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida em suas agências) ou 
através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depo-
sitada a comissão do Leiloeiro, correspondente a 5% (Cinco por cento) sobre o valor da arrematação, que deverá ser depositada nos autos do 
processo, mediante emissão de guia de depósito, no prazo de 24 horas da realização do leilão, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 884 do 
CPC, e ato contínuo, ser requerido seu levantamento conforme disciplina o artigo 267 das Normas da Corregedoria – TOMO. Em até 5 horas após o 
encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito – recomendamos esperar o recebimento deste e-mail. De-
corridos o prazo sem que o arrematante tenha pago as guias de depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação 
das medidas legais cabíveis, nos termos do artigo 897 do CPC. A arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante con-
forme condições de pagamento acima indicadas. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO: Cumprido a previsão do artigo 891, parágrafo único e artigo 
895, inciso I e parágrafos do NCPC, CASO NÃO HAJA LANCE PARA PAGAMENTO À VISTA, poderão ser apresentadas propostas escritas de arrema-
tação parcelada, sendo necessário sinal igual ou superior a 25% do valor da proposta (pagamento através de guia de depósito judicial do Banco do 
Brasil, obtida através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) e o restante em até 30 parcelas, com indexador de correção mone-
tária apresentado pelo arrematante e garantido por caução idônea, fi cando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do MM. Juízo para vali-
dação. O interessado poderá apresentar até o início do leilão, diretamente em juízo, proposta de aquisição por preço não inferior ao da avaliação, obser-
vado o disposto no art. 895, do Código de Processo Civil. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se a(o)(s) executada(o)(s), após a publicação do edital em 
epígrafe, pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826 do Código de Processo Civil, deverá apresentar até 
a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição 
da execução, sendo vedado para tal fi nalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá a(o) executada(o) pagar a importância atualizada da 
dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Ofi cial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda). 
ACORDO: Sendo fi rmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo leiloeiro correspon-
dentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor acordado. ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este fi cará responsável pela 
comissão devida, que não será considerada despesa processual para fi ns de ressarcimento pelo executado. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pes-
soalmente perante o Ofício onde estiver ocorrendo a ação, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, localizado na Rua Armando Arruda, nº 253, 2º Andar Sl 22, 
Guarulhos – SP, ou ainda, pelo telefone (11)2408-7433 e e-mail: contato@glleiloes.com.br Fica(m) o(s) executado(s), e demais interessados INTIMADOS 
das designações supra, em atenção ao disposto nos parágrafos do artigo 889 do CPC, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Não cons-
ta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. “Eventuais ônus sobre o imóvel, correrá por conta do arrematante”, exceto os 
decorrentes de débitos de fi scais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. A venda será efetuada em 
caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que os bens penhorados se encontram, devendo o licitante/arrematante verifi cá-los “in locu” e sob 
sua responsabilidade. A publicação deste edital será realizada com fulcro no Artigo 887, parágrafo 2º da Lei 13.105/15 (Novo CPC) e supre eventual in-
sucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. Registre-se que, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando 
dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do 
próprio edital de leilão. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã (o), subscrevi. DRA. PATRICIA SOARES DE ALBUQUERQUE JUIZA DE DIREITO

L.O.: Antonio Hissao Sato Junior - Jucesp 690
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Leilão de Variedades

Lotes de bens variados sem garantia 
de funcionamento. Localizados no 
Armazém Exitus, em Guarlhos/SP. 
Visitação: entrar em contato para 

agendamento prévio.
ID: 272.

Leilão Online: 31/08/2021 às 14h00

Esta empresa
colabora com a

WWW.PUBLICUMLEILOES.COM.BR

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação dos executados Metropolitana Distribuidora de Veículos e Peças Ltda, 
CNPJ 43.948.173/0001-49, Cesil Administração e Participação Ltda, CNPJ 59.545.467/0001-60, na pessoa de seus representantes 
legais e a Célia Maria Cury Mansour, CPF 125.064.118-79, Sílvia Saddi Cury, CPF 949.486.648-00, George Karim Mansour Filho, 
CPF 405.247.878-91, Juliana George Mansour, CPF 274.185.328-22, Constantino Cury, CPF 001.299.848-68 e s/m Blanche Saddi 
Cury, CPF 530.720.148-68, Prefeitura Municipal de Itu/SP e Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes dos imóveis 
abaixo e demais interessados, expedido nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença ( 0091774-78.2018.8.26.0100) - Processo 
principal: 1011894-25.2015.8.26.0100, em trâmite na 30ª Vara Cível - Foro Central Cível, requerida por FCA Fiat Chrysler Automóveis 
Brasil Ltda, CNPJ 16.701.716/0001-56, atual denominação de Fiat Automóveis S.A. O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito, na 
forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado 
na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens abaixo descritos, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições 
que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 31/08/2021, às 12:45hs, e termina em 03/09/2021, às 12:45hs e 2º Leilão 
começa em 03/09/2021, às 12hs46min, e termina em 23/09/2021, às 12:45hs. BENS: LOTE 1) - Imóvel rural denominado Sítio do Costa, 
situado no Bairro Porunduva, Município de Itu, com a área de 10,28 há, mais ou menos. Matrícula nº 2.111, do CRI de Itu/SP. INCRA sob 
nº 632.058.006.777-4 (Av.13/2.111). Imóvel rural denominado Chácara São José, situado no Km 109, mais ou menos, 100,00m da estrada 
asfaltada Itu – Porto Feliz, à margem esquerda da mesma, no bairro do Barreiro, Município de Itu. Matrícula nº 9.268, do CRI de Itu/SP. 
INCRA 632.058.260.738-5 (Av.12/9.268). Imóvel rural sem benfeitorias, com área de 6,05 há., ou 60.500,00m² ou ainda 2,50 alqueires 
paulista, mais ou menos, desmembrado do Recanto Santa Rita, situado no Bairro do Barreiro, Município de Itu. Matrícula 24.869 do 
CRI de Itu/SP. INCRA 632.058.010.448-3 (Av.06/24.869). AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 5.712.690,00 (abril/2020), que será atualizada 
até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. LOTE 2- Imóvel situado na Avenida Jurema, lote 07, quadra 5-N, em Indianópolis 
– 24º Subdistrito, com a área de 783,00m². Matrícula de nº 100.133 do 14º CRI/SP. Contribuinte nº 045.130.0038-4. AVALIAÇÃO - 
R$ 4.771.146,00 (abril/2020), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - 
R$ 40.081.547,33 (jan/2019), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo 
com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br.
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado 
na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. 
Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 11 de agosto de 2021.

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado EMÍLIO CARLOS CANO FILHO, inscrito no CPF sob nº 371.126.498-03, bem como seu cônjuge se casado for, Sandra Maria Vieira Martins, inscrita
no CPF sob nº 090.217.918-70, bem como seu cônjuge se casada for, da promitente vendedora VANENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 57.187.833/0001-20, na pessoa
de seu representante legal, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. A Dra. Edna Kyoko Kano, MMª. Juíza de Direito da 18ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP,
na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão de bens imóveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por CONDOMÍNIO NEW CENTURY QUALITY HOME, inscrito no CNPJ nº 04.454.760/0001-20 em face de EMÍLIO CARLOS CANO FILHO e outra - processo nº 1121104-45.2014.8.26.0100,
e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP
sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 30/08/2021 às 14h00, e se encerrará dia 02/09/2021 às 14h00, 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 02/09/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 29/09/2021 às
14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DOS BENS – 1) Direitos sobre o Apartamento “tipo” nº 84, localizado no 8º andar do bloco denominado
“Best Tower (Bloco B)”, integrante do “Condomínio New Century Quality Home”, situado à Avenida Lins de Vasconcelos, nº 757, e Rua Dom Duarte Leopoldo, no 12º Subdistrito – Cambuci, com a área privativa
de 80,30m², a área comum de divisão não proporcional de 0,46m², a área comum de divisão proporcional de 45,52m², a área total de 126,28m² e a fração ideal de terreno de 0,45245%. O terreno, onde está
construído o referido empreendimento, encerra a área de 3.756,31m². Contribuinte nº 034.028.0114-0, objeto da matrícula nº 147.921 do 6º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. DÉBITOS DE IPTU:
Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 95.785,71 até 29.06.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 2.771,47 até 29.06.2021.
Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2018: R$ 2.955,55 até 29.06.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2017: R$ 2.766,18 até 29.06.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas)
referentes ao Exercício de 2016: R$ 2.672,43 até 29.06.2021. 2) Direitos sobre a vaga de garagem nº 2V035A/B, localizada no 1º subsolo do “Condomínio New Century Quality Home”, situado à Avenida Lins
de Vasconcelos, nº 757, e Rua Dom Duarte Leopoldo, no 12º Subdistrito – Cambuci, para guarda e estacionamento de 02 automóveis de passeio, com a área privativa de 16,80m², a área comum de divisão proporcional
de 5,05m², a área total de 21,85m² e a fração ideal de terreno de 0,05023%. O terreno, onde está construído o referido empreendimento, encerra a área de 3.756,31m². Contribuinte nº 034.028.0278-3, objeto
da matrícula nº 148.085 do 6º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 17.249,32 até
29.06.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 388,92 até 29.06.2021. Valor total da Avaliação (apartamento + vaga): R$ 574.000,00 (setembro/2019). Valor da Avaliação
atualizado até junho de 2021: R$ 636.417,77 (seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e sete centavos), que será atualizado até a data do início da alienação conforme
tabela de atualização monetária do TJ/SP. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 86.295,39 em abril de 2020. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES
DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO:
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-
2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 01 de julho de 2021. Edna Kyoko Kano - Juíza de Direito.
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Edital de 1º e 2º Leilão sobre os Direitos da parte ideal correspondente a 50% de Bem Imóvel e para intimação dos executados AVF Terceirização de Mão de Obra Ltda, 
CNPJ 07.228.086/0001-53, na pessoa de seu representante legal e a Vanderlei Lúcio Teixeira, CPF 098.090.156-15, bem como sua mulher Cristina Kazuyo Koike Teixeira, 
CPF ignorado, a proprietária Cheda S/A Construções e Imóveis, CNPJ 44.025.690/0001-09, Prefeitura Municipal de Boituva/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e 
demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0114458-49.2008.8.26.0002, em trâmite na 2ª Vara Cível - Foro Regional 
II - Santo Amaro/SP, requerida por Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12. O Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., 
nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo 
descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 31/08/2021, às 10:00hs, e termina em 
03/09/2021, às 10:00hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 10hs01min, e termina em 23/09/2021, às 10:00hs. BEM - Direitos pertencentes ao executado Vanderlei Lúcio 
Teixeira, sobre a parte ideal correspondente a 50% do lote de terreno sob nº 01, da quadra 04, do loteamento denominado “Recanto Maravilha II”, situado nos Bairros Americana 
e Campo de Boituva, no Distrito e Município de Boituva, Comarca de Porto Feliz, com a área de 974,60m². Matrícula nº 12.310 do CRI de Porto Feliz/SP. Inscrição Municipal nº 
441313164038100000. Sendo nomeado depositário o Sr. Vanderlei Lúcio Teixeira, CPF 098.090.156-15. AVALIAÇÃO DE METADE IDEAL (50%) - R$ 39.750,00 - (janeiro/2018) 
- AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 79.500,00 (janeiro/2018), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital 
completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - 
São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 18 de agosto de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel, expedido nos Autos do Cumprimento de sentença (0012034-09.2020.8.26.0001) - Proc. principal 1003206-80.2015.8.26.0001 (Extinção 
de Condomínio), em trâmite na 7ª Vara Cível - Foro Regional I - Santana, requerida por Tania de Almeida Gonçalves, CPF 077.613.878-26, Fabiana Flores Menezes 
Gonçalves Teixeira, CPF 223.436.618-63, Marilusa de Jesus Gonçalves, CPF 290.941.968-16 e André Luiz Hilário Gonçalves, CPF 325.368.348-67 contra Lídia Gonçalves, 
CPF 288.056.218-91, Lázaro José de Almeida, CPF 250.548.498-82, Juvenal Goncalves, CPF 569.064.128-68, José Carlos da Silva, CPF 604.761.668-53 e s/m Teresa 
Nascimento da Silva, CPF 272.052.868-40, Fátima da Silva, CPF 033.412.208-28, Vilma da Silva, CPF 045.543.138-83 e s/m Walter Marcos da Silva, CPF 811.332.278-72, 
Nelson da Silva, CPF 283.380.268-40, Roseli da Silva, CPF 148.970.298-99, Silene Lucimara da Silva, CPF 142.798.888-92, Maria Salete da Silva, CPF 842.333.388-49, 
Marcia Maria da Silva Serpa, CPF nº 299.522.518-66 e s/m Heraldo Serpa, CPF 088.513.108-82, Michelle da Corte Faria Borges, CPF 335.504.908-52, Marcel da Corte 
Faria Borges, CPF 378.130.638-05, Ronaldo Borges, CPF 904.761.078-49, Neide Aparecida Borges de Paula, CPF 030.954.748-22, Roberto Alves Garcia, CPF 60.759.948-
07, Luciana Gonçalves dos Santos, CPF 144.008.738-54, Renato Vieira Cardoso, RG 30.400.915-5, Neusa da Silva Bertoldo, CPF 103.538.538-44, Valdir Bertoldo, 
William Aparecido Gonçalves Plassa, Reinaldo Vieira Cardoso e Cleber Vieira Cardoso, os quatro últimos de qualifi cações ignoradas, bem como para intimação dos mesmos, 
da Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, dos Condôminos, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados. O Dr. José Carlos de França Carvalho Neto, 
Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP 
sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: 1. DATAS DOS LEILÕES: 1º Leilão começa em 
31/08/2021, às 11:00hs, e termina em 03/09/2021, às 11:00hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 11:01hs/min, e termina em 23/09/2021, às 11:00hs. BEM - Um terreno à 
Rua Caetano Merique, constituído pelo lote 206, da quadra J, da Vila Rica, 1º Seção, no 40º Subdistrito- Brasilândia, encerrando a área de 220,00m². Contribuinte nº 108.030.0108-
7. Matrícula nº 18.943, do 18º CRI/SP. AVALIAÇÃO - R$ 700.000,00 (março/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. CONDIÇÕES DE 
VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - 
Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. 
São Paulo, 14 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU MISAEL RIBEIRO 
DOMINGUES, CPF 225.071.828-81, expedido nos autos da ação de Cumprimento de sentença - Multas e demais Sanções, movida por PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO PAULO em face de MISAEL RIBEIRO DOMINGUES, PROCESSO Nº 0001510-30.2016.8.26.0053, Processo principal 1011163-44.2013.8.26.0053. O MM. Juiz de Direito 
da 8ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr. Josué Vilela Pimentel, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TODOS 
QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado 
na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do site www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão 
começa em 31/08/2021, às 11:30hs, e termina em 03/09/2021, às 11:30hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 11hs31min, e termina em 23/09/2021, às 11:30hs. 
BEM - Veículo marca Volkswagen, modelo Gol GLI 1.8, cor azul, combustível gasolina, ano de fabricação/modelo 1996/1996, placa CCV8085, chassi 9BWZZZ377TT068497, 
renavam 653269269. AVALIAÇÃO - R$ 9.781,00 (julho/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela FIPE. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 54.234,61 (junho/2020), que 
será atualizada até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais 
condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente no Ofício onde tramita o processo, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319-000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Será o presente edital, por extrato, afi xado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilões de Bem Imóvel e para intimação dos executados Júlio Mendes Palaio, CPF 049.796.138-53 e s/m Isilda de Jesus Palaio, CPF 169.107.248-60, 
bem como dos credores hipotecários Itaú Unibanco S/A e Banco Itaúleasing S/A, Condomínio Edifício Guarapari, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura 
Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos de Cumprimento de sentença (1013149-66.2016.8.26.0008) 
(01), em trâmite na 2ª Vara Cível - Foro Regional VIII - Tatuapé, requerida por Condomínio Edifício Guarapari, CNPJ 67.639.351/0001-18. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel 
Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS 
LEILÕES - 1º Leilão começa em 31/08/2021, às 12:00hs, e termina em 03/09/2021, às 12:00hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 12hs01min, e termina em 23/09/2021, 
às 12:00hs. BEM - Apartamento nº 181, localizado no 18º andar do “Edifício Guarapari”, Bloco “A”, do “Condomínio Chácara Anália Franco”, situado à Rua Corguinho, nº 85 (entrada 
principal), no 27º Subdistrito Tatuapé, contendo a área útil de 473,52m², área comum de 275,89m², área total de 749,41m², correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno e 
participações nas coisas comuns do condomínio de 0,041699 do prédio e 0,011573 do total do condomínio, estando vinculadas ao apartamento, cinco (05) vagas de garagem 
e um armário, localizadas no subsolo do edifício. Contribuinte nº 054.260.0145-6. Matrícula nº 135.515, do 9º CRI/SP. Sendo nomeada depositária a Sra. Isilda de Jesus Palaio, 
CPF 169.107.248-60. AVALIAÇÃO - R$ 3.084.000,00 (abril/2018), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 133.425,17 
(junho/2018). VALOR DO DÉBITO nos Autos da ação de Execução Civil, Proc. 1013148-81.2016, em trâmite no 1º Ofício Cível do Foro Regional VIII-Tatuapé, movido 
pelo Condomínio Chácara Anália Franco em face dos executados Júlio Mendes Palaio e s/m Isilda de Jesus Palaio - R$ 113.973,76 (junho/2018), que serão atualizados 
até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no 
site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. São Paulo, 16 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Móveis e para intimação do executado Fernando Ferreira da Silva, CPF 960.902.944-20, e demais interessados, expedido nos autos do 
Cumprimento de sentença (0026877-51.2019.8.26.0053) - Processo principal 0003523-85.2005.8.26.0053, em trâmite na 6ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda 
Pública/Acidentes, requerida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, CNPJ 46.379.400/0001-50. A Dra. Liliane Keyko Hioki, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos 
termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens abaixo 
descritos, através do site www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 31/08/2021, às 13:00hs, e termina em 
03/09/2021, às 13:00hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 13hs01min, e termina em 23/09/2021, às 13:00hs. BENS - Lote 1- Veículo marca GM, modelo Opala Diplomata 
SE, cor preta, ano de fabricação/modelo 1987/1988, combustível gasolina, placa BNG1879, chassi 9BGVR69FJHB101263, renavam 384937713. AVALIAÇÃO - R$ 19.323,00 
(julho/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela FIPE. Lote 2- Veículo marca GM, modelo Kadett GL, cor prata, ano de fabricação/modelo 1994/1994, placa 
BOP2708, combustível álcool/GNV, chassi 9BGKT08KRRC353393, renavam 618514635. AVALIAÇÃO - R$ 6.449,00 (julho/2021), que será atualizada até a data do leilão pela 
Tabela FIPE. Que se encontram na Rua Gomes Cardim, nº 555, casa 08, Brás - São Paulo/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 261.664,29 (junho/2021), que será atualizada até 
a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no 
site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. São Paulo, 14 de julho de 2021.

Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação da executada Nanci Gonçalves Pereira, CPF 843.692.308-10, bem como seu marido, se casada for, o Condomínio 
Edifício Villa Germany - Edifício Hannover, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e 
demais interessados, expedido nos Autos da Ação de Procedimento Sumário, ora em fase de execução, Processo nº 1020603-49.2015.8.26.0003, em trâmite na 1ª Vara Cível 
- Foro Regional III - Jabaquara, requerida por Condomínio Edifício Villa Germany - Edifício Hannover, CNPJ 03.873.848/0001-13. A Dra. Cristiane Vieira, Juíza de Direito, na 
forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão 
o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 31/08/2021, às 14:30hs, e 
termina em 03/09/2021, às 14:30hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 14hs31min, e termina em 23/09/2021, às 14:30hs. BEM - Vaga simples média nº M-128, da garagem 
localizada no 2º subsolo do Conjunto Residencial Villa Germany, situado na Avenida Padre Arlindo Vieira, nº 610, na Saúde - 21º Subdistrito, com a área privativa de 9,870m², área 
comum de 17,949m², área total de 27,819m² e a fração ideal de 0,0710%. Matrícula nº 169.761, do 14º CRI/SP. Contribuinte nº 049.197.0442.9 (R.4/169.761). Sendo nomeada 
depositária Nanci Gonçalves Pereira, CPF 843.692.308-10. AVALIAÇÃO (fl s. 516) - R$ 65.120,00 (junho/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do 
TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 23.950,22 (fev/2021), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o 
Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 
e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 21 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação do executado Espólio de Arnaldo Ferreira Basto Filho, representado por sua inventariante e terceira interessada 
Dorotéia Margarida Ferreira Bastos, CPF 312.254.378-81, o proprietário Bamerindus S. Paulo Cia. de Crédito Imobiliário, atual denominação de Crefi sul São Paulo 
S/A Crédito Imobiliário, CNPJ 61.673.539/0001-04, o Condomínio Edifício Campos Elíseos, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de 
São Paulo/SP, eventuais ocupantes dos imóveis abaixo e demais interessados, expedido nos autos de Cumprimento de sentença (0052462-32.2017.8.26.0100) - Processo 
principal: 1095180-66.2013.8.26.0100, em trâmite na 10ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP, requerida por Condomínio Edifício Campos Elíseos, CNPJ 54.064.035/0001-13. 
O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado 
na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os Direitos sobre os bens abaixo descritos, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS 
LEILÕES - 1º Leilão começa em 31.08.2021, às 15:30hs, e termina em 03.09.2021, às 15:30hs e 2º Leilão começa em 03.09.2021, às 15hs31min, e termina em 23.09.2021, 
às 15:30hs. BENS: 3.1) Direitos Pessoais de titularidade do executado; sobre o conjunto nº 21, localizado no 2º andar, e 3.2) Direito Real de titularidade do executado 
sobre a Vaga nº 91, na garagem “A”, situada no 1º e 2º subsolos, interligados por rampa, ambos do Edifício Campos Elíseos, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 696, no 
17º Subdistrito Bela Vista, tendo o conjunto nº 21 a área útil de 59,90m², área comum de 5,71m², encerrando a área total de 65,61m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,754% 
no terreno e demais coisas comuns do condomínio. A vaga nº 91, possui área útil de 27,10m², área comum de 2,56m² e área total de 29,66m², correspondendo-lhe uma participação 
ideal de 1/92 de 31,320% ou seja 0,340434% no terreno e nas demais coisas comuns do condomínio. Contribuintes nºs: 009.076.0308-4 e 009.076.1386-1. Matrículas nºs 20.997 e 
21.141, respectivamente, do 4º CRI/SP. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 545.562,02 (maio/2019), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. Sendo nomeado 
depositário o Espólio de Arnaldo Ferreira Basto Filho, representado por sua inventariante Dorotéia Margarida Ferreira Bastos, CPF 236.639.448-91. DÉBITO EXEQUENDO - 
R$ 43.782,83 (maio/2021), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, 
débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde 
estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: 
contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recurso pendente de julgamento. Será o presente edital, afi xado e publicado na forma da lei. São Paulo, 22.07.2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação dos executados Roberto Ruschioni, CPF 687.683.978-87 e Walter Gibello, CPF 608.425.478-00, bem como sua 
mulher Mariseute Lacerda Gibello, CPF 276.781.778-01, Prefeitura Municipal de Cananéia/SP, eventuais ocupantes dos imóveis abaixo e demais interessados, expedido 
nos autos de Execução de Título Extrajudicial, Processo 1018498-65.2016.8.26.0100, em trâmite na 24ª Vara Cível - Foro Central Cível, requerida por Itaú Unibanco S.A, 
CNPJ 60.701.190/0001-04. A Dra. Tamara Hochgreb Matos, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado 
Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens abaixo descritos, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições 
que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 31/08/2021, às 16:00hs, e termina em 03/09/2021, às 16:00hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 16hs01min, 
e termina em 23/09/2021, às 16:00hs. BENS: LOTE 1) - Lote de terreno nº 14, da quadra nº 66, gleba “B”, do loteamento Jardim Pesqueiro, perímetro urbano, no distrito e 
município de Cananéia, Comarca de Jacupiranga/SP. Matrícula nº 12.801 do CRI de Jacupiranga/SP. Classifi cado na Prefeitura Municipal sob nº 768 (R.2/12.801). AVALIAÇÃO 
- R$ 30.000,00 (agosto/2020), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. LOTE 2) - Lote de terreno nº 15, da quadra nº 66, gleba “B”, do loteamento 
Jardim Pesqueiro, perímetro urbano, no distrito e município de Cananéia, Comarca de Jacupiranga/SP. Matrícula nº 12.802 do CRI de Jacupiranga/SP. Classifi cado na Prefeitura 
Municipal sob nº 768 (R.2/12.802). AVALIAÇÃO - R$ 30.000,00 (agosto/2020), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. LOTE 3) - Lote de terreno 
nº 21, da quadra nº 98, gleba “C”, do loteamento Jardim Pesqueiro, perímetro urbano, no distrito e município de Cananéia, Comarca de Jacupiranga/SP. Matrícula nº 12.819 do 
CRI de Jacupiranga/SP. Classifi cado na Prefeitura Municipal sob nº 768 (R.2/12.819). AVALIAÇÃO - R$ 9.000,00 (agosto/2020), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela 
Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 264.921,44 (set/2019), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com 
forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 
perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, 
tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 27 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Móvel e para intimação do executado Anderson Falco, CPF 506.344.886-00 e demais interessados, expedido nos autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1006536-06.2020.8.26.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível - Foro Regional III - Jabaquara, requerida por Armando José de Souza, 
CPF 323.353.939-87. A Dra. Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, Juíza de Direito, na forma da lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado 
Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do site www.publicumleiloes.com.br, em condições 
que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 31/08/2021, às 11:45hs, e termina em 03/09/2021, às 11:45hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 11hs46min, 
e termina em 23/09/2021, às 11:45hs. CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou acima da avaliação (1º leilão) ou aquele que 
der lance não inferior a 50% do valor da avaliação (2º leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, 
necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E.TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que 
estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). BEM - Veículo marca Honda, modelo CR-V EXL, cor preta, 
combustível gasolina, ano de fabricação/modelo 2010/2011, placa ETW 2994, chassi 3CZRE2870BG501228, renavam 280060041. AVALIAÇÃO - R$ 51.184,00 (julho/2021), 
que será atualizada até a data do leilão pela Tabela FIPE. Que se encontra na Avenida Engenheiro Eusebio Stevaux, 800, Torre C, Apto 24, Jurubatuba, São Paulo/SP, sendo 
nomeado depositário o Sr. Anderson Falco, CPF 506.344.886-00. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 119.968,09 (junho/2020), que será atualizada até a data do leilão. CONDIÇÕES DE 
VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - 
Bela Vista - CEP: 01319-000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. 
São Paulo, 29 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de Leilão Único de Bem Móvel e para intimação da executada Karina Milene Fantacini, CPF 275.031.988-93 e demais interessados, expedido nos autos do Cumprimento 
de sentença (0000306-55.2020.8.26.0070) - Proc. principal: 1002363-63.2019.8.26.0070, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal - Foro de Batatais, requerida por 
João Batista Xavier, CPF 744.719.708-44. O Dr. Fabio Marques Dias, Juiz de Direito, na forma da lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro 
nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em 
condições que segue: DATAS DO LEILÃO - Leilão começa em 31/08/2021, às 11:30hs, e termina em 30/09/2021, às 11:30hs. BEM - veículo marca Chevrolet, modelo Cobalt 
1.4 LT, cor preta, combustível álcool/gasolina, ano de fabricação/modelo 2014/2015, placa PUJ3703-SP, chassi 9BGJB69X0FB108971, renavam 1075072767, em bom estado de 
conservação e funcionamento. AVALIAÇÃO (fl s. 71) - R$ 32.491,00 (jan/2021). Que se encontra na Rua Alfredo Leitão, n° 250, bairro Jardim Elena, Batatais/SP, sendo nomeada 
depositária a Sra. Karina Milene Fantacini, CPF nº 275.031.988-93. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 4.063,16 (nov/2020) que será atualizado até a data do Leilão. CONDIÇÕES DE 
VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br.
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - 
Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. 
São Paulo, 19 de julho de 2021.

EDITAL DE Leilão Único e de intimação do executado ANDRÉ ARANTES, inscrito no CPF sob nº 657.513.708-30, bem como seu cônjuge se casado for, do promitente vendedor MAURIVAN RADECKI
DAL BEN, inscrito no CPF sob nº 178.760.360-15, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. A Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, MMª. Juíza de Direito
da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Butantã, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem
e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizado por Condomínio Edifício Vila Borghese, inscrito no CNPJ nº 06.153.000/0001-08 em face de ANDRÉ
ARANTES - processo nº 1003896-37.2015.8.26.0704, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio,
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o Leilão Único terá início no dia 30/08/2021 às 14h00, e se encerrará
no dia 30/09/2021 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Direitos sobre o Apartamento-Duplex nº 16, localizado
no 16º andar ou 19º pavimento do Condomínio Edifício Vila Borghese, situado à Rua Professor José Horácio Meirelles Teixeira, nº 599, esquina com a Rua Dr. Armando Franco Soares Caiuby, no 13º
Subdistrito Butantã, contendo a área privativa de 195,680m2, área de garagem e depósito de 120,040m2, área comum de 153,458m2, com a área total de 469,178m2, correspondendo-lhe a fração
ideal de 4,9223%, no terreno e demais coisas comuns do condomínio e o coeficiente de participação nas áreas de uso comum de 4,7791%. Vinculam-se a esta unidade o box para depósito nº 18
e 04 vagas de garagem sob os nºs 42, 43, 44 e 45, localizados no 2º subsolo do Edifício. Contribuinte nº 171.175.0288-5, objeto da matrícula nº 160.728 do 18º Cartório de Registro de Imóveis
da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 560.000,00 (março/2020). Valor da Avaliação atualizado até junho de 2021: R$ 607.987,59 (seiscentos e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais
e cinquenta e nove centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já
constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 184.905,85 até 30.06.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 12.016,77 até 30.06.2021. CRÉDITO
EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 459.987,66 em julho de 2021. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital
completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser
esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-2717 ou 11 99875-
7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 01 de julho de 2021. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo - Juíza de Direito.

1ª Vara Cível do Foro Regional de Butantã - Comarca de São Paulo - SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

Leilões Judiciais e Extrajudiciais
Phone: +55 11 2408-7433

www.glleiloes.com.br
Rua Armando Arruda Pereira, nº 253 - sala 22 - Jd. Zaira - Guarulhos-SP - CEP 07095-100

4ª Vara de Família e Sucessões do Foro da Comarca de Guarulhos/SP.
EDITAL de 1ª e ÚNICA PRAÇA de LEILÃO DE BEM MÓVEL e para intimação do executado RAPHAEL JONATHAN BARBOSA, CPF nº 355.087.258-
57 e demais interessados, expedido nos autos da Ação Cumprimento de Sentença – Dissolução, ora em fase de Execução, Processo nº 0003908-
77.2020.8.26.0224, fi gurando como exequente JULIA GABRIELLY FERREIRA BARBOSA, RG n° 58.947.486-8, representada por sua genitora AMAN-
DA AMARAL PEREIRA FERREIRA, CPF nº 373.833.578-17. A Dra. Patricia Soares De Albuquerque, Juíza de Direito da 4ª Vara de Família e Sucessões 
do Foro da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 ao 903 do CPC e Prov. CSM 2306/15, 2427/17 
e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, através do portal de leilões on-line ( www.glleiloes.com.br ), levará a público pregão de venda e arrematação 
do(s) bem(ns) penhorado(s) na Praça ÚNICA com início no dia 01 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, e com término no dia 30 de Setembro de 
2021 às 10:00 horas, ocasião em que o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avalia-
ção atualizada (Parágrafo único do Art. 891 do CPC), o(s) bem(ns) móvel(eis) abaixo descrito(s), conforme o constante do presente edital. DO 
BEM MÓVEL: 01 (UM) VEÍCULO FORD/COURIER L 1.6 FLEX, placas EBZ 1013, Cor Prata, Renavam 00977485277, Chassi 9BFPS-
ZPPA9B875993, Ano Fabricação 2.008, Ano Modelo 2.009. Depositário Fiel: RAPHAEL JONATHAN BARBOSA, CPF nº 355.087.258-57. O pretenden-
te a arrematação deverá diligenciar até o local onde encontra-se o bem penhorado, sito à Rua Primeira Cruz, nº 292, Parque das Nações – Gua-
rulhos-SP, para certifi car-se do estado físico de aludido bem penhorado, devendo, ainda, o arrematante prover a remoção do bem levado à 
hasta pública. Bem móvel sem garantia, vendido nas condições em que se encontra, constituindo ônus do interessado verifi car suas condi-
ções, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Débitos de IPVA e licenciamento deverão serem levantados pelo 
arrematante, bem como, a existência de gravames (Credores Fiduciários e etc). “Eventuais ônus sobre o bem móvel (automóvel), correrão por 
conta do arrematante, tais como: multas, licenciamentos, desbloqueio do veículo (circulação e transferência) e etc”, exceto os decorrentes de 
débitos fi scais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. ÔNUS: Conforme pesquisa ao DENATRAN-SP, 
Consta Restrição Judicial – RENAJUD de Transferência, 17/07/2020, TJSP 4ª Vara de Família e Sucessões de Guarulhos/SP – Processo nº 0003908-
77.2020.8.26.0224 “Exequenda” consulta em 04/06/2021; Conforme pesquisa ao DETRAN-SP, Consta Restrição Judiciária – BLOQ. RENAJUD – 
TRANSFERÊNCIA, Último Licenciamento Efetuado: Exercício 2.019, Status do Licenciamento: Vencido, IPVA: R$ 777,68, MULTAS: R$ 239,49, consulta 
em 04/06/2021; Conforme pesquisa a Fazenda do Estado de São Paulo, IPVA 2.021: R$ 349,73, DPVAT 2020: R$ 5,78, Licenciamento 2021 Vencimento 
06/2021: R$ 98,91, Licenciamento 2020: R$ 123,90, Multas D.E.R.: R$ 239,49, Total de Débitos: R$ 817,81 consulta em 04/06/2021; Conforme pesquisa 
ao Governo do Estado de São Paulo – Site do Contribuinte, Consta inscrito em Dívida Ativa, IPVA Exercício 2020: R$ 427,96 em 04/06/2021. AVALIA-
ÇÃO: R$ 17.578,00 (Dezessete Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais), realizada em Outubro de 2020. ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO: R$ 
18.590,99 (Dezoito Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Noventa e Nove Centavos), atualizada em Maio/2.021, que será atualizada até o início do 
praceamento “leilão” pelos índices da Tabela Prática do TJSP. VALOR DA CAUSA: R$ 15.928,51 (Quinze Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e 
Cinquenta e Um Centavos), atualizada até Fevereiro de 2.021. CONDIÇÕES DE VENDA: Conforme disposto nos Provimentos CSM (Conselho 
Superior da Magistratura) nº 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, disponibilizado no site: www.glleiloes.com.br. LEILOEIRO: 
O leilão será realizado pelo leiloeiro, Maurício Gomes Leiteiro, JUCESP nº 665. FORMAS DE PAGAMENTO – ARREMATAÇÃO: À VISTA – Os preços 
do(s) bem(ns) arrematado(s), deverá(ão) ser depositados através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida em suas agências) ou 
através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depo-
sitada a comissão do Leiloeiro, correspondente a 5% (Cinco por cento) sobre o valor da arrematação, que deverá ser depositada nos autos do 
processo, mediante emissão de guia de depósito, no prazo de 24 horas da realização do leilão, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 884 do 
CPC, e ato contínuo, ser requerido seu levantamento conforme disciplina o artigo 267 das Normas da Corregedoria – TOMO. Em até 5 horas após o 
encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito – recomendamos esperar o recebimento deste e-mail. De-
corridos o prazo sem que o arrematante tenha pago as guias de depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação 
das medidas legais cabíveis, nos termos do artigo 897 do CPC. A arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante con-
forme condições de pagamento acima indicadas. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO: Cumprido a previsão do artigo 891, parágrafo único e artigo 
895, inciso I e parágrafos do NCPC, CASO NÃO HAJA LANCE PARA PAGAMENTO À VISTA, poderão ser apresentadas propostas escritas de arrema-
tação parcelada, sendo necessário sinal igual ou superior a 25% do valor da proposta (pagamento através de guia de depósito judicial do Banco do 
Brasil, obtida através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) e o restante em até 30 parcelas, com indexador de correção mone-
tária apresentado pelo arrematante e garantido por caução idônea, fi cando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do MM. Juízo para vali-
dação. O interessado poderá apresentar até o início do leilão, diretamente em juízo, proposta de aquisição por preço não inferior ao da avaliação, obser-
vado o disposto no art. 895, do Código de Processo Civil. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se a(o)(s) executada(o)(s), após a publicação do edital em 
epígrafe, pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826 do Código de Processo Civil, deverá apresentar até 
a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição 
da execução, sendo vedado para tal fi nalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá a(o) executada(o) pagar a importância atualizada da 
dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Ofi cial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda). 
ACORDO: Sendo fi rmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo leiloeiro correspon-
dentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor acordado. ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este fi cará responsável pela 
comissão devida, que não será considerada despesa processual para fi ns de ressarcimento pelo executado. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pes-
soalmente perante o Ofício onde estiver ocorrendo a ação, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, localizado na Rua Armando Arruda, nº 253, 2º Andar Sl 22, 
Guarulhos – SP, ou ainda, pelo telefone (11)2408-7433 e e-mail: contato@glleiloes.com.br Fica(m) o(s) executado(s), e demais interessados INTIMADOS 
das designações supra, em atenção ao disposto nos parágrafos do artigo 889 do CPC, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Não cons-
ta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. “Eventuais ônus sobre o imóvel, correrá por conta do arrematante”, exceto os 
decorrentes de débitos de fi scais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. A venda será efetuada em 
caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que os bens penhorados se encontram, devendo o licitante/arrematante verifi cá-los “in locu” e sob 
sua responsabilidade. A publicação deste edital será realizada com fulcro no Artigo 887, parágrafo 2º da Lei 13.105/15 (Novo CPC) e supre eventual in-
sucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. Registre-se que, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando 
dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do 
próprio edital de leilão. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã (o), subscrevi. DRA. PATRICIA SOARES DE ALBUQUERQUE JUIZA DE DIREITO

L.O.: Antonio Hissao Sato Junior - Jucesp 690

WWW.SATOLEILOES.COM.BR

Leilão de Variedades

Lotes de bens variados sem garantia 
de funcionamento. Localizados no 
Armazém Exitus, em Guarlhos/SP. 
Visitação: entrar em contato para 

agendamento prévio.
ID: 272.

Leilão Online: 31/08/2021 às 14h00

Esta empresa
colabora com a

WWW.PUBLICUMLEILOES.COM.BR

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação dos executados Metropolitana Distribuidora de Veículos e Peças Ltda, 
CNPJ 43.948.173/0001-49, Cesil Administração e Participação Ltda, CNPJ 59.545.467/0001-60, na pessoa de seus representantes 
legais e a Célia Maria Cury Mansour, CPF 125.064.118-79, Sílvia Saddi Cury, CPF 949.486.648-00, George Karim Mansour Filho, 
CPF 405.247.878-91, Juliana George Mansour, CPF 274.185.328-22, Constantino Cury, CPF 001.299.848-68 e s/m Blanche Saddi 
Cury, CPF 530.720.148-68, Prefeitura Municipal de Itu/SP e Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes dos imóveis 
abaixo e demais interessados, expedido nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença ( 0091774-78.2018.8.26.0100) - Processo 
principal: 1011894-25.2015.8.26.0100, em trâmite na 30ª Vara Cível - Foro Central Cível, requerida por FCA Fiat Chrysler Automóveis 
Brasil Ltda, CNPJ 16.701.716/0001-56, atual denominação de Fiat Automóveis S.A. O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito, na 
forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado 
na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens abaixo descritos, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições 
que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 31/08/2021, às 12:45hs, e termina em 03/09/2021, às 12:45hs e 2º Leilão 
começa em 03/09/2021, às 12hs46min, e termina em 23/09/2021, às 12:45hs. BENS: LOTE 1) - Imóvel rural denominado Sítio do Costa, 
situado no Bairro Porunduva, Município de Itu, com a área de 10,28 há, mais ou menos. Matrícula nº 2.111, do CRI de Itu/SP. INCRA sob 
nº 632.058.006.777-4 (Av.13/2.111). Imóvel rural denominado Chácara São José, situado no Km 109, mais ou menos, 100,00m da estrada 
asfaltada Itu – Porto Feliz, à margem esquerda da mesma, no bairro do Barreiro, Município de Itu. Matrícula nº 9.268, do CRI de Itu/SP. 
INCRA 632.058.260.738-5 (Av.12/9.268). Imóvel rural sem benfeitorias, com área de 6,05 há., ou 60.500,00m² ou ainda 2,50 alqueires 
paulista, mais ou menos, desmembrado do Recanto Santa Rita, situado no Bairro do Barreiro, Município de Itu. Matrícula 24.869 do 
CRI de Itu/SP. INCRA 632.058.010.448-3 (Av.06/24.869). AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 5.712.690,00 (abril/2020), que será atualizada 
até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. LOTE 2- Imóvel situado na Avenida Jurema, lote 07, quadra 5-N, em Indianópolis 
– 24º Subdistrito, com a área de 783,00m². Matrícula de nº 100.133 do 14º CRI/SP. Contribuinte nº 045.130.0038-4. AVALIAÇÃO - 
R$ 4.771.146,00 (abril/2020), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - 
R$ 40.081.547,33 (jan/2019), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo 
com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br.
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado 
na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. 
Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 11 de agosto de 2021.

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado EMÍLIO CARLOS CANO FILHO, inscrito no CPF sob nº 371.126.498-03, bem como seu cônjuge se casado for, Sandra Maria Vieira Martins, inscrita
no CPF sob nº 090.217.918-70, bem como seu cônjuge se casada for, da promitente vendedora VANENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 57.187.833/0001-20, na pessoa
de seu representante legal, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. A Dra. Edna Kyoko Kano, MMª. Juíza de Direito da 18ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP,
na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão de bens imóveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por CONDOMÍNIO NEW CENTURY QUALITY HOME, inscrito no CNPJ nº 04.454.760/0001-20 em face de EMÍLIO CARLOS CANO FILHO e outra - processo nº 1121104-45.2014.8.26.0100,
e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP
sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 30/08/2021 às 14h00, e se encerrará dia 02/09/2021 às 14h00, 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 02/09/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 29/09/2021 às
14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DOS BENS – 1) Direitos sobre o Apartamento “tipo” nº 84, localizado no 8º andar do bloco denominado
“Best Tower (Bloco B)”, integrante do “Condomínio New Century Quality Home”, situado à Avenida Lins de Vasconcelos, nº 757, e Rua Dom Duarte Leopoldo, no 12º Subdistrito – Cambuci, com a área privativa
de 80,30m², a área comum de divisão não proporcional de 0,46m², a área comum de divisão proporcional de 45,52m², a área total de 126,28m² e a fração ideal de terreno de 0,45245%. O terreno, onde está
construído o referido empreendimento, encerra a área de 3.756,31m². Contribuinte nº 034.028.0114-0, objeto da matrícula nº 147.921 do 6º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. DÉBITOS DE IPTU:
Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 95.785,71 até 29.06.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 2.771,47 até 29.06.2021.
Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2018: R$ 2.955,55 até 29.06.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2017: R$ 2.766,18 até 29.06.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas)
referentes ao Exercício de 2016: R$ 2.672,43 até 29.06.2021. 2) Direitos sobre a vaga de garagem nº 2V035A/B, localizada no 1º subsolo do “Condomínio New Century Quality Home”, situado à Avenida Lins
de Vasconcelos, nº 757, e Rua Dom Duarte Leopoldo, no 12º Subdistrito – Cambuci, para guarda e estacionamento de 02 automóveis de passeio, com a área privativa de 16,80m², a área comum de divisão proporcional
de 5,05m², a área total de 21,85m² e a fração ideal de terreno de 0,05023%. O terreno, onde está construído o referido empreendimento, encerra a área de 3.756,31m². Contribuinte nº 034.028.0278-3, objeto
da matrícula nº 148.085 do 6º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 17.249,32 até
29.06.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 388,92 até 29.06.2021. Valor total da Avaliação (apartamento + vaga): R$ 574.000,00 (setembro/2019). Valor da Avaliação
atualizado até junho de 2021: R$ 636.417,77 (seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e sete centavos), que será atualizado até a data do início da alienação conforme
tabela de atualização monetária do TJ/SP. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 86.295,39 em abril de 2020. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES
DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO:
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-
2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 01 de julho de 2021. Edna Kyoko Kano - Juíza de Direito.

18ª Vara Cível do Foro Central - Comarca de São Paulo - SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.
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HISA LEILÕES – (11) 4266-0538 – www.hisaleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente 
vendedor: Hamaya do Brasil - CNPJ sob nº 13.663.727/0001-09. - Data: 08 de 
Setembro de 2021, às 14:00. O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sra. 
Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Travessa Comandante Salgado, 75 – 

Fundação – São Caetano do Sul – SP, online no site www.hisaleiloes.com.br. A descrição dos 
lotes detalhados serão exibidas no site. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. 
RELAÇÃO DOS LOTES: Aproximadamente 500 peças de sucatas de notebooks – LI R$12.000,00. 
EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ 
DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.hisaleiloes.com.br.

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

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

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

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

19.320 CLC TT 2008/2009 • VOLKSWAGEN 17-180 WORKER 2P (DIESEL) 2011/2012 • 15.180 CNM 2008/2008
• VW/INDUSCAR APACHE U 2012/2012 • CLASSIC LIFE 2006/2007 • VECTRA SD EXPRESSION 2011/2011 • VW/
VOYAGE 1.6 COMFORTL 2009/2010 • CTROEN XSARA BK EX16V 1999/2000 • GM CAPTVA SPORT FWD 2009/
2010 • CLASSIC LIFE 2008/2008 • GOL CITY MB S 2015/2015 • VOYAGE 1.0 2009/2010 • 206 14 PRESEN FX
2007/2008 • GOLF GTI AD 2014/2015 • UNO ATTRACTIVE 1.0 2019/2020 • SPIN 1.8L AT ACT 2016/2017 • C3
ATTRACTION A 2019/2019 • PUNTO ELX 1.4 2008/2009

O Leilão será realizado com limitação de até 50 pessoas, devido às restrições impostas pelo Ministério da Saúde.

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

LEVES E PESADOS 07/07/2021 . 10H (16) 4042-255025/08/2021 . 10H

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

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

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

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

GOL 1.0 COPA 2006/2006 • ARGO DRIVE 1.0 2020/2020 • C3 EXCL 14 FLEX 2010/2011 • MAREA SX 2005/2006 • HB20 1.0M
UNIQUE 2018/2019 • KA GL 2002/2002 • VERSA 16 S 2020/2020 • ONIX 1.0MT LT 2019/2019 • VOYAGE 1.6L AF5 2020/2021 •
SANDERO ZEN10MT 2019/2020 • CBX 250 TWISTER 2001/2002 • HB20 1.0M COMFOR 2016/2017 • C3 PICASSO EXC M 2013/
2013 • VERSAILLES 2.0 GL 1992/1992 • KWID OUTSID 10MT 2019/2020 • FIESTA 1.6 FLEX 2011/2012 • GOL 1.6L MB5 2018/2019
• UNO ATTRACTIVE 1.0 2018/2019 • PRISMA 10MT JOYE 2018/2018 • SIENA TETRAFUEL 1.4 2013/2013 • MARCH 10S 2016/2017
• ONIX JOY 2019/2020 • GOL 1.0 2007/2007 • ONIX 1.0MT LT 2019/2019 • NOVO VOYAGE TL MBV 2018/2018 • KA SE 1.0 HA B
2017/2018 • SIENA 1.4 TETRAFUEL 2009/2010 • FIORINO HD WK E 2017/2017 • ONIX PLUS JOY 2020/2020 • BIZ 125 ES 2006/
2007 • KA SE 1.0 HA B 2016/2017 • WEB 100 2005/2005 • GM CALIBRA 16V 1994/1994 • NOVA SAVEIRO TL MBVS 2019/2020
• ONIX 1.0MT LT 2019/2019 • ONIX 1.0MT LT 2019/2019 • KA GL 2003/2004 • DUSTER 16 D CVT 2019/2020 • M.B. M.BENZ L
1113 1986/1986 • GOL 1.0L MC4 2019/2020 • FIAT TIPO 1.6IE 1994/1994 • PALIO FIRE ECONOMY 2011/2012 • GOL 1.0L MC4
2019/2020 • LOGAN ZEN10MT 2020/2021 • LOGAN ZEN10MT 2020/2021 • ONIX JOY 2019/2020 • CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT
2019/2019 • KA SE 1.0 SD C 2020/2020 • KA SE 1.0 HA B 2016/2017 • 12.140 H 1995/1995 • ONIX 1.0MT LT  2019/2019

O Leilão será realizado com limitação de até 50 pessoas, devido às restrições impostas pelo Ministério da Saúde.

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE
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LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 24/08/2021 . 10H

 11 3422-5998 -      11 97616-1618 -      contato@leiloei.com

www.LEILOEI.com | www.LEILOEI.com.br  

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO de bem IMÓVEL e de INTIMAÇÃO do executado WIVISON CHARLES BARBOSA DOS SANTOS 
(CPF/MF 758.506.995-20), e seu cônjuge e coproprietária LETICIA APARECIDA PORTO DOS SANTOS (CPF/MF 
225.370.288-99); do coproprietário HAMILTON PORTO (CPF/MF 773.342.058-04) e seu cônjuge, se casado for; e demais 
interessados, expedido nos autos d o PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, processo nº 1002997-
04.2018.8.26.0229, em trâmite na Vara do Juizado especial Cível e Criminal da Comarca de Hortolândia /SP, requerida por 
ANTONIO CARLOS ZOCOLER. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s), através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 06/09/2021, às 
15h05 e término em 09/09/2021, às 15h05, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 07/10/2021, 
às 15h05 (horários de Brasília/DF). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS) – LOTE DE TERRENO sob nº 55 da quadra D, quarteirão 0037 
do loteamento Vila Real-Santista, situado no distrito de Hortolândia, Comarca de Sumaré/SP, medindo 12 metros de frente para a 
rua 6; igual medida nos fundos, confrontando com os lotes 3 e 4 do lado direito mede 25 metros, confrontando com o lote 56 do 
lado esquerdo mede 25 metros, confrontando com o lote 54, com a área de 300 metros quadrados, perímetro urbano sem 
benfeitorias. Cadastrado na Prefeitura de Hortolândia sob nº 04.02.002.0623.001 (Av.5). Matrícula nº 19.731 do CRI da 
Comarca de Sumaré/SP. BENFEITORIAS – Consta do Laudo de Avaliação, às fls. 129-143 dos autos a edificação de um imóvel 
sobre o terreno do tipo comercial e residencial (área mista), pois, no piso inferior constata-se a existência de 01 (um) salão 
comercial e no piso superior encontra-se edificada 01 (uma) residência, possuindo 03 dormitórios, com 01 (uma) sala, 01 (uma) 
cozinha, banheiro social e área de serviços, área de lazer e garagem para autos, perfazendo uma área total de 250,00m² e uma 
área construída de 252m², situado com frente para a Rua Juversino Martins, nº 22, Vila Real Santista, CEP 13183-641, 
Hortolândia/SP. AVALIAÇÃO – R$ 355.000,00 (fevereiro/2021 – fls. 129-143 dos autos). ÔNUS – Consta da referida matrícula, 
conforme Av.6 (08/05/2020), a PENHORA EXEQUENDA sobre o imóvel, conforme Av.7 (08/05/2020) a PENHORA originária do 
Processo 1000888-80.2019.8.26.0229,  conforme Av.8 (13/11/2020) a PENHORA originária do Processo 1000769-
56.2018.8.26.0229, todos ajuizados perante a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Hortolândia, tendo como 
partes o mesmo exequente e o mesmo executado. Não constam nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. 
DÉBITOS FISCAIS – Não constam débitos fiscais sobre o imóvel, conforme CERTIDÃO NEGATIVA expedida pela Prefeitura de 
Hortolândia/SP, em 07/06/2021. DÉBITO EXEQUENDO – R$ 3.034,98 (maio/2018 – fls. 01-04), que será atualizado até a data 
da alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio de 
guia de depósito judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para pagamento à 
vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. 
COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances 
inferiores a 87,5% (oitenta e sete vírgula cinco por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E 
INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, 
transferência do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será publicado 
e afixado na forma da Lei. Hortolândia, 24 de junho de 2021. JULIANA IBRAHIM GUIRAO KAPOR JUÍZA DE DIREITO
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EDITAL de 1º e 2º Leilão de bem imóvel e para intimação da executada e promitente vendedora BALSIMI CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ/MF 43.680.925/0001-33); o compromissário comprador, adjudicante e titular de domínio: 
ESPÓLIO DE LUIZ GENIZELLI; nos autos substituído pelos seus herdeiros, sucessores e terceiros interessados ANTÔNIO CARLOSGENIZELLI  (CPF/MF 777.031.898-04) e seu cônjuge HOSANA MARIA GREGÓRIO DA COSTA GENIZELLI 
(CPF/MF 119.219.848-48); LEONARDO GENIZELLI  (CPF/MF 777.031.708-87) e seu cônjuge GLAUCIA ORLANDI GENIZELLI  (CPF/MF 076.506.458-86); MARIA VIRGINIA GENIZELLI (CPF/MF 024.928.468-57); ANDRÉ LUIZ ROSSI GENIZELLI 
(CPF/MF 263.595.878-58), da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS/SP e demais interessados , expedido nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe requer CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SCALA (CNPJ/MF 00.468.535/0001-1) – Processo nº 
0021134-76.2016.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE 
CONHECIMENTO TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que, com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, através do GESTOR JUDICIAL FRAZÃO LEILÕES 
(www.frazaoleiloes.com.br) , portal de leilões eletrônicos, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05 de outubro de 2021, às 11h00min, e com término no dia 08 de outubro de 2021, às 11h00min, entregando-o 
a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado o 2º Leilão com início no dia 08 de outubro de 2021, às 11h00min e com término no dia 05 de novembro de 2021, às 11h00min, caso não haja licitantes no 1º Leilão, 
ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor da avaliação atualizada (Art. 891, parágrafo único do NCPC), do imóvel abaixo descrito, conforme condições de venda constantes no presente edital. 
IMÓVEIS: OS BENS SERÃO VENDIDOS CONJUNTAMENTE a) Apartamento nº 101 (cento e um), tipo “duplex”, composto de parte inferior e parte superior do “EDIFÍCIO SCALA”, à rua Joaquim Novaes, nº 250, nesta cidade e 1º subdistrito , 
construído e melhor descrito conforme Av.03 e Av.04 - APARTAMENTO nº “101” situado no 10º e 11º andares, possuindo as seguintes peças e áreas: pavimento inferior com sala de estar /jantar com acesso direto ao elevador social, com escada (caracol) de 
acesso ao 11º pavimento (pavimento superior), terraço, WC, cozinha, área de serviço, despensa, WC de serviço, banheiro social, 02 (dois) dormitórios e 01 (uma) suíte com roupeiro e banho privativo e 02 (duas) floreiras; pavimento superior com salão de 
jogos com escada (caracol) de acesso ao 10º pavimento (pavimento inferior), banheiro, terraço, churrasqueira, piscina e 02 (duas) floreiras, com área útil real (privativa) coberta de 187,36000m², útil real (privativa) descoberta com 96,64000,totalizando 
284,30000m², comum real de 57,61903m², total real coberta de 244,97903m², total real coberta mais descoberta de 341,91903m², fração de terreno de 43,18952m² e fração de rateio de 6,33649% no todo do terreno. Matrícula nº 1 17.462 do 1º CRI de 
Campinas/SP. Código Cartográfico: 3423.12.34.0040.01019(cf. Certidão de Valor Venal emitida pela Prefeitura de Campinas/SP em 04/08/2021). Ocupado. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus 
do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme R.01 (29/03/1989) - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra do qual a 
promitente vendedora Construtora Balsami Ltda comprometeu-se vender a fração ideal de 36,329m² juntamente aos Boxes 101-A e 101-B a LUIZ GENIZELLI; R.06(25/07/2013) – CARTA DE ADJUDICAÇÃO expedida nos autos da Adjudicação compulsória 
nº 0016749-86.1996.8.26.0114 perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Campinas, em favor de LUIZGENIZELLI tendo como trânsito em julgado e dado por concluído o compromisso de venda e compra registrado sob R.01; R.07 (12/08/2016) – 
TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL mediante o falecimento de LUIZ GENIZELLI aos herdeiros filhos e neto nas seguintes proporções: 1/4 a ANTÔNIOCARLOS GENIZELLI e seu cônjuge HOSANA  MARIA GREGÓRIO DA COSTA; 1/4 a 
LEONARDOGENIZELLI e seu cônjuge GLAUCIA ORLANDI GENIZELLI; 1/4 a MARIA VIRGINIA GENIZELLI e 1/4 a ANDRE LUIZ ROSSI GENIZELLI. AV.08 (27/12/2019) – a PENHORA EXEQUENDA b) BOX DE GARAGEM nº 101-A do 1º subsolo do 
“EDIFÍCIO SCALA”, situado à rua Joaquim Novaes, nº 250, possuindo as seguintes áreas: útil real (privativa) de 11,25000m², comum real de 19,46300e total real de 30,71300m² e fração de terreno de 2,66343m² e fração de rateio de 0,39076% no todo do 
terreno (AV.03 e Av.04). Matrícula nº 117.500 do 1º CRI de Campinas/SP. Código Cartográfico:3423.12.34.0040.01059 (cf. Certidão de Valor Venal emitida pela Prefeitura de Campinas/SP em04/08/2021). Ocupado. O bem será vendido no estado de 
conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme R.01 (29/03/1989) - Instrumento 
Particular de Compromisso de Venda e Compra do qual a promitente vendedora Construtora Balsami Ltda comprometeu-se vender a fração ideal de 2,83m² juntamente ao Apartamento 101 e Box 101-B a LUIZ GENIZELLI; R.06 (25/07/2013) – CARTA DE 
ADJUDICAÇÃO expedida nos autos da Adjudicação compulsória nº 0016749-86.1996.8.26.0114 perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Campinas, em favor de LUIZGENIZELLI tendo como trânsito em julgado e dado por concluído o compromisso de venda e 
compra registrado sob R.01; R.07 (12/08/2016) – TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL mediante o falecimento de LUIZ GENIZELLI aos herdeiros filhos e neto nas seguintes proporções: 1/4 a ANTÔNIOCARLOS GENIZELLI e seu cônjuge 
HOSANA MARIA GREGÓRIO DA COSTA; 1/4 a LEONARDOGENIZELLI e seu cônjuge GLAUCIA ORLANDI GENIZELLI; 1/4 a MARIA VIRGINIA GENIZELLI e 1/4 a ANDRE LUIZ ROSSI GENIZELLI. AV.08 (27/12/2019) – a PENHORA EXEQUENDA c) BOX 
DE GARAGEM nº 101-B do 1º subsolo do “EDIFÍCIO SCALA”, situado à rua Joaquim Novaes, nº 250, possuindo as seguintes áreas: útil real (privativa) de 11,25000m², comum real de 19,46300e total real de 30,71300m² e fração de terreno de 2,66343m² 
e fração de rateio de 0,39076% no todo do terreno (AV.03 e Av.04). Matrícula nº 111.501 do 1º CRI de Campinas/SP. Código Cartográfico: 3423.12.34.0040.01060 (cf. Certidão de Valor Venal emitida pela Prefeitura de Campinas/SP em04/08/2021). Ocupado. 
O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme 
R.01 (29/03/1989) - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra do qual a promitente vendedora Construtora Balsami Ltda comprometeu-se vender a fração ideal de 2,83ms² juntamente aos Apartamento 101 e Box 101-A a LUIZ GENIZELLI; 
R.06 (25/07/2013) – CARTA DE ADJUDICAÇÃO expedida nos autos da Adjudicação compulsória nº 0016749-86.1996.8.26.0114 perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Campinas, em favor de LUIZ GENIZELLI tendo como trânsito em julgado e dado por 
concluído o compromisso de venda e compra registrado sob R.01; R.07 (12/08/2016) – TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL mediante o falecimento de LUIZ GENIZELLI aos herdeiros filhos e neto nas seguintes proporções: 1/4 a 
ANTÔNIOCARLOS GENIZELLI e seu cônjuge HOSANA MARIA GREGÓRIO DA COSTA; 1/4 a LEONARDO GENIZELLI e seu cônjuge GLAUCIA ORLANDI GENIZELLI; 1/4 a MARIA VIRGINIA GENIZELLI e 1/4 a ANDRE LUIZ ROSSI GENIZELLI. AV.08 
(27/12/2019) – a PENHORA EXEQUENDA DO VALOR MÍNIMO PARA VENDA DO IMÓVEL: No primeiro pregão, o valor mínimo para a vendado imóvel apregoado será o valor da avaliação judicial que corresponde a R$ 1.246.063,95 (Julho/2021 – Valor 
Atualizado conforme Tabela Prática do TJ/SP), que será atualizada à época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do imóvel corresponderá a 60% da avaliação atualizada. LEILOEIRO: O leilão será conduzido pelo Sr. Carlos Eduardo 
Luis Campos Frazão, podendo se fazer substituir por Carlos Alberto Fernando Santos Frazão ou Ana Claudia Carolina Campos Frazão, leiloeiros oficiais, inscritos na JUCESP sob os nºs 751, 203 e 836, respectivamente. COMO PARTICIPAR: O interessado 
em participar da alienação judicial eletrônica deverá se cadastrar previamente no site www.frazaoleiloes.com.br . Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do Leiloeiro, de modo a viabilizar a preservação do 
tempo real das ofertas. Sobrevindo novo lanço nos três minutos antecedentes ao termo final da Alienação Judicial eletrônica, o horário (cronômetro) de fechamento do pregão será prorrogado por mais três minutos e sinalizado para que todos os usuários 
interessados tenham oportunidade de ofertar novos lanços. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 605.993,94 (outubro/2020 – Conf. fls. 172), valor que será atualizado à época da alienação. DÉBITOS IPTU: a) Apartamento 101: R$ 1.867,55 (até 04/08/2021 – cf. 
extrato emitido pela Prefeitura de Campinas/SP; b) Box 101 A: não há débitos* e c) Box 101 B: não há débitos* (*cf. certidão negativa emitida pela Prefeitura de Campinas/SP em 04/08/2021). OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Eventuais ônus sobre o 
imóvel e todas as providências e despesas relativas à transferência, tais como desocupação, ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, oriundos de construção ou reformas não averbados no Órgão 
competente, inclusive débitos apurados junto ao INSS, correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU, demais taxas e impostos, conforme o art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN, bem como os débitos de condomínio (que possuem 
natureza “propter rem”), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação (art. 908, §1º, NCPC). CONDIÇÕES DE VENDA e PAGAMENTO: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1º leilão) ou aquele 
que der lance igual ou superior a 60% do valor de avaliação (2º leilão). O arrematante efetuará o pagamento à vista. O depósito deve ser efetuado em até 24h(vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial do 
Banco Brasil, (obtida através do site https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp). Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito do preço ou do sinal, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação 
das medidas legais cabíveis. DO PAGAMENTO PARCELADO: Cumprindo a previsão do artigo 891, parágrafo único e artigo 895 e parágrafos do NCPC, poderão ser apresentadas propostas para o pagamento do lance de forma parcelada, sendo necessário 
sinal igual ou superior a 25% do valor do lance (pagamento através de guia de depósito judicial do Banco Brasil, obtida através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) e o restante em até 30 parcelas, com indexador de correção monetária 
apresentado pelo arrematante e garantido pela hipoteca do próprio bem, ficando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do MM. Juízo para validação, CASO NÃO HAJA LANCE PARA PAGAMENTO À VISTA. O lance parcelado deverá ser ofertado 
diretamente no site do Leiloeiro. COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida ao Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço. O depósito da comissão deverá ser em juízo, no prazo de até 01 (um) 
dia útil e seu levantamento será autorizado após a apreciação da idoneidade do lance pelo Juízo, nos termos do parágrafo único do artigo 267 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO E ACORDO: Se a parte 
executada, após a publicação do presente edital, pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o bem, ou sendo firmado acordo entre as partes, deverá arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo leiloeiro, nos termos art. 40 do Decreto 21.981/32. 
Contudo, caso a remição ou acordo ocorra após a realização da alienação, o Leiloeiro fará jus à comissão previamente fixada, conforme § 3º do artigo 7º da Resolução nº 236 do Conselho Nacional de Justiça de 13/07/2016. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS:  Pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita a presente ação, no escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua da Mooca, 3547, Mooca, São Paulo/SP, através do telefone (11) 3550-4066 ou pelo e-mail: 
contato@frazaoleiloes.com.br . Fica a EXECUTADA, o compromissário comprador, adjudicante e titular de domínio: ESPÓLIO DELUIZ GENIZELLI; nos autos substituído pelos seus herdeiros, sucessores e terceiros interessados ANTÔNIO 
CARLOS GENIZELLI e seu cônjuge HOSANA MARIA GREGÓRIO DA COSTAGENIZELLI; LEONARDO GENIZELLI e seu cônjuge GLAUCIA ORLANDI GENIZELLI; MARIAVIRGINIA GENIZELLI; ANDRÉ LUIZ ROSSI GENIZELLI e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, bem como das penhoras realizada em data de 06/08/2018 (cf. fls. 101), através da publicação deste EDITAL, nos termos do art. 274, parágrafo único art. 887, § 2º, §3º e § 5º e art.889, parágrafo 
único, todos do Novo Código de Processo Civil, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 
www.frazaoleiloes.com.br . Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 11 de agosto de 2021. GILBERTO LUIZ C FRANCESCHINI Juiz de Direito 
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206 Imóveis

Imóveis à venda em: Açu/RN, Água Branca/PI, Águas Lindas de Goiás/GO, Altos/PI, 
Arcoverde/PE, Aurora do Pará/PA, Belém do Brejo do Cruz/PB, Brejo do Cruz/PB, 
Capela/SE, Castanhal/PA, Ceará-Mirim/RN, Cidade Ocidental/GO, Cuité/PB, 
Curaçá/PA, Iaçu/BA, Ipixuna do Pará/PA, João Pessoa/PB, José de Freitas/PI, 
Juazeirinho/PB, Luziânia/GO, Mãe do Rio/PA, Monção/MA, Padre Bernardo/GO, 
Piracuruca/PI, Parelhas/RN, Patos/PB, Paulista/PB, Pocinhos/PB, Santa Bárbara 
do Pará/PA, Santa Maria do Pará/PA, Santa Rita/PB, Santo Antônio Descoberto/GO, 
São José do Belmonte/PE, São Bento/PB, São Pedro do Piauí/PI, Teotônio Vilela/AL, 
Teresina/PI, Trindade/GO, Valença do Piauí/PI e Valparaíso de Goiás/GO.

Leilão de Imóveis
Somente Online

Cadastre-se antecipadamente no site para participar do leilão

Visitação: Agendar com a equipe da Leiloei

Mais informações e Condições de Venda em , www.LEILOEI.com

www.LEILOEI.com.br, Tel. (11) 3422-5998 ou WhatsApp (11) 97616-1618
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CEP: 14096-570 | Ribeirão Preto/SP

(16) 3629.6203 - (16) 99709.6203
atendimentos@3torresleiloes.com.br

siga NOSSAS REDES SOCIAIS
e fique por dentro de todos nossos leilões.
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 HASTA PÚBLICA Nº 2/2021 – CIRCUNSCRIÇÃO DE TAUBATÉ/SP
 EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO 
 20 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 11H00

A Excelentíssima Doutora TANIA APARECIDA CLARO, Juíza Coordenadora da DIVISÃO 
DE EXECUÇÃO DE TAUBATÉ (DIVEX-Taubaté) do TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-
BALHO DA 15ª REGIÃO, nos termos do Provimento GP-CR nº 04/2019 c/c Provimento 
GP-CR nº 004/2018, e considerando o art. 3º, §3º, Portaria Conjunta GP-VPA-VPJ-CR 
nº 005/2020, FAZ SABER, a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento, 
que no dia 20 de setembro de 2021, exclusivamente na modalidade ELETRÔNICA, 
no endereço eletrônico www.3torresleiloes.com.br, no qual serão recepcionados 
os lances eletrônicos, será realizado LEILÃO, através do(a) Leiloeiro(a) nomeado(a) 
Marcos Roberto Torres, gestor(a) da 3 Torres Leilões,  no qual serão levados a público, 
pregão de venda e arrematação, os bens penhorados nas Unidades vinculadas à DIVEX 
- 1ª VARA DO TRABALHO DE TAUBATÉ, 2ª VARA DO TRABALHO DE TAUBATÉ, 
APARECIDA, CRUZEIRO, GUARATINGUETÁ, LORENA, PINDAMONHANGABA, 
UBATUBA, nas categorias: IMÓVEIS RESIDENCIAS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, 
RURAIS, VEÍCULOS E BENS DIVERSOS. Maiores informações pelos telefones (16) 
3629 6203 e (16) 99709 6203.
______________________________________________________________________

 HASTA PÚBLICA Nº 04/2021 - CIRCUNSCRIÇÃO DE JUNDIAÍ/SP
 EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO 
 21 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 11H00

O EXCELENTÍSSIMO JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, JUIZ COORDENADOR DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO 
DE JUNDIAÍ/SP, GUSTAVO TRIANDAFELIDES BALTHAZAR, FAZ SABER, a quantos 
o presente virem ou tiverem conhecimento deste Edital, que no dia 21 de setembro de 
2021 às 11h00 serão levados à venda por hasta pública unifi cada, na modalidade exclu-
sivamente ELETRÔNICA,  nos termos do Provimento GP-CR nº 04/2019, Provimento 
GP-CR nº 004/2018, bem como do §3o do art. 3º da Portaria Conjunta GP-VPA-VPJ-CR 
nº 005/2020.  Foi nomeado para tanto o senhor leiloeiro ofi cial, MARCOS ROBERTO 
TORRES, JUCESP Nº 633, a partir de sorteio realizado pela Corregedoria Regional, 
conforme regramentos. Os lances eletrônicos dos interessados serão recepcionados 
necessariamente no site eletrônico www.3torresleiloes.com.br, sob a responsabilida-
de do senhor leiloeiro, submetidos aos aludidos normativos do Regional e regulamento 
específi co disposto no edital, disponibilizado no portal do leiloeiro, seguindo-se os descri-
tivos dos lotes e/ou itens que o compõem, os quais foram encaminhados pelas unidades 
jurisdicionais pertencentes à circunscrição de Jundiaí/SP, nas categorias: IMÓVEIS RE-
SIDENCIAS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, RURAIS, VEÍCULOS E BENS DIVERSOS. 
Maiores informações pelos telefones (16) 3629 6203 e (16) 99709 6203.
______________________________________________________________________

 HASTA PÚBLICA Nº 3/2021 JURISDIÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO
 23 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 11H00

CASSIA REGINA RAMOS FERNANDES, Juíza do Trabalho, Coordenadora da Divisão 
de Execução de São José dos Campos, FAZ SABER, na forma da lei e nos termos do 
Provimento GP-CR 4/2019 do Eg. TRT da 15ª Região, a quantos o presente virem ou dele 
tiverem conhecimento, que a hasta pública nº 3/2021 será aberta para lances a partir 
do dia 23 de agosto de 2021 e encerrada no dia 23 de setembro de 2021, durante 
a realização da XI Semana Nacional de Execução, a partir das 11:00 horas, quando 
ocorrerá a rodada fi nal dos lotes sequencialmente lote a lote. Encerrada a rodada fi nal, 
será dado início aos repasses dos lotes não vendidos, com desmembramento, seguindo 
as mesmas premissas do leilão. A hasta será realizada na modalidade exclusivamente 
ELETRÔNICA, através do sítio www.3torresleiloes.com.br,  pelo leiloeiro MARCOS 
ROBERTO TORRES, JUCESP n.º 633, pelo qual serão levados a venda os bens pe-
nhorados pelas Varas do Trabalho desta Circunscrição, nas categorias: IMÓVEIS RE-
SIDENCIAS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, RURAIS, VEÍCULOS E BENS DIVERSOS. 
Maiores informações pelos telefones (16) 3629 6203 e (16) 99709 6203.
          __________________________________________________________________

cadastre-se em nosso site
E PARTICIPE. LEILÃO INTEGRALMENTE ON-LINE.

xi semana nacional da execuçãO

Maiores informações pelos telefones (16) 3629 6203 e (16) 99709 6203.
          __________________________________________________________________

OPORTUNIDADES EM LEILÃO

A MM. Juíza de Direito, Dra. Ana Paula Theodosio de Carvalho, da 5ª Vara Cível do Foro da Co-
marca de São José dos Campos-SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da 
Falência da empresa GUEDES SOUND PROD. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA, Processo nº 
0094529-03.1998.8.26.0577, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) arrecadados, descrito(s) 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO(S) BEM(NS) – O(s) bem(s) será(ao) ven-
dido(s) no estado em que se encontra(m). Através do Portal www.hastapublica.com.br, o usuário 
tem acesso às fotos e à descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). DA VISITAÇÃO 
- Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). As visitas deverão 
ser agendadas via e-mail operacional@hastapublica.com.br. DO LEILÃO – O leilão será realizado 
por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.hastapublica.com.br. O 1º leilão que se inicia 
no dia 06 de setembro de 2021, encerrar-se-á às 14:00 horas do dia 09 de setembro de 2021. 
Caso os lances ofertados não atinjam o valor de avaliação do(s) bem(ns), o leilão seguir-se-á sem 
interrupção até às 14:00 horas do dia 24 de setembro de 2021 - 2º leilão. DO CONDUTOR DO 
LEILÃO – O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial, Euclides Maraschi Junior - JUCESP 819. 
DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) BEM(NS) – No primeiro pregão, o valor mínimo para a 
venda do(s) bem(ns) apregoado(s) será de 100% do valor da avaliação. No segundo pregão, a 
alienação dar-se-á pelo maior valor ofertado, desde que não inferior à 50% do valor de avaliação 
do(s) bem(ns), fi cando condicionado à aprovação do Magistrado, Ministério Público e Administrador 
Judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal 
www.hastapublica.com.br, em igualdade de condições. No caso de não aprovação da venda pelo 
preço ofertado, o ofertante será comunicado e o lance será desconsiderado, com a devolução total 
da caução. DOS DÉBITOS – O(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s) sem quaisquer ônus, não haven-
do sucessão do arrematante nas obrigações do devedor (“aquisição originária”). DA COMISSÃO 
DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Ofi cial, a título de comissão, o 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns). A comissão 
devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipó-
tese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do 
arrematante, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO – o valor 
do lance deverá ser pago através de guia de depósito judicial nos próprios autos, em até 24hs do 
encerramento da hasta. O arrematante assumirá toda a responsabilidade de desmontar e retirar os 
bens arrematados, seguindo todas as normas de segurança, responsabilizando-se por eventual ne-
cessidade de desmonte ou desacoplamento dos bens arrematados de outros, eximindo o leiloeiro e 
a Administradora Judicial por qualquer acidente, indenização ou responsabilidade direta ou indireta 
por serviços realizados para o arrematante. Caso o arrematante não efetue o pagamento dentro do 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas da homologação do leilão, a arrematação será cancelada e o pro-
ponente pagará multa de 3% (três por cento) sobre o valor do lance, sendo que 2% (dois por cento) 
da multa será destinado à Massa Falida e 1% (um por cento) será destinado à Leiloeira em razão do 
serviço prestado, podendo, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) bem(ns) para o segundo colocado, 
pelo último lance por ele ofertado (Art. 21 do Provimento 1625/2009). Desfeita a arrematação pelo 
Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos ao mesmo os valores pagos 
e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do Leiloeiro Ofi cial, deduzidas as 
despesas incorridas. As demais condições obedecerão ao que dispõe o Decreto Lei nº 7661/45 
e, no que couber, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 
22.427/33, que regulamenta a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial e o caput do artigo 335, do CP. Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.hastapublica.com.br. A publicação 
deste edital supre eventual insucesso das notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. RE-
LAÇÃO DOS BENS - Bens arrecadados e depositados no Pátio do Leiloeiro, situado na Av. Torello 
Dinucci, 580, Jardim dos Manacás, Araraquara-SP. LOTES DESCRITOS NO EDITAL  NA ÍNTEGRA 
DISPONÍVEL NO SITE. Valor total da avaliação dos bens: R$ 36.032,00 (trinta e seis mil e trinta 
e dois reais). É de responsabilidade do arrematante verifi car os custos relativos à desmontagem, 
remoção e transporte sobre o bem arrematado. São José dos Campos, 03 de março de 2021. Ana 
Paula Theodosio de Carvalho - Juíza de Direito

EDITAL DE LEILÃO

LEILÃO DE IMÓVEL
Edital de 1ª e 2ª praça dos direitos sobre bem imóvel e para intimação de Jorge Batista Nelo, expedido 
nos autos da ação de Procedimento Sumário, que lhe requer Momentum Empreendimentos Imobiliários 
LTDA . Processo nº 0186812-24.1998.8.26.0002 O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5ª 
Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc... FAZ SA-

BER que os leiloeiros ofi ciais, Sr. Irani Flores, JUCESP 792, e ou, a Sra. Dagmar C. S. Flores, JUCESP 901, levarão a leilão 
público para venda e arrematação, no local e hora descritos no site, com transmissão  pela internet e disponibilização ime-
diata no portal de leilões eletrônico, www.leilaobrasil.com.br para lances pela internet: Do início e encerramento do leilão: 
Início do 1º leilão em 27/08/2021 às 11:00 horas e encerramento do 1º leilão em 30/08/2021 às 11:00 horas. Não havendo 
lance igual ou superior ao valor da avaliação para a data supra, seguir-se-á sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 
13/09/2021 às 11:00 horas, não sendo aceito lances inferiores a 50% e deverá ser ofertado diretamente no sistema gestor 
através da internet. BEM: Os direitos que o executado possui sobre o lote 10, quadra OQ do Empreendimento Imobiliário 
denominado Terras de Santa Cristina – Gleba VII, com 432,62m² de área. Avaliação R$ 45.000,00 (julho de 2020). EDITAL 
COMPLETO NO SITE. Dúvidas e Esclarecimentos: pessoalmente perante o 5º Ofício Cível, ou no escritório do leiloeiro 
ofi cial, Sr. Irani Flores, Av. Gaspar Vaz da Cunha n° 258, Capital - SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3965-0000 e e-mail: 
atendimento@leilaobrasil.com.br, fi cam os executados, bem como eventuais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais, Será o edital “por extrato”, afi xado e publicado na forma 
da lei, Provimento CGJ N° 32/2018, artigo 428.1.2 e artigo 887, § 2º do código de processo civil, São Paulo, 24/06/2021

Leilão Brasil - www.leilaobrasil.com.br

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação da executada LUCIANA MARQUES DA SILVA, inscrita no CPF sob nº 329.629.728-61, bem como seu cônjuge, FELIPE TADEU DE SOUZA CRUZ, inscrito
no CPF sob nº 294.255.978-04, a credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, inscrita no CNPJ sob nº 00.360.305/0001-04, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais
interessados. O Dr. SINVAL RIBEIRO DE SOUZA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Penha, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital
de 1º e 2º Leilão  do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO SUMÁRIO ajuizado por CONDOMÍNIO
SPAZIO SAN JONAS, inscrito no CNPJ nº 13.413.780/0001-43 em face de LUCIANA MARQUES DA SILVA e outro - processo nº 1014297-55.2015.8.26.0006, e que foi designada a venda
do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através
do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 30/08/2021 às 14h00, e se encerrará dia 02/09/2021 às 14h00, 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 02/09/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 27/09/
2021 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Direitos sobre o Apartamento nº 402, localizado no 3º pavimento
do “Bloco 04” integrante do “Spazio San Jonas”, situado na Rua Manaquiri nº 78, no 38º subdistrito Vila Matilde, contendo uma área privativa coberta de 41,2400m², além de uma área privativa
descoberta de 10,8000m² (estando nesta incluída a vaga de garagem) totalizando uma área privativa de 52,0400m², uma área uso comum coberta de 6,0454m², além de uma área de uso comum
descoberta de 24,5724m², totalizando uma área comum de 30,6178m², perfazendo a área real total de 82,6578m², correspondendo-lhe uma fração ideal no solo de 0,005147%, vinculada a vaga
de garagem nº 129. Contribuinte nº 147.203.0157-5, objeto da matrícula nº 149.677 do 16º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 201.700,00 (agosto/2019). Valor
da Avaliação atualizado até junho de 2021: R$ 223.901,57 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e um reais e cinquenta e sete centavos) - que será atualizado até a data do início
da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Não constam débitos de IPTU/Dívida Ativa até 29/06/2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação
no valor de R$ 52.288,99 em outubro de 2020. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de
pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório
do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-2717 ou 11 99875-7654,
contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 29 de junho de 2021. SINVAL RIBEIRO DE SOUZA - Juiz de Direito.

2ª Vara Cível do Foro Regional da Penha - Comarca de São Paulo - SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado Marcio Barbosa Karam, inscrito no CPF sob nº 086.567.658-50, bem como seu cônjuge, WANDERLEIA HORTENCIO KARAM, inscrita no CPF
sob nº 085.719.388-06, o credor hipotecário BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A, atual BANCO SANTANDER BRASIL S/A, inscrito no CNPJ sob nº 90.400.888/0001-42 a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, e demais interessados. A Dra. FLAVIA POYARES MIRANDA, MMª. Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente
Edital de 1º e 2º Leilão  do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO ajuizado por CondomÍnio
EdifÍcio Jardins da Aclimação, inscrito no CNPJ nº 00.312.383/0001-33 em face de Marcio Barbosa Karam e outra - processo nº 0175839-89.2007.8.26.0100, e que foi designada a venda do
bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do
Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 30/08/2021 às 14h00, e se encerrará dia 02/09/2021 às 14h00, 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 02/09/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 28/09/2021 às 14h00,
onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Apartamento nº 11, localizado no 1º andar do “Edifício Jardins da Aclimação”, situado à Rua
Pires da Mota nº 550, no 37º Subdistrito-Aclimação, contendo uma área privativa de 46,88m2, a área comum de 60,99m2, perfazendo uma área total de 107,87m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de
1,923077% no terreno e demais partes comuns; cabendo-lhe o direito de uso de uma vaga de estacionamento, em local indeterminado, na garagem coletiva localizada no subsolo do edifício. Contribuinte nº
033.031.0670-3, objeto da matrícula nº 92.616 do 16º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 443.487,00 (fevereiro/2015). Valor da Avaliação atualizado até maio
de 2021: R$ 617.000,20 (seiscentos e dezessete mil reais e vinte centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS
DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 33.465,59 até 01.06.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 1.839,12
até 01.06.2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 332.035,64 em outubro de 2020. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA
E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais
dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-2717
ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 07 de junho de 2021. FLAVIA POYARES MIRANDA - Juíza de Direito.

28ª Vara Cível do Foro Central - Comarca de São Paulo - SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
Dra. Regina de Oliveira Marques, MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER, que será realizado leilão público pela Gestora HASTA VIP, por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.hastavip.com.br, conduzido por seu Leiloeiro Ofi cial, Sr. Eduardo Jordão Boyadjian, matriculado na JUCESP sob o nº 464, do 
móvel nos autos da ação de – Cumprimento de Sentença, processo n°: 1043181-43.2014.8.26.0002, que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALDO 
BONADEI move em face de DANIEL RAMASAUSKAS e outro, em 1º LEILÃO com início no dia 20/09/2021, às 16:00hs, e encerramento no 
dia 23/09/2021, a partir das 16:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 858.813,16 (oitocentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e treze reais 
e dezesseis centavos), correspondente ao valor da avaliação. Caso não haja licitantes, seguirá sem interrupção até o 2º LEILÃO com início no 
dia 23/09/2021, às 16:01hs, e encerramento no dia 14/10/2021, a partir das 16:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 515.287,89 (quinhentos 
e quinze mil e duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), correspondente a 60% do valor da avaliação, tudo conforme o 
Provimento 1625/2009. Descrição do bem: o apartamento nº 12, localizado no 1º andar ou 4º pavimento do Edifício Aldo Bonadei, situado 
à Rua Alcantarillo nº 150, e Rua José Ramon Urtiza, na Vila Andrade, 29º subdistrito – Santo Amaro/SP. Matrícula: 252.690 do 11º Cartório 
de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. O Edital completo e seus anexos estão à disposição dos interessados no website da Gestora 
HASTA VIP. Maiores informações poderão ser obtidas pelo E-mail contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5251. São Paulo, 18 de agosto de 2021.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251

EDITAL DE LEILÃO

Íntegra do edital disponível em www.vivaleiloes.com.br. Esclarecimentos: tel. 11-3957-7717 - e-mail: contato@vivaleiloes.com.br

5ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
Edital de leilão judicial eletrônico www.vivaleiloes.com.br - Autos nº 0013700-39.2019.8.26.0564

Autor: Walter de Araújo, OAB/SP 93.945, CPF 808.334.548-20, RG 3.268.781. Ré: Associação para o Desenvolvimento Telefônico
do Grande ABC Paulista SP, CNPJ 00.407.872/0001-79. Leiloeira oficial: Alethea Carvalho Lopes, JUCESP 899. 1º pregão: início
em 14/09/2021 às 16h e encerramento em 17/09/2021 às 16h. 2º pregão: início em 17/09/2021 às 16h e encerramento em
13/10/2021 às 16h. Bem leiloado: O terreno designado como sendo área A, com 7.500m2, localizado à Estrada Cama Patente,
antes denominada Estrada da Light e antes também conhecida por Estrada dos Lavras, no Bairro Alvarenga; no terreno foi
construído o prédio nº 800 da Estrada da Cama Patente, com 702,57m2 de área construída (Av.2). Cadastro Municipal
530.200.044.000. Imóvel descrito na matrícula 42.049 do 2º Cartório de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP. Avaliação: R$
7.355.000,00 (abril/2021), que será atualizado na data dos pregões de acordo com a tabela prática do TJSP. 2ª praça lance
mínimo: 65% (sessenta e cinco por cento). Comissão da leiloeira: 05% (cinco por cento) do valor da arrematação.

EDITAL DE LEILÃO

Íntegra do edital disponível em www.vivaleiloes.com.br. Esclarecimentos: tel. 11-3957-7717 - e-mail: contato@vivaleiloes.com.br

7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP
Edital de leilão judicial eletrônico www.vivaleiloes.com.br - Processo nº 1058191-54.2019.8.26.0002

Autor: Condomínio Edifício Carolina, CNPJ 59.286.013/0001-11. Réus: Abdon Pereira de Araujo, RG 5.710.338 SSP/SP, CPF 806.637.618-91; Maria
da Conceição Ferreira da Cunha Castro, RNE W0792431, CPF 489.428.398-00. Terceiros/interessados: Anália dos Santos, RG 4.246.721, CPF
570.167.048-15; Immoacyr Nicodemus Busatta, RG 7.001.22.233, CPF 066.452.750-72. Leiloeira oficial: Alethea Carvalho Lopes, JUCESP 899.
1º pregão: início em 14/09/2021 às 15h e encerramento em 17/09/2021 às 15h. 2º pregão: início em 17/09/2021 às 15h e encerramento em 13/
10/2021 às 15h. Bem leiloado: Apartamento nº 134, localizado no 13º andar ou 15º pavimento do Edifício Carolina, situado na Rua Matriz, nº 53,
no 29º Subdistrito – Santo Amaro, com a área útil de 84,50m², área comum de 7,17m², uma área total construída de 91,67m², correspondendo
a 1,464 % ideais de participação de terreno. - Cadastro Municipal 087.036.0075-0. Matrícula 128.112 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de
São Paulo/SP. Avaliação: R$ 362.000,00 (novembro/2020), que será atualizado na data dos pregões de acordo com a tabela prática do TJSP. 2º
leilão – lance mínimo: 60% (sessenta por cento). Comissão da leiloeira: 05% (cinco por cento) do valor da arrematação.

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação da executada NATHÁLIA SANTOS FERRETI, inscrita no CPF sob nº 412.027.848-44, SILVANA COELHO DOS SANTOS, inscrita no CPF sob nº 130.290.248-
22, bem como seus cônjuges se casadas forem, OK EUI SON PARK, inscrita no CPF sob nº 118.747.898-94, YOUNG HO SON, inscrito no CPF sob nº 118.749.928-51, EXTERNATO RIO BRANCO LTDA
EPP, inscrita no CNPJ sob nº 44.354.801/0001-20, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. O Dr. PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível
do Foro Regional de Pinheiros, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONFIGLIOLI, inscrito no CNPJ nº 00.633.702/0001-02 em face
de NATHÁLIA SANTOS FERRETI - processo nº 1007562-25.2014.8.26.0011, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago
Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 30/08/2021 às 14h00,
e se encerrará dia 02/09/2021 às 14h00, 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 02/09/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 22/09/2021 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO
DO BEM – O apartamento nº 24, localizado no 3º pavimento ou 2º andar do Condomínio Residencial Bonfiglioli, situado à Rua Uberlândia, nº 11, no 13º Subdistrito, Butantã, com a área privativa de
63,610m², a área de garagem de 25,54m², (1 vaga), a área comum de 44,945m², a área total de 134,095m², correspondendo-lhe a fração ideal de 3,1086% do terreno. Contribuinte nº 101.091.0044-0,
objeto da matrícula nº 121.690 do 18º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Conforme Av.10, o Condomínio Residencial Bonfiglioli teve sua numeração alterada para nº 17 da Rua Uberlândia.
Valor da Avaliação: R$ 360.000,00 (julho/2016). Valor da Avaliação atualizado até junho de 2021: R$ 438.803,80 (quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e três reais e oitenta centavos)
- que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a
Exercícios Anteriores: R$ 37.448,85 até 25.06.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 472,32 até 25.06.2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$
223.434,71 em novembro de 2020. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão
do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na
Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 25 de junho de 2021. PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA - Juiz de Direito.

1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros - Comarca de São Paulo - SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

DocuSign Envelope ID: BEA5EFE9-AACC-4E7A-90F7-F8B717BAE86D
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19ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 19ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1111311-82.2014.8.26.0100. Executados: executado(s) ANSELMO GROTTO TEIXEIRA, seu côn-
juge RENATA ELIZA DOS SANTOS IMPÉRIO - Apartamento com a área útil de 92,50m² e área total construída de 
102,80m² no Bom Retiro. Rua da Graça, nº 639, São Paulo/SP - Contribuinte nº 019.083.0211-9(AV.05). Descrição com-
pleta na Matrícula nº 108.037 do 08º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 394.224,56 - Lance mínimo na 
2ª praça: R$ 197.112,28 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 27/09/2021 às 10h20min, e termina em 30/09/2021 às 10h20min; 2ª Praça começa em 30/09/2021 às 10h21min, e 
termina em 27/10/2021 às 10h20min. Ficam o(s) executado(s) ANSELMO GROTTO TEIXEIRA, seu cônjuge RENATA 
ELIZA DOS SANTOS IMPÉRIO, bem como os credores CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA, DIRECT CRED FOMENTO 
MERCANTIL LTDA, GAGLIARDI E CAPALBO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BANCO BRADESCO S/A, HOTEL ES-
TANCIA BARRA BONITA LTDA, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BERVAL e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 09/01/2019. 
 

 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.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 – 10/09/2021 às 
15h30 - VALOR: R$ 101.986,71 e 2º leilão público – 13/09/2021 às 15h30 - VALOR: R$ 117.279,29. 

TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BRL PARTNERS FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – CNPJ 22.003.546/0001-39, realizará os 
leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – 
Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais 
disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Lote de terreno sob nº “13”, da 
quadra nº “14”, do loteamento denominado “Residencial Portal Bordon II”, em Sumaré-SP, com a área total de 
250,00m². MATRÍCULA: 116.608 – Registro de Imóveis de Sumaré/SP. FIDUCIANTES: JOSÉ HENRIQUE DOS 
SANTOS CPF 095.796.238-05 E SILVANA APARECIDA GAIOLA DOS SANTOS CPF 253.762.248-05. 
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 10/08/2021. 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.

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 
– 10/09/2021 às 15h00 - VALOR: R$ 119.589,28 e 2º leilão público – 13/09/2021 às 15h00 - 

VALOR: R$ 302.503,23. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário 
BRL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – CNPJ 
22.003.546/0001-39, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de alienação 
fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis 
Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste 
Edital: IMÓVEL: Lote de terreno sob nº “24”, da quadra nº “07”, do loteamento denominado “Residencial 
Portal Bordon II”, em Sumaré-SP, com a área total de 250,00m². MATRÍCULA: 117.136 – Registro de Imóveis 
de Sumaré/SP. FIDUCIANTE: NILZO PEREIRA BORGES CPF 319.982.268-16. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 10/08/2021. 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.

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 – 10/09/2021 às 
15h15 - VALOR: R$ 159.910,76 e 2º leilão público – 13/09/2021 às 15h15 - VALOR: R$ 871.535,37. 

TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelos credores fiduciários AGROPECUÁRIA SANTA 
ROSA LTDA – CNPJ 50.069.947/0001-27 E FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 
09.074.306/0001-67, 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 terreno na Rua Nabor Franco, constituído pelo Lote 21, da Quadra “08”, do Loteamento denominado 
“Residencial Reserva Santa Rosa”, em Itatiba-SP, com a área total de 510,00m². MATRÍCULA: 049.836 – Oficial 
de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Itatiba/SP. FIDUCIANTE: CLAUDIO DOS RAMOS COSTA CPF 
360.068.528-70. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 10/08/2021. 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.

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 8° VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE 
SANTO AMARO DA COMARCA DE SÃO PAULO - Processo nº 1009037-09.2015.8.26.0002/01. Partes: Exequente(s) 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DUO SAN PAOLO, CNPJ nº 09.378.283/000184, e executado(a)(s) SORAIA FARIA LOPES, 
CPF nº 014.230.158-27. 1º LEILÃO: 27/08/21 às 13h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor 
da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 16/09/21 às 13h30, não sendo 
admitidos lanços inferiores a 50% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: 
R$ 1.761.444,00 e 2ª data Lance Inicial: R$ 880.722,00, valores sujeitos a atualizações. LOTE ÚNICO DE BEM IMÓVEL: 
APARTAMENTO Nº. 61, 6º andar, 04 Dorm. sendo 03 suítes, 04 vagas de garagem, com área privativa de 184,17 m² na 
Rua Itapimirum, nº. 88, Condomínio Edifício Duo San Paolo, 29º Subdistrito – Santo Amaro, São Paulo-SP, MÁTRICULA: 
348.634 no 11° C.R.I. de São Paulo. Venda “AD CORPUS” no estado em que se encontra. Pagamento a vista ou a prazo 
vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial - 
Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 
CRIMINAL DE BOTUCATU/SP - Processo nº 0010076-79.2019.8.26.0079 . Partes: Exequente(s) DEPÓSITO DE TINTAS 
AVARÉ LTDA - EPP, CNPJ n° 44.367.514/0001-55 e o(a)(s) Executado(a)(s) ANGÉLICA ADAUTO DA SILVA ME, CNPJ 
nº 21.452.178/0001-43. LEILÃO: 30/08/21 às 14h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) por valor não 
inferior a 50% da última avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. LOTE ÚNICO DE BEM MÓVEL: Lava-
dora de Alta Pressão Karcher HD 555 Profissional, em regular estado de conservação e funcionamento, 220V. Avaliação: 
R$ 1.258,08, Lance Mínimo: R$ 629,04. LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Miguel Di Credo, 21, Jd. Itamarati, Botucatu/SP. 
Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial. Venda no estado em que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista 
ou parcelado vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
PRAIA GRANDE/SP. Processo: nº 0002826-96.2018.8.26.0477. Executados: ESPÓLIO DE ALMIR MOREIRA MARTINS, 
PATRICIA THEODORO RAMOS MARTINS - Apartamento com área útil de 374,37m² localizado na cobertura do 
Residencial Jequitibá, situado à Rua Caiapós nº 99, Tupi, Praia Grande/SP. - Contribuinte nº 2.04.04.001.005.0801.3. 
Descrição completa na Matrícula nº 107.670 do 1ª CRI de Praia Grande/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 676.882,80 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 406.129,68 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 
1º Leilão começa em 01/10/2021 às 13h10min, e termina em 05/10/2021 às 13h10min; 2º Leilão começa em 05/10/2021 
às 13h11min, e termina em 26/10/2021 às 13h10min. Ficam os executados ESPÓLIO DE ALMIR MOREIRA MARTINS, 
na pessoa de sua sucessora/herdeira PATRICIA THEODORO RAMOS MARTINS; PATRICIA THEODORO RAMOS 
MARTINS, seu cônjuge se casada 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 08/10/2009. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
ITATIBA/SP. Processo: nº 0004030-50.2019.8.26.0281. Executados: ANGEL ALBERTO GERARDI, NILDA ISABEL 
PODESTA - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Terreno com 1.001,00m² designado Lote 06 da Quadra W, situado na lateral 
da Rua Antonio Otalmo Tulon e lateral da Rua Maria Rodrigues Ungaro, Loteamento Residencial Terras Nobres, Bairro 
da Posse, Itatiba/SP - Contribuinte nº 23434-41-73-02260-0-0255-00000, Registro n° 68060. Descrição completa na 
Matrícula nº 50.342 do 1ª CRI de Itatiba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 379.416,70 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
227.650,02 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
01/11/2021 às 16h00min, e termina em 05/11/2021 às 16h00min; 2ª Praça começa em 05/11/2021 às 16h01min, e 
termina em 26/11/2021 às 16h00min.Ficam os executados ANGEL ALBERTO GERARDI, seu cônjuge NILDA ISABEL 
PODESTA, a credora fiduciária TRÊS LAGOS EMPREENDIMENTOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, a 
credora tributária PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 26/05/2020. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SÃO CAETANO DO SUL/SP. Processo: nº 0005953-69.2018.8.26.0565. Executados: SISTEMEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME, VALMIR LEITE DE CARVALHO, MARIA ALICE BORSETTO LEITE DE 
CARVALHO - LOTES 1 e 2 - Lotes unificados de terreno sob nº 24 e nº 213 do Setor C, do loteamento denominado 
Estância Recreativa do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, situado na Rua Coronel Geraldo Rangel França nº 75, Bairro 
das Palmeiras - Suzano/SP - Contribuinte nº 98.014.0027.000 (área maior). Descrição completa nas Matrículas nº 24.628 
e nº 24.629 do 1ª CRI de Suzano/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 440.391,20 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
264.234,72 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
01/10/2021 às 11h50min, e termina em 05/10/2021 às 11h50min; 2ª Praça começa em 05/10/2021 às 11h51min, e 
termina em 26/10/2021 às 11h50min. Ficam os executados SISTEMEC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 
EIRELI - ME, na pessoa de seu representante legal, VALMIR LEITE DE CARVALHO, seu cônjuge MARIA ALICE 
BORSETTO LEITE DE CARVALHO, os terceiros interessados DANILO DA SILVA SERRA JUNIOR, seu cônjuge LUIZA 
MAURA LOPES DA SILVA SERRA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 24/04/2019. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 37ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 0062463-08.2019.8.26.0100. Executados: IVAN DE FREITAS TANURCOV, 
DEBORA SPADAFORA - Apartamento com área útil de 73,73m² do Edifício Status III, situado à Rua Pedro Doll nº 269, 
Santana, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 072.088.0420-6. Descrição completa na Matrícula nº 49.495 do 3º CRI de São 
Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 669.303,60 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 334.651,80 (50% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/09/2021 às 14h10min, e termina em 
08/09/2021 às 14h10min; 2ª Praça começa em 08/09/2021 às 14h11min, e termina em 28/09/2021 às 14h10min. Ficam 
os executados IVAN DE FREITAS TANURCOV, DEBORA SPADAFORA, seus cônjuges se casados forem, os terceiros 
interessados RENATA GAZEBAYOUKIAN CABRAL, seu cônjuge se casada for, AGOP YAPUGIAN, seu cônjuge ROSA 
GAZEBAYOUKIAN YAPUGIAN, CONDOMÍNIO FOREST HILLS, na pessoa de seu representante legal e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como 
da Caução realizada em 05/03/2020. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DO TATUAPÉ/SP. Processo: nº 1002463-73.2020.8.26.0008. Executado: YO SUP YOON - Veículo marca 
Mitsubishi, modelo Pajero Full, ano e modelo 1999, cor Verde, combustível Gasolina, automático, placas CZO-9100 São 
Paulo/SP, Renavam 00728146576 e chassi: JMYORV430XJX00220. O veículo está funcionando perfeitamente. 
Visitação: Rua Maria Otília nº 133, Apartamento nº 61, Vila Regente Feijó, São Paulo/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 
27.411,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 16.446,60 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS 
LEILÕES - 1º Leilão começa em 20/09/2021 às 11h20min, e termina em 23/09/2021 às 11h20min; 2º Leilão começa 
em 23/09/2021 às 11h21min, e termina em 13/10/2021 às 11h20min. Fica o executado YO SUP YOON, seu cônjuge 
YONG AE CHO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 14/10/2020. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DO TATUAPÉ/SP. Processo: nº 1002542-28.2015.8.26.0008/01. Executados: AUTO CAR ESTACIONAMENTO S/C LTDA 
ME, RICARDO APARECIDO GOMES, ROSANGELA APARECIDA GOMES - Casa e respectivo terreno com 260,00m², 
situados à Rua Guarizinho nº 361, Casa verde, São Paulo/SP - Contribuinte nº 075.140.0009-7. Descrição completa na 
Matrícula nº 96.883 do 8º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 648.417,50 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 389.050,50 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
10/09/2021 às 14h30min, e termina em 14/09/2021 às 14h30min; 2ª Praça começa em 14/09/2021 às 14h30min, e termina 
em 05/10/2021 às 14h30min. Ficam os executados AUTO CAR ESTACIONAMENTO S/C LTDA ME, na pessoa de seu 
representante legal, RICARDO APARECIDO GOMES, ROSANGELA APARECIDA GOMES, seus cônjuges se casados 
forem, a credora tributária PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, os terceiros interessados PONTUAL 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, FERDINANDO FORESTIERI, 
CARMELA MUOIO FORESTIERI, seus cônjuges se casados forem e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 26/04/2018. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE PINHEIROS/SP. Processo: nº 1002591-60.2015.8.26.0011/01. Executada: LEDA APARECIDA FERREIRA DE 
OLIVEIRA - DIREITOS SOBRE O CONTRATO DE POSSE E PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E 
OUTRAS AVENÇAS - Apartamento nº 70 do Bloco A, integrante do Conjunto Habitacional Raposo Tavares, situado à Rua 
Joaquim Guimarães nº 651, Butantã, São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 226.350,00 - Lance mínimo na 2ª 
praça: R$ 113.175,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
24/09/2021 às 10h00min, e termina em 29/09/2021 às 10h00min; 2ª Praça começa em 29/09/2021 às 10h01min, e 
termina em 20/10/2021 às 10h00min. Fica a executada LEDA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, seu cônjuge se 
casada for, a credora e promitente vendedora COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 12/09/2016. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
MARÍLIA/SP. Processo: nº 1007105-61.2014.8.26.0344(01). Executado: CLÉBER APARECIDO LOPES DA SILVA - 
Veículo marca Fiat, modelo Uno Eletronic, ano/modelo 1994/1995, cor Azul, combustível Gasolina, placas BRH-2705 
Marília/SP, renavam 00628821930 e chassi 9BD14600R5395204. Visitação: Rua Francisco Malta Cardoso nº731, Jardim 
Santa Antonieta, Marília/SP Lance mínimo no 1º leilão: R$ 6.489,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 4.542,30 (70% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 08/10/2021 às 15h00min, e 
termina em 13/10/2021 às 15h00min; 2º Leilão começa em 13/10/2021 às 15h01min, e termina em 03/11/2021 às 
15h00min. Fica o executado CLÉBER APARECIDO LOPES DA SILVA, seu cônjuge se casado for e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 06/05/2021. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE SANTO AMARO/SP. Processo: nº 1008705-03.2019.8.26.0002. Executados: SR COMÉRCIO DE ARTIGOS 
ESPORTIVOS LTDA, ALBERTO DA ROCHA SANTANA - Apartamento com área privativa de 149,200m² da Torre 3, do 
tipo A, integrante do Golf Condominium, situado à Avenida Engenheiro Alberto Zagottis nº 897 e Rua Iepê, Jardim 
Taquaral, São Paulo/SP - Contribuinte nº 088.298.0619-6. Descrição completa na Matrícula nº 358.863 do 11º CRI de São 
Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 600.713,44 (50% do valor da avaliação) (sujeitos à atualização). DATA DA 
PRAÇA - começa em 05/10/2021 às 14h40min, e termina em 25/10/2021 às 14h40min.  Ficam os executados SR 
COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, ALBERTO DA ROCHA 
SANTANA, seu cônjuge se casado for, os credores CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, GOLF 
CONDOMINIUM, na pessoa de seus representantes legais e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 11/06/2019. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 45ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 1027797-32.2017.8.26.0100. Executados: FOLHA DE UVA COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI, SAMIR CAUERK MOYSES, MARIA FELÍCIA CHAMMAS ATALLA MOYSES - Prédio e respectivo 
terreno com à área total de 592,00m², situados à Rua Luigi Pirandello nº 73, Jardim Viana, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
123.193.0005-7. Descrição completa na Matrícula nº 87.056 do 15º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
2.566.715,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.283.357,63 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/09/2021 às 10h20min, e termina em 29/09/2021 às 10h20min; 2ª Praça começa 
em 29/09/2021 às 10h21min, e termina em 20/10/2021 às 10h20min. Ficam os executados FOLHA DE UVA COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS EIRELI, na pessoa de seu representante legal, SAMIR CAUERK MOYSES, seu cônjuge MARIA FELÍCIA 
CHAMMAS ATALLA MOYSES, os credores SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - SF, BANCO DO BRASIL S/A, JOSÉ VITAL DA SILVA, seu cônjuge se casado for, a credora tributária 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/12/2017. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DO TATUAPÉ/SP. Processo: nº 4000594-68.2013.8.26.0008/01. Executada: SUELI MARIA QUIEREGATTO 
DO ESPIRITO SANTO - Apartamento com área privativa de 374,90m² do Edifício Residencial Villa Monteverde, situado 
à Rua José Oscar Abreu Sampaio nº 163, Jardim Anália Franco, São Paulo/SP - Contribuinte nº 054.260.0182-0. 
Descrição completa na Matrícula nº 155.566 do 9º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 2.785.848,75 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.392.924,38(50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS 
- 1ª Praça começa em 03/09/2021 às 14h30min, e termina em 08/09/2021 às 14h30min; 2ª Praça começa em 08/09/2021 
às 14h31min, e termina em 28/09/2021 às 14h30min. Fica a executada SUELI MARIA QUIEREGATTO DO ESPIRITO 
SANTO, seu cônjuge e coproprietário LUIZ ANTÔNIO DO ESPIRITO SANTO, o credor BANCO BRADESCO S/A, a 
terceira interessada DENNYON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, na pessoa de seu representante legal e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem 
como da Penhora realizada em 26/06/2017. 
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DATA 1º LEILÃO 03/09/21 ÀS 16H00 - DATA 2º LEILÃO 08/09/21 ÀS 16H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

José Carlos Barbosa, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1057, devidamente autorizado na forma da Lei, 
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por força do artigo 27 e seguintes 
da Lei 9.514/97, LEVARÁ A VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL (Lei 9.514/97), em decorrência da consolidação da 
propriedade em favor do Credor Fiduciário ALCASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrito no CNPJ/
MF nº: 60.306.552/001-54, e, FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF nº 
09.074.306/0001-67, O IMÓVEL ABAIXO DESCRITO, objeto do Contrato particular de escritura de compra e venda 
de imóvel, com pacto de alienação fi duciária em garantia de pagamento e outras avenças celebrado em 19/09/2011, 
tendo como fi duciantes: RIRLEI MORETTI DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF nº 254.857.158-00, e, SÔNIA MENDES 
MORETTI DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF nº 258.025.928-77. Informo as datas, os horários, as avaliações e o local, 
cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (14) IMÓVEL / VARGEM GRANDE PAULISTA-SP, 
TERRENO situado na Rua San Juan, composto pelo LOTE 10 da QUADRA 68, RESIDENCIAL SAN DIEGO. Área de 
Terreno: 551,66m². Nº de Inscrição 13422.23.57.0526.00.000, Matrícula 108.029 do CRI de Cotia-SP. Obs.: Ocupado 
(AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 03.09.2021, às 16:00horas, pelo valor de R$ 133.430,64; 2ª Praça/Leilão 
Extrajudicial dia 08.09.2021, às 16:00horas, pelo valor a partir de R$ 381.096,28. Objeto do Contrato particular de escritura 
de compra e venda de imóvel, com pacto de alienação fi duciária em garantia de pagamento e outras avenças celebrado em 
25/09/2011, tendo como fi duciantes: CALISTO GONÇALVES DIONIZIO SIMÕES, inscrito no CPF/MF nº 246.049.528-
50, e, PRISCILA LEITE FERREIRA SIMÕES, inscrito no CPF/MF nº 217.718.468-10. Informo as datas, os horários, 
as avaliações e o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (17) IMÓVEL / VARGEM 
GRANDE PAULISTA-SP, TERRENO situado na Rua Canadá, composto pelo LOTE 14 da QUADRA 82, RESIDENCIAL 
SAN DIEGO. Área de Terreno: 1.208,60m². Nº de Inscrição 13422.21.83.0157.00.000, Matrícula 108.017 do CRI de Cotia-
SP. Obs.: Ocupado (AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 03.09.2021, às 16:00horas, pelo valor de R$ 285.005,10; 
2ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 08.09.2021, às 16:00horas, pelo valor a partir de R$ 489.864,15. Objeto do Contrato 
particular de escritura de compra e venda de imóvel, com pacto de alienação fi duciária em garantia de pagamento e 
outras avenças celebrado em 14/04/2011, tendo como fi duciantes: CLEITON APARECIDO LIMA, inscrito no CPF/MF nº 
100.652.548-30, e, ELISANGELA OLIVEIRA SANTOS LIMA, inscrito no CPF/MF nº 181.276.848-64. Informo as datas, 
os horários, as avaliações e o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (15) IMÓVEL 
/ VARGEM GRANDE PAULISTA-SP, TERRENO situado na Rua Snoke, composto pelo LOTE 04 da QUADRA 77, 
RESIDENCIAL SAN DIEGO. Área de Terreno: 849,70m². Nº de Inscrição 13422.21.15.0098.00.000, Matrícula 108.570 do 
CRI de Cotia-SP. Obs.: Caberá ao vendedor, sem prazo determinado, a Baixa da Penhora registrada na Av.03. Ocupado 
(AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 03.09.2021, às 16:00horas, pelo valor de R$ 205.331,02; 2ª Praça/Leilão 
Extrajudicial dia 08.09.2021, às 16:00horas, pelo valor a partir de R$ 610.368,35. Objeto do Contrato particular de escritura 
de compra e venda de imóvel, com pacto de alienação fi duciária em garantia de pagamento e outras avenças celebrado 
em 09/09/2011, tendo como fi duciantes: MARCELO LOPES DA SILVA, inscrito no CPF/MF nº 130.742.558-54, e, 
ANDREIA VENTURINI DA SILVA, inscrito no CPF/MF nº 152.900.768-24. Informo as datas, os horários, as avaliações 
e o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (16) IMÓVEL / VARGEM GRANDE 
PAULISTA-SP, TERRENO situado na Rua Washington, composto pelo LOTE 12 da QUADRA 80, RESIDENCIAL SAN 
DIEGO. Área de Terreno: 1.348,68m². Nº de Inscrição 13422.21.91.0339.00.000, Matrícula 108.021 do CRI de Cotia-SP. 
Obs.: Ocupado (AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 03.09.2021, às 16:00horas, pelo valor de R$ 330.143,69; 
2ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 08.09.2021, às 16:00horas, pelo valor a partir de R$ 712.754,12. Objeto do Contrato 
particular de escritura de compra e venda de imóvel, com pacto de alienação fi duciária em garantia de pagamento e outras 
avenças celebrado em 20/10/2011, tendo como fi duciantes: GERVÁSIO FERREIRA DAS NEVES, inscrito no CPF/MF 
nº 252.799.958,19, e, CELIA REGINA DE ALMEIDA NEVES, inscrito no CPF/MF nº 272.604.568-50. Informo as datas, 
os horários, as avaliações e o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (18) IMÓVEL 
/ VARGEM GRANDE PAULISTA-SP, TERRENO situado na Rua Canadá, composto pelo LOTE 15 da QUADRA 82, 
RESIDENCIAL SAN DIEGO. Área de Terreno: 1.210,20m². Nº de Inscrição 13422.41.45.0001.00.000, Matrícula 106.810 
do CRI de Cotia-SP. Obs.: Ocupado (AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 03.09.2021, às 16:00horas, pelo valor de 
R$ 236.968,58; 2ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 08.09.2021, às 16:00horas, pelo valor a partir de R$ 243.336,71, na forma 
da Lei. LOCAL DO LEILÃO: On-line através do site www.leilaovip.com.br. CONDIÇÕES: A eventual desocupação do 
lote é de responsabilidade do arrematante. São ainda de responsabilidade do arrematante eventuais restrições 
adicionais pelo poder público, legislação aplicável e restrições impostas pela loteadora quanto ao uso e 
construção nos lotes, cujo desconhecimento das mesmas não poderá ser alegado, assim como ônus e gravames 
não expressamente previstos neste Edital. Caberá também ao comprador os procedimentos de escrituração, 
onde o vendedor fornecerá ao mesmo todos os subsídios necessários. Eventuais débitos, sejam eles de qualquer 
natureza, caberá ao comprador sua apuração e quitação sem direito a reembolso. O pagamento será à vista 
nominal a Credora Fiduciária. A comissão do leiloeiro será de 5% sobre arrematação. Transferência e registro por conta 
do arrematante. Venda “ad corpus” e no estado de ocupação em que se encontra (art. 30 da Lei 9.514/97), cabendo ao 
interessado verifi car antes de arrematá-lo, com despesas por conta do arrematante. O Fiduciante será comunicado das 
datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do 
imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da 
lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.As partes, seus cônjuges, usufrutuários, inquilinos, ou senhorios diretos, 
em havendo, fi cam INTIMADOS pelo presente EDITAL 1ª e 2ª PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Mais informações serão 
obtidas nos dias dos leilões, no site www.leilaovip.com.br ou nos telefones 0800 717 8888 e (11) 3093-5252.

Leilões Judiciais e Extrajudiciais
Phone: +55 11 2408-7433

www.glleiloes.com.br
Rua Armando Arruda Pereira, nº 253 - sala 22 - Jd. Zaira - Guarulhos-SP - CEP 07095-100

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Diadema/SP
EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA de Leilão de BEM IMÓVEL e para intimação dos executados, ADEFIX COLAS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ nº 
06.184.747/0001-23; MAGNO XAVIER BEZERRA, CPF nº 255.344.738-86; DIANA MARTA DA PAZ SILVA, CPF nº 262.712.198-70, TERCEIROS INTE-
RESSADOS: RESIDENCIAL SAN MARTIN, CNPJ nº 11.376.925/0001-58, ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE, CNPJ nº 46.177.531/0001-55 
e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial – Contratos Bancários, ora em fase de Execução de Sentença, 
Processo nº 1001917-49.2017.8.26.0161, fi gurando como exequente, BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ nº 00.000.000/0001-91. O Dr. Andre Pasquale 
Rocco Scavone, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Diadema/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 
ao 903 do CPC   e Prov. CSM 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, através do portal de leilões on-line ( www.glleiloes.com.br ), 
levará a público pregão de venda e arrematação do(s) bem(ns) penhorado(s) na 1ª Praça com início no dia 01 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, 
e com término no dia 08 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, entregando-o(s) a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando 
desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 08 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, e com término no dia 28 de Setembro de 2021 às 
10:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% 
do valor de avaliação atualizada (Parágrafo único do Art. 891 do CPC), o(s) bem(ns) imóvel(eis) abaixo descrito(s), conforme o constante do 
presente edital. DO BEM IMÓVEL: APARTAMENTO com área útil 134,76 m2 – Vila Caiçara – Praia Grande/SP, sob número 51, localizado no 
quinto andar ou sexto pavimento tipo e pavimento superior do RESIDENCIAL SAN MARTIN, situado na Rua Maria Tognini, número 56, na Vila 
Caiçara, nesta cidade de Praia Grande, com uma área útil de 134,76 m², área comum de 70,2504 m², área total de 205,0104 m2, e a fração ideal no 
terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 9,5287% do todo, confrontando na parte inferior, pela frente, em linhas quebradas, com o hall 
do elevador e com as escadarias de acesso aos pavimentos, pelo lado direito com a área de recuo lateral do edifício, pelo lado esquerdo com o aparta-
mento número 52, e nos fundos confronta com a área de recuo do edifício, fronteiriça a Rua Maria Tognini, e na parte superior, confronta pela frente, com 
a área de recuo do edifício, fronteiriça a Rua Maria Tognini, pelo lado direito com a parte superior do apartamento número 52, pelo lado esquerdo com a 
área de recuo lateral do edifício, e nos fundos com as escadarias e a casa de máquinas. Sendo de seu uso exclusivo duas vagas de garagem, nume-
radas 03 e 09, assim descrita: localizadas no subsolo, tendo seu ponto de partida distando 27,36 metros do alinhamento da Rua Maria Tognini, do lado 
esquerdo de quem desta via pública olha para o imóvel, medindo 2,30 metros confrontando com parte lote 20, defl etindo à direita em 8,40 metros, con-
frontando com as vagas de garagem 08 e 04, defl etindo à direita em 2,30 metros, confrontando com a área de circulação acesso auto garagem inferior, 
defl etindo à direita em 8,40 metros até chegar ao ponto de início desta descrição, confrontando com as vagas de garagem 02 e 10, encerrando uma área 
de 19,32m2. Imóvel matriculado sob nº 151.059 perante o Registro de Imóveis de Praia Grande-SP. Inscrição Municipal nº 2 07 05 059 019 0051-0. Há 
débitos de IPTU. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributá-
rios conforme o artigo 130, “caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natu-
reza propter rem), os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. DEPOSITÁRIO FIEL: MAGNO XAVIER BEZERRA, CPF nº 255.344.738-
86. Não se tem notícia se o imóvel está ocupado ou vago, portanto, o pretendente a sua arrematação deverá diligenciar até o local onde en-
contra-se o bem penhorado, para certifi car-se de seu estado físico (tamanho construção e terreno). O bem será vendido em caráter “ad corpus” 
no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas de-
signadas para as alienações judiciais eletrônicas. Fica sob responsabilidade do arrematante a imissão na posse do imóvel, na eventualidade 
do mesmo encontrar-se ocupado. ÔNUS: Consta na Av.2/151.059 averbação de Penhora do 2º Ofi cial Cível Central da Comarca de Diadema-SP, do 
Processo nº 1001917-49.2017.8.26.0161 “exequenda”; Consta na Av.03/151.059 averbação de Penhora do 2º Ofi cial Cível do Foro Central da Comarca 
de Diadema/SP, do Processo nº 1000335-14.2017.8.26.0161; Consta Av.04/151.059 averbação de Penhora do 4º Ofi cial Cível do Foro Central da Comar-
ca de Diadema/SP, do Processo nº 0002355-24.2019.8.26.0161, conforme consulta na ARISP “Central Registradores de Imóveis” em 04/06/2021; 
Conforme extrato de débitos da ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE, consta débitos no valor de R$ 44.669,93 em consulta 07/06/2021. 
OBSERVAÇÃO: Consta nos autos a existência de ação Cumprimento de Sentença – Processo nº 1000335-14.2017.8.26.0161/01; Consta nos autos a 
existência de ação de Exigir Contas – Processo nº 1003776-32.2019.8.26.0161. AVALIAÇÃO: R$ R$ 492.999.88 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, 
Novecentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos), realizada em Dezembro de 2.019. ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO: R$ 538.558,06 
(Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Seis Centavos), atualizada em Maio/2.021, que será atualizada até o início 
do praceamento “leilão” pelos índices da Tabela Prática do TJSP. VALOR DA CAUSA: R$ 554.965,27 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil, Nove-
centos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos), atualizada até Agosto de 2.017. CONDIÇÕES DE VENDA: Conforme disposto nos Pro-
vimentos CSM (Conselho Superior da Magistratura) nº 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, disponibilizado no site: www.
glleiloes.com.br. LEILOEIRO: O leilão será realizado pelo leiloeiro, Maurício Gomes Leiteiro, JUCESP nº 665. FORMAS DE PAGAMENTO - ARREMATA-
ÇÃO: À VISTA – Os preços do(s) bem(ns) arrematado(s), deverá(ão) ser depositados através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. 
(obtida em suas agências) ou através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) no prazo de 24 horas da realização do lei-
lão, bem como deverá ser depositada a comissão do Leiloeiro, correspondente a 5% (Cinco por cento) sobre o valor da arrematação, que deve-
rá ser depositada nos autos do processo, mediante emissão de guia de depósito, no prazo de 24 horas da realização do leilão, conforme preceitua o 
parágrafo único do artigo 884 do CPC, e ato contínuo, ser requerido seu levantamento conforme disciplina o artigo 267 das Normas da Corregedoria – 
TOMO. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito – recomendamos esperar o 
recebimento deste e-mail. Decorridos o prazo sem que o arrematante tenha pago as guias de depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo 
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, nos termos do artigo 897 do CPC. A arrematação será feita mediante pagamento imediato do 
preço pelo arrematante conforme condições de pagamento acima indicadas. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se a(o)(s) executada(o)(s), após a publicação 
do edital em epígrafe, pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826 do Código de Processo Civil, deverá 
apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção expressa 
quanto à remição da execução, sendo vedado para tal fi nalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá a(o) executada(o) pagar a importância 
atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Ofi cial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago 
(dívida exequenda). ACORDO: Sendo fi rmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo 
leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor acordado. ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este fi -
cará responsável pela comissão devida, que não será considerada despesa processual para fi ns de ressarcimento pelo executado. DÚVIDAS E ESCLA-
RECIMENTOS: pessoalmente perante o Ofício onde estiver ocorrendo a ação, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, localizado na Rua Armando Arruda, nº 
253, 2º Andar Sl 22, Guarulhos – SP, ou ainda, pelo telefone (11)2408-7433 e e-mail: contato@glleiloes.com.br Fica(m) o(s) executado(s), TERCEIROS 
INTERESSADOS: RESIDENCIAL SAN MARTIN, CNPJ nº 11.376.925/0001-58, ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE, CNPJ nº 
46.177.531/0001-55 e demais interessados INTIMADOS das designações supra, em atenção ao disposto nos parágrafos do artigo 889 do CPC, 
caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. “Eventuais ônus 
sobre o imóvel, correrá por conta do arrematante”, exceto os decorrentes de débitos de fi scais e tributários conforme o artigo 130, “caput” e 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais fi cam sub-
-rogados no preço da arrematação. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que os bens penhorados se encon-
tram, devendo o licitante/arrematante verifi cá-los “in locu” e sob sua responsabilidade. A publicação deste edital será realizada com fulcro no Artigo 887, 
parágrafo 2º da Lei 13.105/15 (Novo CPC) e supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. Registre-se que, se o 
executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço 
constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Eu, Escrevente, digitei. Eu,  Escrivã (o), subscrevi. Dr. AN-
DRE PASQUALE ROCCO SCAVONE JUIZ DE DIREITO
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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. 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO. 
Processo: nº 0039149-36.2019.8.26.0002. Executados: requerido(s) MARIA NILZA FERREIRA FREIRE, MARIA CONCEIÇÃO PAGANI. Prédio 
residencial c/ 203,20m² de área construída e respectivo terreno c/ a área de 179,60m², à R. Sédna, nº 22, Vila Gaucha, 29º subdistrito-Santo Amaro/SP. 
Travessa Sedna, nº22, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 090.434.00149. Descrição completa na Matrícula nº 21.945 do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 737.242,40  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 368.621,20 (50%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 01/10/2021 às 14h50min, e termina em 05/10/2021 às 14h50min; 2ª Praça começa em 05/10/2021 às 14h51min, e 
termina em 25/10/2021 às 14h50min. Ficam os requerido(s) MARIA NILZA FERREIRA FREIRE, MARIA CONCEIÇÃO PAGANI, 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 29/05/2020. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 21.08.2021 

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

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 439/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandri-
dis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juiz de Direito PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA da 
01ªVARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,nos 
autos do cumprimento de sentença Processo nº 0005623-85.2018.8.26.0011, partes KIKUO SUZU-
KI contra CARLITO SOUSA BRITO E OUTROS - leva a público leilão o BEM IMÓVEL: TERRENO 
situado na Rua Um, lote 1-A, da quadra 15, do Jardim Rebouças, 29º Subdistrito Santo Amaro, me-
dindo 5,50m, de frente, por 25m da frente aos fundos em ambos os lados, e nos fundos 8,60m, perfa-
zendo a área de 157m², confrontando em ambos os lados e fundos com terrenos de propriedade de 
Sandra Vianna Marques Silva e s/marido, ou sucessores, e dista 5m da projetada Viela Oito, e está 
localizado no lado direito da rua Um, de quem desta se dirige pela mesma rua Um direção a Viela 9. 
Cadastrado pela Prefeitura de São Paulo sob nº 169.033.0016-2. Matrícula do Imóvel nº 26.214, do 
Registro de Imóveis de São Paulo – AVALIAÇÃO: R$ 278.848,54 (duzentos e setenta e oito mil, oi-
tocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) – válido para julho/2021. DATAS DAS 
PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 24 de agosto de 2.021, às 13h, e com término no dia 27 de 
agosto de 2021, às 13h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 278.848,54 (100% do valor da avaliação 
que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça 
com início no dia 27 de agosto de 2021, às 13h, e com término no dia 21 de setembro de 2021, 
às 13h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 195.193,98 (70% do valor de avaliação que será atualizado 
pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam, CARLITO SOUSA BRITO 
- CPF: 128.109.928-78, ADRIANA BARROS DA CRUZ – CPF: 318.721.118-66, JOÃO BATISTA 
– CPF: 687.555.468-20, TEREZINHA DE BARROS BATISTA – CPF: 253.027.038-40, IMOBILIÁ-
RIA OLIVIANA LTDA. – CNPJ n° 60.640.789/0001, EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL, bem 
como a PREFEITURA DE SÃO PAULO/SP e eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, 
avaliação do imóvel, bem como das designações de expropriação supra, caso não sejam loca-
lizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos. A realização do leilão, a consulta do edital com-
pleto, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, habilitação para 
participação do leilão, 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

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
E CRIMINAL DE BOTUCATU/SP - Processo nº 1002748-47.2020.8.26.0079 . Partes: Requerente(s) MARIANA CAS-
SIMIRO MARTIN, inscrita no CPF nº 462.745.438-48, o(a) Requerido(a)(s) EDSON SILVA XAVIER, inscrito no CPF nº 
180.857.068. LEILÃO: 30/08/21 às 11h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) por valor não inferior a 
50% da última avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 02 LOTES DE BENS MÓVEIS: LOTE 01: UMA 
BICICLETA VIKING “X” – WARRIOR AERO X- 9 BRANCA. COMANDO DE MARCHA SHIMANO – TOURNEY – SIS. 
ARO VMAX DH – VZAN COM PNEUS PRAIEIRO. PE DE VELA – PROV TE. FREIO A DISCO NAS RODAS – BENCAL. 
BANCO – ECO FLEX. SUSPENSÃO DIANTEIRA, Avaliação: R$ 715,51, Lance mínimo: R$ 357,75. Lote 02: UM VIDEO 
GAME XBOX – 360 S – CONSOLE MODEL 1439. 2010-11-19. SERIAL NUMBER 104722504708. CABO HDMI. CABO 
DE FORÇA. Avaliação: R$ 514,15, Lance mínimo: R$ 255,54. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial. LOCA-
LIZAÇÃO DOS BENS: Rua 32, nº. 141, COHAB I, Botucatu/SP. Venda no estado em que se encontram, sem garantias. 
Pagamento a vista ou parcelado vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

DocuSign Envelope ID: BEA5EFE9-AACC-4E7A-90F7-F8B717BAE86D
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SÁBADO, 21 A SEGUNDA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2021 

19ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 19ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1111311-82.2014.8.26.0100. Executados: executado(s) ANSELMO GROTTO TEIXEIRA, seu côn-
juge RENATA ELIZA DOS SANTOS IMPÉRIO - Apartamento com a área útil de 92,50m² e área total construída de 
102,80m² no Bom Retiro. Rua da Graça, nº 639, São Paulo/SP - Contribuinte nº 019.083.0211-9(AV.05). Descrição com-
pleta na Matrícula nº 108.037 do 08º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 394.224,56 - Lance mínimo na 
2ª praça: R$ 197.112,28 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 27/09/2021 às 10h20min, e termina em 30/09/2021 às 10h20min; 2ª Praça começa em 30/09/2021 às 10h21min, e 
termina em 27/10/2021 às 10h20min. Ficam o(s) executado(s) ANSELMO GROTTO TEIXEIRA, seu cônjuge RENATA 
ELIZA DOS SANTOS IMPÉRIO, bem como os credores CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA, DIRECT CRED FOMENTO 
MERCANTIL LTDA, GAGLIARDI E CAPALBO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BANCO BRADESCO S/A, HOTEL ES-
TANCIA BARRA BONITA LTDA, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BERVAL e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 09/01/2019. 
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EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES 
– ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São 
Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 10/09/2021 às 
15h30 - VALOR: R$ 101.986,71 e 2º leilão público – 13/09/2021 às 15h30 - VALOR: R$ 117.279,29. 

TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BRL PARTNERS FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – CNPJ 22.003.546/0001-39, realizará os 
leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – 
Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais 
disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Lote de terreno sob nº “13”, da 
quadra nº “14”, do loteamento denominado “Residencial Portal Bordon II”, em Sumaré-SP, com a área total de 
250,00m². MATRÍCULA: 116.608 – Registro de Imóveis de Sumaré/SP. FIDUCIANTES: JOSÉ HENRIQUE DOS 
SANTOS CPF 095.796.238-05 E SILVANA APARECIDA GAIOLA DOS SANTOS CPF 253.762.248-05. 
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 10/08/2021. 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.

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 
– 10/09/2021 às 15h00 - VALOR: R$ 119.589,28 e 2º leilão público – 13/09/2021 às 15h00 - 

VALOR: R$ 302.503,23. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário 
BRL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – CNPJ 
22.003.546/0001-39, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de alienação 
fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis 
Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste 
Edital: IMÓVEL: Lote de terreno sob nº “24”, da quadra nº “07”, do loteamento denominado “Residencial 
Portal Bordon II”, em Sumaré-SP, com a área total de 250,00m². MATRÍCULA: 117.136 – Registro de Imóveis 
de Sumaré/SP. FIDUCIANTE: NILZO PEREIRA BORGES CPF 319.982.268-16. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 10/08/2021. 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.

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 – 10/09/2021 às 
15h15 - VALOR: R$ 159.910,76 e 2º leilão público – 13/09/2021 às 15h15 - VALOR: R$ 871.535,37. 

TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelos credores fiduciários AGROPECUÁRIA SANTA 
ROSA LTDA – CNPJ 50.069.947/0001-27 E FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 
09.074.306/0001-67, 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 terreno na Rua Nabor Franco, constituído pelo Lote 21, da Quadra “08”, do Loteamento denominado 
“Residencial Reserva Santa Rosa”, em Itatiba-SP, com a área total de 510,00m². MATRÍCULA: 049.836 – Oficial 
de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Itatiba/SP. FIDUCIANTE: CLAUDIO DOS RAMOS COSTA CPF 
360.068.528-70. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 10/08/2021. 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.

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 8° VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE 
SANTO AMARO DA COMARCA DE SÃO PAULO - Processo nº 1009037-09.2015.8.26.0002/01. Partes: Exequente(s) 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DUO SAN PAOLO, CNPJ nº 09.378.283/000184, e executado(a)(s) SORAIA FARIA LOPES, 
CPF nº 014.230.158-27. 1º LEILÃO: 27/08/21 às 13h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor 
da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 16/09/21 às 13h30, não sendo 
admitidos lanços inferiores a 50% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: 
R$ 1.761.444,00 e 2ª data Lance Inicial: R$ 880.722,00, valores sujeitos a atualizações. LOTE ÚNICO DE BEM IMÓVEL: 
APARTAMENTO Nº. 61, 6º andar, 04 Dorm. sendo 03 suítes, 04 vagas de garagem, com área privativa de 184,17 m² na 
Rua Itapimirum, nº. 88, Condomínio Edifício Duo San Paolo, 29º Subdistrito – Santo Amaro, São Paulo-SP, MÁTRICULA: 
348.634 no 11° C.R.I. de São Paulo. Venda “AD CORPUS” no estado em que se encontra. Pagamento a vista ou a prazo 
vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial - 
Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 
CRIMINAL DE BOTUCATU/SP - Processo nº 0010076-79.2019.8.26.0079 . Partes: Exequente(s) DEPÓSITO DE TINTAS 
AVARÉ LTDA - EPP, CNPJ n° 44.367.514/0001-55 e o(a)(s) Executado(a)(s) ANGÉLICA ADAUTO DA SILVA ME, CNPJ 
nº 21.452.178/0001-43. LEILÃO: 30/08/21 às 14h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) por valor não 
inferior a 50% da última avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. LOTE ÚNICO DE BEM MÓVEL: Lava-
dora de Alta Pressão Karcher HD 555 Profissional, em regular estado de conservação e funcionamento, 220V. Avaliação: 
R$ 1.258,08, Lance Mínimo: R$ 629,04. LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Miguel Di Credo, 21, Jd. Itamarati, Botucatu/SP. 
Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial. Venda no estado em que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista 
ou parcelado vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
PRAIA GRANDE/SP. Processo: nº 0002826-96.2018.8.26.0477. Executados: ESPÓLIO DE ALMIR MOREIRA MARTINS, 
PATRICIA THEODORO RAMOS MARTINS - Apartamento com área útil de 374,37m² localizado na cobertura do 
Residencial Jequitibá, situado à Rua Caiapós nº 99, Tupi, Praia Grande/SP. - Contribuinte nº 2.04.04.001.005.0801.3. 
Descrição completa na Matrícula nº 107.670 do 1ª CRI de Praia Grande/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 676.882,80 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 406.129,68 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 
1º Leilão começa em 01/10/2021 às 13h10min, e termina em 05/10/2021 às 13h10min; 2º Leilão começa em 05/10/2021 
às 13h11min, e termina em 26/10/2021 às 13h10min. Ficam os executados ESPÓLIO DE ALMIR MOREIRA MARTINS, 
na pessoa de sua sucessora/herdeira PATRICIA THEODORO RAMOS MARTINS; PATRICIA THEODORO RAMOS 
MARTINS, seu cônjuge se casada 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 08/10/2009. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
ITATIBA/SP. Processo: nº 0004030-50.2019.8.26.0281. Executados: ANGEL ALBERTO GERARDI, NILDA ISABEL 
PODESTA - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Terreno com 1.001,00m² designado Lote 06 da Quadra W, situado na lateral 
da Rua Antonio Otalmo Tulon e lateral da Rua Maria Rodrigues Ungaro, Loteamento Residencial Terras Nobres, Bairro 
da Posse, Itatiba/SP - Contribuinte nº 23434-41-73-02260-0-0255-00000, Registro n° 68060. Descrição completa na 
Matrícula nº 50.342 do 1ª CRI de Itatiba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 379.416,70 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
227.650,02 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
01/11/2021 às 16h00min, e termina em 05/11/2021 às 16h00min; 2ª Praça começa em 05/11/2021 às 16h01min, e 
termina em 26/11/2021 às 16h00min.Ficam os executados ANGEL ALBERTO GERARDI, seu cônjuge NILDA ISABEL 
PODESTA, a credora fiduciária TRÊS LAGOS EMPREENDIMENTOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, a 
credora tributária PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 26/05/2020. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SÃO CAETANO DO SUL/SP. Processo: nº 0005953-69.2018.8.26.0565. Executados: SISTEMEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME, VALMIR LEITE DE CARVALHO, MARIA ALICE BORSETTO LEITE DE 
CARVALHO - LOTES 1 e 2 - Lotes unificados de terreno sob nº 24 e nº 213 do Setor C, do loteamento denominado 
Estância Recreativa do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, situado na Rua Coronel Geraldo Rangel França nº 75, Bairro 
das Palmeiras - Suzano/SP - Contribuinte nº 98.014.0027.000 (área maior). Descrição completa nas Matrículas nº 24.628 
e nº 24.629 do 1ª CRI de Suzano/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 440.391,20 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
264.234,72 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
01/10/2021 às 11h50min, e termina em 05/10/2021 às 11h50min; 2ª Praça começa em 05/10/2021 às 11h51min, e 
termina em 26/10/2021 às 11h50min. Ficam os executados SISTEMEC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 
EIRELI - ME, na pessoa de seu representante legal, VALMIR LEITE DE CARVALHO, seu cônjuge MARIA ALICE 
BORSETTO LEITE DE CARVALHO, os terceiros interessados DANILO DA SILVA SERRA JUNIOR, seu cônjuge LUIZA 
MAURA LOPES DA SILVA SERRA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 24/04/2019. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 37ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 0062463-08.2019.8.26.0100. Executados: IVAN DE FREITAS TANURCOV, 
DEBORA SPADAFORA - Apartamento com área útil de 73,73m² do Edifício Status III, situado à Rua Pedro Doll nº 269, 
Santana, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 072.088.0420-6. Descrição completa na Matrícula nº 49.495 do 3º CRI de São 
Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 669.303,60 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 334.651,80 (50% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/09/2021 às 14h10min, e termina em 
08/09/2021 às 14h10min; 2ª Praça começa em 08/09/2021 às 14h11min, e termina em 28/09/2021 às 14h10min. Ficam 
os executados IVAN DE FREITAS TANURCOV, DEBORA SPADAFORA, seus cônjuges se casados forem, os terceiros 
interessados RENATA GAZEBAYOUKIAN CABRAL, seu cônjuge se casada for, AGOP YAPUGIAN, seu cônjuge ROSA 
GAZEBAYOUKIAN YAPUGIAN, CONDOMÍNIO FOREST HILLS, na pessoa de seu representante legal e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como 
da Caução realizada em 05/03/2020. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DO TATUAPÉ/SP. Processo: nº 1002463-73.2020.8.26.0008. Executado: YO SUP YOON - Veículo marca 
Mitsubishi, modelo Pajero Full, ano e modelo 1999, cor Verde, combustível Gasolina, automático, placas CZO-9100 São 
Paulo/SP, Renavam 00728146576 e chassi: JMYORV430XJX00220. O veículo está funcionando perfeitamente. 
Visitação: Rua Maria Otília nº 133, Apartamento nº 61, Vila Regente Feijó, São Paulo/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 
27.411,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 16.446,60 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS 
LEILÕES - 1º Leilão começa em 20/09/2021 às 11h20min, e termina em 23/09/2021 às 11h20min; 2º Leilão começa 
em 23/09/2021 às 11h21min, e termina em 13/10/2021 às 11h20min. Fica o executado YO SUP YOON, seu cônjuge 
YONG AE CHO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 14/10/2020. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DO TATUAPÉ/SP. Processo: nº 1002542-28.2015.8.26.0008/01. Executados: AUTO CAR ESTACIONAMENTO S/C LTDA 
ME, RICARDO APARECIDO GOMES, ROSANGELA APARECIDA GOMES - Casa e respectivo terreno com 260,00m², 
situados à Rua Guarizinho nº 361, Casa verde, São Paulo/SP - Contribuinte nº 075.140.0009-7. Descrição completa na 
Matrícula nº 96.883 do 8º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 648.417,50 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 389.050,50 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
10/09/2021 às 14h30min, e termina em 14/09/2021 às 14h30min; 2ª Praça começa em 14/09/2021 às 14h30min, e termina 
em 05/10/2021 às 14h30min. Ficam os executados AUTO CAR ESTACIONAMENTO S/C LTDA ME, na pessoa de seu 
representante legal, RICARDO APARECIDO GOMES, ROSANGELA APARECIDA GOMES, seus cônjuges se casados 
forem, a credora tributária PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, os terceiros interessados PONTUAL 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, FERDINANDO FORESTIERI, 
CARMELA MUOIO FORESTIERI, seus cônjuges se casados forem e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 26/04/2018. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE PINHEIROS/SP. Processo: nº 1002591-60.2015.8.26.0011/01. Executada: LEDA APARECIDA FERREIRA DE 
OLIVEIRA - DIREITOS SOBRE O CONTRATO DE POSSE E PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E 
OUTRAS AVENÇAS - Apartamento nº 70 do Bloco A, integrante do Conjunto Habitacional Raposo Tavares, situado à Rua 
Joaquim Guimarães nº 651, Butantã, São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 226.350,00 - Lance mínimo na 2ª 
praça: R$ 113.175,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
24/09/2021 às 10h00min, e termina em 29/09/2021 às 10h00min; 2ª Praça começa em 29/09/2021 às 10h01min, e 
termina em 20/10/2021 às 10h00min. Fica a executada LEDA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, seu cônjuge se 
casada for, a credora e promitente vendedora COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 12/09/2016. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
MARÍLIA/SP. Processo: nº 1007105-61.2014.8.26.0344(01). Executado: CLÉBER APARECIDO LOPES DA SILVA - 
Veículo marca Fiat, modelo Uno Eletronic, ano/modelo 1994/1995, cor Azul, combustível Gasolina, placas BRH-2705 
Marília/SP, renavam 00628821930 e chassi 9BD14600R5395204. Visitação: Rua Francisco Malta Cardoso nº731, Jardim 
Santa Antonieta, Marília/SP Lance mínimo no 1º leilão: R$ 6.489,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 4.542,30 (70% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 08/10/2021 às 15h00min, e 
termina em 13/10/2021 às 15h00min; 2º Leilão começa em 13/10/2021 às 15h01min, e termina em 03/11/2021 às 
15h00min. Fica o executado CLÉBER APARECIDO LOPES DA SILVA, seu cônjuge se casado for e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 06/05/2021. 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE SANTO AMARO/SP. Processo: nº 1008705-03.2019.8.26.0002. Executados: SR COMÉRCIO DE ARTIGOS 
ESPORTIVOS LTDA, ALBERTO DA ROCHA SANTANA - Apartamento com área privativa de 149,200m² da Torre 3, do 
tipo A, integrante do Golf Condominium, situado à Avenida Engenheiro Alberto Zagottis nº 897 e Rua Iepê, Jardim 
Taquaral, São Paulo/SP - Contribuinte nº 088.298.0619-6. Descrição completa na Matrícula nº 358.863 do 11º CRI de São 
Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 600.713,44 (50% do valor da avaliação) (sujeitos à atualização). DATA DA 
PRAÇA - começa em 05/10/2021 às 14h40min, e termina em 25/10/2021 às 14h40min.  Ficam os executados SR 
COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, ALBERTO DA ROCHA 
SANTANA, seu cônjuge se casado for, os credores CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, GOLF 
CONDOMINIUM, na pessoa de seus representantes legais e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 11/06/2019. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 45ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 1027797-32.2017.8.26.0100. Executados: FOLHA DE UVA COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI, SAMIR CAUERK MOYSES, MARIA FELÍCIA CHAMMAS ATALLA MOYSES - Prédio e respectivo 
terreno com à área total de 592,00m², situados à Rua Luigi Pirandello nº 73, Jardim Viana, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
123.193.0005-7. Descrição completa na Matrícula nº 87.056 do 15º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
2.566.715,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.283.357,63 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/09/2021 às 10h20min, e termina em 29/09/2021 às 10h20min; 2ª Praça começa 
em 29/09/2021 às 10h21min, e termina em 20/10/2021 às 10h20min. Ficam os executados FOLHA DE UVA COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS EIRELI, na pessoa de seu representante legal, SAMIR CAUERK MOYSES, seu cônjuge MARIA FELÍCIA 
CHAMMAS ATALLA MOYSES, os credores SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - SF, BANCO DO BRASIL S/A, JOSÉ VITAL DA SILVA, seu cônjuge se casado for, a credora tributária 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/12/2017. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DO TATUAPÉ/SP. Processo: nº 4000594-68.2013.8.26.0008/01. Executada: SUELI MARIA QUIEREGATTO 
DO ESPIRITO SANTO - Apartamento com área privativa de 374,90m² do Edifício Residencial Villa Monteverde, situado 
à Rua José Oscar Abreu Sampaio nº 163, Jardim Anália Franco, São Paulo/SP - Contribuinte nº 054.260.0182-0. 
Descrição completa na Matrícula nº 155.566 do 9º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 2.785.848,75 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.392.924,38(50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS 
- 1ª Praça começa em 03/09/2021 às 14h30min, e termina em 08/09/2021 às 14h30min; 2ª Praça começa em 08/09/2021 
às 14h31min, e termina em 28/09/2021 às 14h30min. Fica a executada SUELI MARIA QUIEREGATTO DO ESPIRITO 
SANTO, seu cônjuge e coproprietário LUIZ ANTÔNIO DO ESPIRITO SANTO, o credor BANCO BRADESCO S/A, a 
terceira interessada DENNYON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, na pessoa de seu representante legal e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem 
como da Penhora realizada em 26/06/2017. 
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DATA 1º LEILÃO 03/09/21 ÀS 16H00 - DATA 2º LEILÃO 08/09/21 ÀS 16H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

José Carlos Barbosa, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1057, devidamente autorizado na forma da Lei, 
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por força do artigo 27 e seguintes 
da Lei 9.514/97, LEVARÁ A VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL (Lei 9.514/97), em decorrência da consolidação da 
propriedade em favor do Credor Fiduciário ALCASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrito no CNPJ/
MF nº: 60.306.552/001-54, e, FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF nº 
09.074.306/0001-67, O IMÓVEL ABAIXO DESCRITO, objeto do Contrato particular de escritura de compra e venda 
de imóvel, com pacto de alienação fi duciária em garantia de pagamento e outras avenças celebrado em 19/09/2011, 
tendo como fi duciantes: RIRLEI MORETTI DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF nº 254.857.158-00, e, SÔNIA MENDES 
MORETTI DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF nº 258.025.928-77. Informo as datas, os horários, as avaliações e o local, 
cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (14) IMÓVEL / VARGEM GRANDE PAULISTA-SP, 
TERRENO situado na Rua San Juan, composto pelo LOTE 10 da QUADRA 68, RESIDENCIAL SAN DIEGO. Área de 
Terreno: 551,66m². Nº de Inscrição 13422.23.57.0526.00.000, Matrícula 108.029 do CRI de Cotia-SP. Obs.: Ocupado 
(AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 03.09.2021, às 16:00horas, pelo valor de R$ 133.430,64; 2ª Praça/Leilão 
Extrajudicial dia 08.09.2021, às 16:00horas, pelo valor a partir de R$ 381.096,28. Objeto do Contrato particular de escritura 
de compra e venda de imóvel, com pacto de alienação fi duciária em garantia de pagamento e outras avenças celebrado em 
25/09/2011, tendo como fi duciantes: CALISTO GONÇALVES DIONIZIO SIMÕES, inscrito no CPF/MF nº 246.049.528-
50, e, PRISCILA LEITE FERREIRA SIMÕES, inscrito no CPF/MF nº 217.718.468-10. Informo as datas, os horários, 
as avaliações e o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (17) IMÓVEL / VARGEM 
GRANDE PAULISTA-SP, TERRENO situado na Rua Canadá, composto pelo LOTE 14 da QUADRA 82, RESIDENCIAL 
SAN DIEGO. Área de Terreno: 1.208,60m². Nº de Inscrição 13422.21.83.0157.00.000, Matrícula 108.017 do CRI de Cotia-
SP. Obs.: Ocupado (AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 03.09.2021, às 16:00horas, pelo valor de R$ 285.005,10; 
2ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 08.09.2021, às 16:00horas, pelo valor a partir de R$ 489.864,15. Objeto do Contrato 
particular de escritura de compra e venda de imóvel, com pacto de alienação fi duciária em garantia de pagamento e 
outras avenças celebrado em 14/04/2011, tendo como fi duciantes: CLEITON APARECIDO LIMA, inscrito no CPF/MF nº 
100.652.548-30, e, ELISANGELA OLIVEIRA SANTOS LIMA, inscrito no CPF/MF nº 181.276.848-64. Informo as datas, 
os horários, as avaliações e o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (15) IMÓVEL 
/ VARGEM GRANDE PAULISTA-SP, TERRENO situado na Rua Snoke, composto pelo LOTE 04 da QUADRA 77, 
RESIDENCIAL SAN DIEGO. Área de Terreno: 849,70m². Nº de Inscrição 13422.21.15.0098.00.000, Matrícula 108.570 do 
CRI de Cotia-SP. Obs.: Caberá ao vendedor, sem prazo determinado, a Baixa da Penhora registrada na Av.03. Ocupado 
(AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 03.09.2021, às 16:00horas, pelo valor de R$ 205.331,02; 2ª Praça/Leilão 
Extrajudicial dia 08.09.2021, às 16:00horas, pelo valor a partir de R$ 610.368,35. Objeto do Contrato particular de escritura 
de compra e venda de imóvel, com pacto de alienação fi duciária em garantia de pagamento e outras avenças celebrado 
em 09/09/2011, tendo como fi duciantes: MARCELO LOPES DA SILVA, inscrito no CPF/MF nº 130.742.558-54, e, 
ANDREIA VENTURINI DA SILVA, inscrito no CPF/MF nº 152.900.768-24. Informo as datas, os horários, as avaliações 
e o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (16) IMÓVEL / VARGEM GRANDE 
PAULISTA-SP, TERRENO situado na Rua Washington, composto pelo LOTE 12 da QUADRA 80, RESIDENCIAL SAN 
DIEGO. Área de Terreno: 1.348,68m². Nº de Inscrição 13422.21.91.0339.00.000, Matrícula 108.021 do CRI de Cotia-SP. 
Obs.: Ocupado (AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 03.09.2021, às 16:00horas, pelo valor de R$ 330.143,69; 
2ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 08.09.2021, às 16:00horas, pelo valor a partir de R$ 712.754,12. Objeto do Contrato 
particular de escritura de compra e venda de imóvel, com pacto de alienação fi duciária em garantia de pagamento e outras 
avenças celebrado em 20/10/2011, tendo como fi duciantes: GERVÁSIO FERREIRA DAS NEVES, inscrito no CPF/MF 
nº 252.799.958,19, e, CELIA REGINA DE ALMEIDA NEVES, inscrito no CPF/MF nº 272.604.568-50. Informo as datas, 
os horários, as avaliações e o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (18) IMÓVEL 
/ VARGEM GRANDE PAULISTA-SP, TERRENO situado na Rua Canadá, composto pelo LOTE 15 da QUADRA 82, 
RESIDENCIAL SAN DIEGO. Área de Terreno: 1.210,20m². Nº de Inscrição 13422.41.45.0001.00.000, Matrícula 106.810 
do CRI de Cotia-SP. Obs.: Ocupado (AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 03.09.2021, às 16:00horas, pelo valor de 
R$ 236.968,58; 2ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 08.09.2021, às 16:00horas, pelo valor a partir de R$ 243.336,71, na forma 
da Lei. LOCAL DO LEILÃO: On-line através do site www.leilaovip.com.br. CONDIÇÕES: A eventual desocupação do 
lote é de responsabilidade do arrematante. São ainda de responsabilidade do arrematante eventuais restrições 
adicionais pelo poder público, legislação aplicável e restrições impostas pela loteadora quanto ao uso e 
construção nos lotes, cujo desconhecimento das mesmas não poderá ser alegado, assim como ônus e gravames 
não expressamente previstos neste Edital. Caberá também ao comprador os procedimentos de escrituração, 
onde o vendedor fornecerá ao mesmo todos os subsídios necessários. Eventuais débitos, sejam eles de qualquer 
natureza, caberá ao comprador sua apuração e quitação sem direito a reembolso. O pagamento será à vista 
nominal a Credora Fiduciária. A comissão do leiloeiro será de 5% sobre arrematação. Transferência e registro por conta 
do arrematante. Venda “ad corpus” e no estado de ocupação em que se encontra (art. 30 da Lei 9.514/97), cabendo ao 
interessado verifi car antes de arrematá-lo, com despesas por conta do arrematante. O Fiduciante será comunicado das 
datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do 
imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da 
lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.As partes, seus cônjuges, usufrutuários, inquilinos, ou senhorios diretos, 
em havendo, fi cam INTIMADOS pelo presente EDITAL 1ª e 2ª PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Mais informações serão 
obtidas nos dias dos leilões, no site www.leilaovip.com.br ou nos telefones 0800 717 8888 e (11) 3093-5252.

Leilões Judiciais e Extrajudiciais
Phone: +55 11 2408-7433

www.glleiloes.com.br
Rua Armando Arruda Pereira, nº 253 - sala 22 - Jd. Zaira - Guarulhos-SP - CEP 07095-100

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Diadema/SP
EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA de Leilão de BEM IMÓVEL e para intimação dos executados, ADEFIX COLAS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ nº 
06.184.747/0001-23; MAGNO XAVIER BEZERRA, CPF nº 255.344.738-86; DIANA MARTA DA PAZ SILVA, CPF nº 262.712.198-70, TERCEIROS INTE-
RESSADOS: RESIDENCIAL SAN MARTIN, CNPJ nº 11.376.925/0001-58, ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE, CNPJ nº 46.177.531/0001-55 
e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial – Contratos Bancários, ora em fase de Execução de Sentença, 
Processo nº 1001917-49.2017.8.26.0161, fi gurando como exequente, BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ nº 00.000.000/0001-91. O Dr. Andre Pasquale 
Rocco Scavone, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Diadema/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 
ao 903 do CPC   e Prov. CSM 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, através do portal de leilões on-line ( www.glleiloes.com.br ), 
levará a público pregão de venda e arrematação do(s) bem(ns) penhorado(s) na 1ª Praça com início no dia 01 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, 
e com término no dia 08 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, entregando-o(s) a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando 
desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 08 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, e com término no dia 28 de Setembro de 2021 às 
10:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% 
do valor de avaliação atualizada (Parágrafo único do Art. 891 do CPC), o(s) bem(ns) imóvel(eis) abaixo descrito(s), conforme o constante do 
presente edital. DO BEM IMÓVEL: APARTAMENTO com área útil 134,76 m2 – Vila Caiçara – Praia Grande/SP, sob número 51, localizado no 
quinto andar ou sexto pavimento tipo e pavimento superior do RESIDENCIAL SAN MARTIN, situado na Rua Maria Tognini, número 56, na Vila 
Caiçara, nesta cidade de Praia Grande, com uma área útil de 134,76 m², área comum de 70,2504 m², área total de 205,0104 m2, e a fração ideal no 
terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 9,5287% do todo, confrontando na parte inferior, pela frente, em linhas quebradas, com o hall 
do elevador e com as escadarias de acesso aos pavimentos, pelo lado direito com a área de recuo lateral do edifício, pelo lado esquerdo com o aparta-
mento número 52, e nos fundos confronta com a área de recuo do edifício, fronteiriça a Rua Maria Tognini, e na parte superior, confronta pela frente, com 
a área de recuo do edifício, fronteiriça a Rua Maria Tognini, pelo lado direito com a parte superior do apartamento número 52, pelo lado esquerdo com a 
área de recuo lateral do edifício, e nos fundos com as escadarias e a casa de máquinas. Sendo de seu uso exclusivo duas vagas de garagem, nume-
radas 03 e 09, assim descrita: localizadas no subsolo, tendo seu ponto de partida distando 27,36 metros do alinhamento da Rua Maria Tognini, do lado 
esquerdo de quem desta via pública olha para o imóvel, medindo 2,30 metros confrontando com parte lote 20, defl etindo à direita em 8,40 metros, con-
frontando com as vagas de garagem 08 e 04, defl etindo à direita em 2,30 metros, confrontando com a área de circulação acesso auto garagem inferior, 
defl etindo à direita em 8,40 metros até chegar ao ponto de início desta descrição, confrontando com as vagas de garagem 02 e 10, encerrando uma área 
de 19,32m2. Imóvel matriculado sob nº 151.059 perante o Registro de Imóveis de Praia Grande-SP. Inscrição Municipal nº 2 07 05 059 019 0051-0. Há 
débitos de IPTU. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributá-
rios conforme o artigo 130, “caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natu-
reza propter rem), os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. DEPOSITÁRIO FIEL: MAGNO XAVIER BEZERRA, CPF nº 255.344.738-
86. Não se tem notícia se o imóvel está ocupado ou vago, portanto, o pretendente a sua arrematação deverá diligenciar até o local onde en-
contra-se o bem penhorado, para certifi car-se de seu estado físico (tamanho construção e terreno). O bem será vendido em caráter “ad corpus” 
no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas de-
signadas para as alienações judiciais eletrônicas. Fica sob responsabilidade do arrematante a imissão na posse do imóvel, na eventualidade 
do mesmo encontrar-se ocupado. ÔNUS: Consta na Av.2/151.059 averbação de Penhora do 2º Ofi cial Cível Central da Comarca de Diadema-SP, do 
Processo nº 1001917-49.2017.8.26.0161 “exequenda”; Consta na Av.03/151.059 averbação de Penhora do 2º Ofi cial Cível do Foro Central da Comarca 
de Diadema/SP, do Processo nº 1000335-14.2017.8.26.0161; Consta Av.04/151.059 averbação de Penhora do 4º Ofi cial Cível do Foro Central da Comar-
ca de Diadema/SP, do Processo nº 0002355-24.2019.8.26.0161, conforme consulta na ARISP “Central Registradores de Imóveis” em 04/06/2021; 
Conforme extrato de débitos da ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE, consta débitos no valor de R$ 44.669,93 em consulta 07/06/2021. 
OBSERVAÇÃO: Consta nos autos a existência de ação Cumprimento de Sentença – Processo nº 1000335-14.2017.8.26.0161/01; Consta nos autos a 
existência de ação de Exigir Contas – Processo nº 1003776-32.2019.8.26.0161. AVALIAÇÃO: R$ R$ 492.999.88 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, 
Novecentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos), realizada em Dezembro de 2.019. ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO: R$ 538.558,06 
(Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Seis Centavos), atualizada em Maio/2.021, que será atualizada até o início 
do praceamento “leilão” pelos índices da Tabela Prática do TJSP. VALOR DA CAUSA: R$ 554.965,27 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil, Nove-
centos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos), atualizada até Agosto de 2.017. CONDIÇÕES DE VENDA: Conforme disposto nos Pro-
vimentos CSM (Conselho Superior da Magistratura) nº 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, disponibilizado no site: www.
glleiloes.com.br. LEILOEIRO: O leilão será realizado pelo leiloeiro, Maurício Gomes Leiteiro, JUCESP nº 665. FORMAS DE PAGAMENTO - ARREMATA-
ÇÃO: À VISTA – Os preços do(s) bem(ns) arrematado(s), deverá(ão) ser depositados através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. 
(obtida em suas agências) ou através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) no prazo de 24 horas da realização do lei-
lão, bem como deverá ser depositada a comissão do Leiloeiro, correspondente a 5% (Cinco por cento) sobre o valor da arrematação, que deve-
rá ser depositada nos autos do processo, mediante emissão de guia de depósito, no prazo de 24 horas da realização do leilão, conforme preceitua o 
parágrafo único do artigo 884 do CPC, e ato contínuo, ser requerido seu levantamento conforme disciplina o artigo 267 das Normas da Corregedoria – 
TOMO. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito – recomendamos esperar o 
recebimento deste e-mail. Decorridos o prazo sem que o arrematante tenha pago as guias de depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo 
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, nos termos do artigo 897 do CPC. A arrematação será feita mediante pagamento imediato do 
preço pelo arrematante conforme condições de pagamento acima indicadas. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se a(o)(s) executada(o)(s), após a publicação 
do edital em epígrafe, pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826 do Código de Processo Civil, deverá 
apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção expressa 
quanto à remição da execução, sendo vedado para tal fi nalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá a(o) executada(o) pagar a importância 
atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Ofi cial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago 
(dívida exequenda). ACORDO: Sendo fi rmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo 
leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor acordado. ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este fi -
cará responsável pela comissão devida, que não será considerada despesa processual para fi ns de ressarcimento pelo executado. DÚVIDAS E ESCLA-
RECIMENTOS: pessoalmente perante o Ofício onde estiver ocorrendo a ação, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, localizado na Rua Armando Arruda, nº 
253, 2º Andar Sl 22, Guarulhos – SP, ou ainda, pelo telefone (11)2408-7433 e e-mail: contato@glleiloes.com.br Fica(m) o(s) executado(s), TERCEIROS 
INTERESSADOS: RESIDENCIAL SAN MARTIN, CNPJ nº 11.376.925/0001-58, ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE, CNPJ nº 
46.177.531/0001-55 e demais interessados INTIMADOS das designações supra, em atenção ao disposto nos parágrafos do artigo 889 do CPC, 
caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. “Eventuais ônus 
sobre o imóvel, correrá por conta do arrematante”, exceto os decorrentes de débitos de fi scais e tributários conforme o artigo 130, “caput” e 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais fi cam sub-
-rogados no preço da arrematação. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que os bens penhorados se encon-
tram, devendo o licitante/arrematante verifi cá-los “in locu” e sob sua responsabilidade. A publicação deste edital será realizada com fulcro no Artigo 887, 
parágrafo 2º da Lei 13.105/15 (Novo CPC) e supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. Registre-se que, se o 
executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço 
constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Eu, Escrevente, digitei. Eu,  Escrivã (o), subscrevi. Dr. AN-
DRE PASQUALE ROCCO SCAVONE JUIZ DE DIREITO
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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. 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO. 
Processo: nº 0039149-36.2019.8.26.0002. Executados: requerido(s) MARIA NILZA FERREIRA FREIRE, MARIA CONCEIÇÃO PAGANI. Prédio 
residencial c/ 203,20m² de área construída e respectivo terreno c/ a área de 179,60m², à R. Sédna, nº 22, Vila Gaucha, 29º subdistrito-Santo Amaro/SP. 
Travessa Sedna, nº22, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 090.434.00149. Descrição completa na Matrícula nº 21.945 do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 737.242,40  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 368.621,20 (50%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 01/10/2021 às 14h50min, e termina em 05/10/2021 às 14h50min; 2ª Praça começa em 05/10/2021 às 14h51min, e 
termina em 25/10/2021 às 14h50min. Ficam os requerido(s) MARIA NILZA FERREIRA FREIRE, MARIA CONCEIÇÃO PAGANI, 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 29/05/2020. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 21.08.2021 

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

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 439/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandri-
dis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juiz de Direito PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA da 
01ªVARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,nos 
autos do cumprimento de sentença Processo nº 0005623-85.2018.8.26.0011, partes KIKUO SUZU-
KI contra CARLITO SOUSA BRITO E OUTROS - leva a público leilão o BEM IMÓVEL: TERRENO 
situado na Rua Um, lote 1-A, da quadra 15, do Jardim Rebouças, 29º Subdistrito Santo Amaro, me-
dindo 5,50m, de frente, por 25m da frente aos fundos em ambos os lados, e nos fundos 8,60m, perfa-
zendo a área de 157m², confrontando em ambos os lados e fundos com terrenos de propriedade de 
Sandra Vianna Marques Silva e s/marido, ou sucessores, e dista 5m da projetada Viela Oito, e está 
localizado no lado direito da rua Um, de quem desta se dirige pela mesma rua Um direção a Viela 9. 
Cadastrado pela Prefeitura de São Paulo sob nº 169.033.0016-2. Matrícula do Imóvel nº 26.214, do 
Registro de Imóveis de São Paulo – AVALIAÇÃO: R$ 278.848,54 (duzentos e setenta e oito mil, oi-
tocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) – válido para julho/2021. DATAS DAS 
PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 24 de agosto de 2.021, às 13h, e com término no dia 27 de 
agosto de 2021, às 13h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 278.848,54 (100% do valor da avaliação 
que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça 
com início no dia 27 de agosto de 2021, às 13h, e com término no dia 21 de setembro de 2021, 
às 13h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 195.193,98 (70% do valor de avaliação que será atualizado 
pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam, CARLITO SOUSA BRITO 
- CPF: 128.109.928-78, ADRIANA BARROS DA CRUZ – CPF: 318.721.118-66, JOÃO BATISTA 
– CPF: 687.555.468-20, TEREZINHA DE BARROS BATISTA – CPF: 253.027.038-40, IMOBILIÁ-
RIA OLIVIANA LTDA. – CNPJ n° 60.640.789/0001, EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL, bem 
como a PREFEITURA DE SÃO PAULO/SP e eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, 
avaliação do imóvel, bem como das designações de expropriação supra, caso não sejam loca-
lizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos. A realização do leilão, a consulta do edital com-
pleto, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, habilitação para 
participação do leilão, 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

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
E CRIMINAL DE BOTUCATU/SP - Processo nº 1002748-47.2020.8.26.0079 . Partes: Requerente(s) MARIANA CAS-
SIMIRO MARTIN, inscrita no CPF nº 462.745.438-48, o(a) Requerido(a)(s) EDSON SILVA XAVIER, inscrito no CPF nº 
180.857.068. LEILÃO: 30/08/21 às 11h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) por valor não inferior a 
50% da última avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 02 LOTES DE BENS MÓVEIS: LOTE 01: UMA 
BICICLETA VIKING “X” – WARRIOR AERO X- 9 BRANCA. COMANDO DE MARCHA SHIMANO – TOURNEY – SIS. 
ARO VMAX DH – VZAN COM PNEUS PRAIEIRO. PE DE VELA – PROV TE. FREIO A DISCO NAS RODAS – BENCAL. 
BANCO – ECO FLEX. SUSPENSÃO DIANTEIRA, Avaliação: R$ 715,51, Lance mínimo: R$ 357,75. Lote 02: UM VIDEO 
GAME XBOX – 360 S – CONSOLE MODEL 1439. 2010-11-19. SERIAL NUMBER 104722504708. CABO HDMI. CABO 
DE FORÇA. Avaliação: R$ 514,15, Lance mínimo: R$ 255,54. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial. LOCA-
LIZAÇÃO DOS BENS: Rua 32, nº. 141, COHAB I, Botucatu/SP. Venda no estado em que se encontram, sem garantias. 
Pagamento a vista ou parcelado vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

B5gazetasp.com.br
SÁBADO, 21 A SEGUNDA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2021 

ERRATAS: DATA: 20/04/2021. A PARTIR DAS: 13:00h. Leilão: 94811. LOTE: 38. LOC.: Montenegro/RS. DADOS DO LOTE: 
SEMIRREBOQUE GRANELEIRO FACCHINI SRF PSED. CHASSI: 94BP1503JJV060080. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: 
IYU8966. ERRATAS: DATA: 20/04/2021. A PARTIR DAS: 13:00h. Leilão: 94811. LOTE: 84. LOC.: Montenegro/RS. DADOS DO 
LOTE: SEMIRREBOQUE PRANCHA FACCHINI SRF CG. CHASSI: 94BV190378V016709. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: 
DTA5129. DATA: 14/04/2021. A PARTIR DAS: 11:30h. Leilão: 94590. LOTE: 12. LOC.: São Caetano do Sul/SP. DADOS DO LOTE: 
CAVALO MECÂNICO IVECO STRALIS 570S41T. CHASSI: 93ZS2MSH0A8808233. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: 
CUC8786. DATA: 14/04/2021. A PARTIR DAS: 11:30h. Leilão: 94590. LOTE: 13. LOC.: São Caetano do Sul/SP. DADOS DO 
LOTE: CAVALO MECÂNICO IVECO STRALIS 570S41T. CHASSI: 93ZS2MSH0A8808257. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: 
CUC8625. DATA: 14/04/2021. A PARTIR DAS: 11:30h. Leilão: 94590. LOTE: 17. LOC.: São Caetano do Sul/SP. DADOS DO 
LOTE: CAVALO MECÂNICO MERCEDES-BENZ AXOR 2540 S. CHASSI: 9BM9584619B637168. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. 
PLACA: CUC8256.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Sr. Ronaldo de Queiroz Sodré Santoro - JUCESP nº 891.
 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.

1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) MARINO E MAIA LTDA, ARILMAR MAIA DE SOUZA, DAVID GUSTAVO MARINO; dos coproprietários JOSÉ JOAQUIM MARINO e 
s/m NILDA TEREZINHA DE MENEZES MARINO, MARTA LUCIA MARINO RODRIGUES e s/m JOSÉ LUIZ BATISTA RODRIGUES, URSULA ARETUZA 
MENEZES MARINO MAIA, HIGOR HENRIQUE MARINO; dos credores com penhora anteriormente averbada FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PGC-BRASIL MULTICARTEIRA, GMAD RIO PRETO SUPRIMENTOS PARA MÓVEIS LTDA, 
M&S FOMENTO MERCANTIL LTDA, LUANI MACIEL DA SILVA JUSTINO, MARINA HELENA ROSA OMEKITA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) RICARDO DE CARVALHO LORGA da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP, na forma da lei, 
FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de Sentença - Duplicata ajuizada por CHIESA E FILHO LTDA 
contra MARINO E MAIA LTDA, ARILMAR MAIA DE SOUZA, DAVID GUSTAVO MARINO - Processo nº 1022185-48.2014.8.26.0576 (Nº de Ordem 
1983/2014) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada 
por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 13/09/2021, a partir das 14:00 horas, 
encerrando-se em 16/09/2021, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, 
o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 06/10/2021 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, 
através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão será conduzida pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP 
nº 654. Os débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) sub-rogarão no preço da arrematação (art. 130, CTN), 
ficando o arrematante responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, 
em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, 
do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - 15,19% de ‘’Um terreno urbano, situado na rua João Carlos 
Gonçalves, nesta cidade e comarca, medindo 38,00 metros de frente, 157,47 metros do lado direito de quem da citada rua olha para o imóvel, 
confrontando com Pedro Luiz de Figueiredo, 160,67 metros do lado esquerdo, confrontando com Eliezer Pires de Moraes Transporte, 
Antonio Rollemberg Marino e José Joaquim Marino e 38,25 metros nos fundos, confrontando com o imóvel da matrícula 59.746; encerrando 
a área de 5.982,79 metros quadrados. Cadastro Municipal no 0310145004’’. Valor da avaliação correspondente a 100% do imóvel: 
R$ 5.537.000,00 (cinco milhões, quinhentos e trinta e sete mil reais). Valor da avaliação correspondente a parte ideal penhorada (15%) em 
06/02/2019: R$ 841.070,30 (oitocentos e quarenta e um mil e setenta reais e trinta centavos). Valor atualizado pelo índice de JUL/2021 da 
Tabela de Correção Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: R$ 959.794,11 (novecentos e cinquenta e nove mil, setecentos 
e noventa e quatro reais e onze centavos). Obs.: ‘’Para todos os fins de direito, fica preservada, exclusivamente em favor do executado e de 
seu cônjuge, a área de 79,01m2, onde se encontra a residência do executado dentro do todo da área penhorada, por se tratar de bem de 
família’’. Depositário: ARILMAR MAIA DE SOUZA. Local do bem: Rua João Carlos Gonçalves, 305, Jd. Yolanda, São José do Rio Preto/SP. 
Não há nos autos informação sobre Recurso pendente de julgamento sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s). NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São José do Rio Preto/SP, aos 22 de julho de 2021. RICARDO DE CARVALHO LORGA Juiz(a) de Direito.

w
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5ª Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo, O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) Carlos Eduardo Reis de Oliveira da 
5ª Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência da empresa Cibi - Companhia Industrial Brasileira Impianti - Processo 
nº 1013649-27.2016.8.26.0625 (Nº de Ordem 001197/2016) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as 
regras expostas a seguir: DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra(m). 
A descrição detalhada e as fotos do(s) imóvel(is) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal. www.maisativojudicial.com.br . DO 
LEILÃO - O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O pregão terá início em 06/09/2021, 
a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 07/10/2021 às 14:00 horas. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo(a) 
Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, matriculado(a) na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 654. DO 
VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) IMÓVEL(IS) - O valor mínimo para a venda do(s) imóvel(is) corresponderá a 20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais). DOS LANCES - Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. DOS DÉBITOS - O 
arrematante será responsável pelo pagamento dos débitos de IPTU no valor de R$ 905.528,54 (novecentos e cinco mil, quinhentos e vinte e 
oito reais e cinquenta e quatro centavos), em 31 de maio de 2021, que deverá ser atualizado junto à Municipalidade até a data do efetivo 
pagamento. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do 
preço de arrematação do(s) imóvel(is). As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei nº 11.101/2.005 e, no que couber, o Código de 
Processo Civil, o Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427, de 1º de fevereiro de 
1.933, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o caput do artigo 335, do Código Penal e o Provimento CSM nº 1.625, de 09 de 
fevereiro de 2.009, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 
www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será 
realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO 
DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Imóvel de matrícula n° 5.594, do CRI de Taubaté/SP: Uma parte de terras no bairro do Pinhão, à margem direita da 
Rodovia Taubaté-Quiririm, no distrito de Quiririm, d/Comarca, correspondente ao lote 02 da Gleba A, constituído de terras altas com a área 
de 7,26has., e que assim se descreve: partindo de um ponto situado na margem direita da Rodovia Estadual Taubaté-Quiririm, segue por este 
numa extensão de 135,00ms.; daí ângulo normal segue por uma estrada municipal, numa distância de 443,00ms. em linha curva para a 
esquerda, atingindo a divisa de Felício F. Savio. Desse ponto, com ângulo mais aberto segue dividindo com Felício F. Savio, João B. Canavezzi 
e Joaquim R. Gomes, numa extensão de 182,00 ms.; daí com ângulo menor, tomando a direção normal Rodovia Estadual Taubaté-Quiririm 
segue dividindo com o lote 03 por uma linha reta numa extensão de 529,00 metros, atingindo então a referida rodovia no ponto de partida. 
Imóvel esse que possui instalações industriais. AV3 Averbou-se que a Estrada Municipal denomina-e Rua Taubaté - Prolongamento no Distrito 
de Quiririm desta comarca, foi construído um prédio para fins industriais com área de 14.753,65m2.Obs.: segundo laudo de avaliação de fls. 
3394-3445, o imóvel industrial possui as seguintes benfeitorias: Construção n° 1-administração, pavimento térreo (áreas secas-salas de 
escritório e áreas úmidas-sanitários), pavimento superior (áreas secas-salas de escritório e áreas úmidas-sanitários); Construção n° 2-portaria 
(área seca-portaria e área úmida-sanitário); Construção n° 3-casa da balança (área seca-casa da balança e área úmida); Construção n° 
4-fábrica (áreas secas-galpão/salas de escritório e áreas úmidas-vestiários/sanitários/refeitório/cozinha); Construção n° 5-áreas secas 
(galpão); Construção n° 6-cobertura anexo pintura; Construção n° 7-depósito de inflamáveis (áreas secas-depósito); Construção n° 
8-pavimentação; Construção n° 9-fechamento; Construção n° 10-infraestrutura. Ônus e gravames: Conforme matrícula atualizada, consta na 
AV. 7 PENHORA oriunda dos autos da Ação de Execução Fiscal, processo nº 2005.61.21.000965-1, perante a 1ª Vara Federal, movida pela 
Fazenda Nacional; AV. 8 PENHORA oriunda dos autos da Ação de Execução Civil, processo nº 1008945-05.2015.8.26.0625, perante a 3ª Vara 
Cível da Comarca de São Paulo/SP, movida por HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO. Imóvel de matrícula n° 5.594, do CRI de Taubaté/
SP: Uma parte de terras no bairro do Pinhão, à margem direita da Rodovia Taubaté-Quiririm, no distrito de Quiririm, d/Comarca, 
correspondente ao lote 02 da Gleba A, constituído de terras altas com a área de 7,26has., e que assim se descreve: partindo de um ponto 
situado na margem direita da Rodovia Estadual Taubaté-Quiririm, segue por este numa extensão de 135,00ms.; daí ângulo normal segue por 
uma estrada municipal, numa distância de 443,00ms. em linha curva para a esquerda, atingindo a divisa de Felício F. Savio. Desse ponto, com 
ângulo mais aberto segue dividindo com Felício F. Savio, João B. Canavezzi e Joaquim R. Gomes, numa extensão de 182,00 ms.; daí com ângulo 
menor, tomando a direção normal Rodovia Estadual Taubaté-Quiririm segue dividindo com o lote 03 por uma linha reta numa extensão de 
529,00 metros, atingindo então a referida rodovia no ponto de partida. Imóvel esse que possui instalações industriais. AV3 Averbou-se que a 
Estrada Municipal denomina-se Rua Taubaté - Prolongamento no Distrito de Quiririm desta comarca, foi construído um prédio para fins 
industriais com área de 14.753,65m2. Inscrição Imobiliária nº: 46109023001. Obs.: segundo laudo de avaliação de fls. 3394-3445, o imóvel 
industrial possui as seguintes benfeitorias: Construção n° 1-administração, pavimento térreo (áreas secas-salas de escritório e áreas úmidas-
sanitários), pavimento superior (áreas secas-salas de escritório e áreas úmidas-sanitários); Construção n° 2-portaria (área seca-portaria e área 
úmida-sanitário); Construção n° 3-casa da balança (área seca-casa da balança e área úmida); Construção n° 4-fábrica (áreas secas-galpão/
salas de escritório e áreas úmidas-vestiários/sanitários/refeitório/cozinha); Construção n° 5-áreas secas (galpão); Construção n° 6-cobertura 
anexo pintura; Construção n° 7-depósito de inflamáveis (áreas secas-depósito); Construção n° 8-pavimentação; Construção n° 9-fechamento; 
Construção n° 10-infraestrutura. Ônus e gravames: Conforme matrícula atualizada, consta na AV. 7 PENHORA oriunda dos autos da Ação de 
Execução Fiscal, processo nº 2005.61.21.000965-1, perante a 1ª Vara Federal, movida pela Fazenda Nacional; AV. 8 PENHORA oriunda dos 
autos da Ação de Execução Civil, processo nº 1008945-05.2015.8.26.0625, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, movida por 
HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO. Conforme consulta realizada junto aos Órgãos competentes, sobre o imóvel recaem débitos de 
IPTU no valor de R$ 905.528,54 (novecentos e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos), atualizados até 31 de 
maio de 2021 e que serão de responsabilidade do arrematante e deverá ser atualizado junto à municipalidade até seu efetivo pagamento. 
Valor de Avaliação: R$ 40.410.000,00 (quarenta milhões, quatrocentos e dez mil reais) em abril de 2015. Local do bem: Av. dos Imigrantes, 
252, Pinhão, Distrito Quiririm, Taubaté/SP. Eu, ___conferi e subscrevi. Carlos Eduardo Reis de OliveiraJuiz(a) de Direito.
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Imóvel Industrial , A.T. 72.600m², A.C. 15.499m², Pinhão

25/08/2021 A PARTIR DAS 10:00h. JEC de Itaquera/SP - 1ª Praça. Loc.: SP. Honda Civic 2007. 25/08/2021 A PARTIR DAS 10:30h. 4ª Vara Cível 
de Ribeirão Preto/SP. Loc.: SP. Casa no Condomínio Residencial Guedes e Tonani. 25/08/2021 A PARTIR DAS 13:00h. MA Imóveis - Cury 3° 
Leilão. Loc.: Apartamentos em São Paulo e Rio de Janeiro. 25/08/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Cury. Loc.: SP. Bens de apartamento 
decorado. Bens de apartamento. 26/08/2021 A PARTIR DAS 09:00h. MA IMÓVEIS - FOSFERPET - AF 1ª Praça. Loc.: SC. Apto 118m² em Itapoá/
SC - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 26/08/2021 A PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: BA. Casa 246m² em 
Juazeiro/BA - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 26/08/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 1ª Vara Cível de Santo Amaro 2ª Praça. Loc.: SP. DIREITOS 
REAIS EXPECTATIVOS AO IMÓVEL. 26/08/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa - Centro - 
Araraquara/SP - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 26/08/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Apto 121m² 
em Guarujá/SP - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 26/08/2021 A PARTIR DAS 15:30h. MA IMÓVEIS - SANTANDER 3° Leilão. Loc.: SP. Pagamento 
em até 420 meses. Use o FGTS, Pagamento. 27/08/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Sold Rota Log. Loc.: SP. Notebooks, CPU’s, Telefones, Mesas e 
Etc., Notebooks. 27/08/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA IMÓVEIS - Banco Inter -. Loc.: SP. Aptos em SP - Pagto 24 a 240 x - 43% Abaixo da 
Avaliação. 27/08/2021 A PARTIR DAS 14:45h. MA Imóveis - Cury AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Apto. 86m² na Praia Grande/SP - Alienação Fiduciária 
- 2ª Praça. 30/08/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu. Loc.: SP. Ar Condicionado, Celulares, Tablets, Extintores, Luminárias. 
30/08/2021 A PARTIR DAS 10:00h. MA Imóveis - COFCO AF - 1ª Praça. Loc.: TO. Galpão Industrial 111.664m² em Silvanópolis/TO - Alienação. 
30/08/2021 A PARTIR DAS 10:20h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apartamento 98m² no Jd. Vila Formosa em São Paulo/SP -. 
30/08/2021 A PARTIR DAS 10:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 457m² em Araras/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 
30/08/2021 A PARTIR DAS 10:45h. MA IMÓVEIS - Banco Inter - AF 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 717m² em Jundiaí/SP - Alienação Fiduciária - 1ª 
Praça. 30/08/2021 A PARTIR DAS 13:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 75m², Vaga na Vila Tupiry, Praia Grande/SP - 1ª 
Praça. 30/08/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: Casa - Vila Rosaria - São Paulo/SP - Alienação Fiduciária 
-. 30/08/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Compartilhado Embu (Sombra). Loc.: SP. Cadeiras, Quadro, Almofadas e Etc. 30/08/2021 A PARTIR 
DAS 15:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 455m² em Jarinu-SP - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 30/08/2021 A PARTIR 
DAS 16:00h. Sold Mendes Univ. da Informática. Loc.: SP. CPU’s, Monitores, Teclados, Televisores, Estabilizadores. 30/08/2021 A PARTIR DAS 
17:00h. Sold Cury. Loc.: RJ. Armários, Cama, Cadeira e Itens Estruturais, Armários. 31/08/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Sold Ki. Loc.: RS. Itens 
para cozinha industrial, Cadeiras, Bombas, etc. 31/08/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Drogasil. Loc.: SP. Estrutura Porta Paletes, Aramados, 
Condicionador de Ar. 31/08/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold Grupo BHG. Loc.: RJ. Televisores, Frigobares, Camas e Cadeiras, Televisores. 
31/08/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold Siemens. Loc.: SP. Peças e Componentes Elétricos. 31/08/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold 
Restaurante Muda Burguer. Loc.: SP. Fritadeira e Chapeira VULCAN, Refrigerador ELVI. 31/08/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Empresa 
Vende. Loc.: SP. Materiais de Construção, Acabamentos e Utilidades. 31/08/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA IMÓVEIS - UNIDAS. Loc.: MG, SP. 
Terrenos em Paranapanema/SP e Funilândia/MG. 31/08/2021 A PARTIR DAS 17:00h. Sold Planik 28. Loc.: SP. Refrigerador, Mesas, Cadeiras, 
Gabinetes, Balcão, Etc. 31/08/2021 A PARTIR DAS 18:30h. MA Imóveis - Santander - TESTE. Loc.: AM, BA, CE, DF, ES, GO, MG, PA, PE, PR, RJ. 
Feirão Santander - Desconto de até 60%, Feirão Santander.

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.

25/08/2021 A PARTIR DAS 12:30h. Log Systems. Loc.: SP. Prateleiras, Estruturas Armazenagem, Empilhadeiras. 26/08/2021 A PARTIR DAS 
14:45h. AMG Comex. Loc.: SP. Compressor, Gerador, Pórtico, Disjuntor, Máqs. Industriais. 26/08/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Construtora 
Marquise. Loc.: AM. Caminhão Caçamba de Lixo Volkswagen 11.180 DRC 4x2. 27/08/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business. Loc.: SP. Porta 
Pallets, Caixas, Protetores, Longarinas, Esteiras. 27/08/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME Veículos Antigos. Loc.: SP. Volkswagen Fusca 1600, 
1994/1994, Crlyler Dodge Dart. 31/08/2021 A PARTIR DAS 14:45h. AMG Comex. Loc.: SP. Compressor, Gerador, Pórtico, Disjuntor, Máqs. 
Industriais. Evandro João Rauber 25/08/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PM Iraceminha. Loc.: SC. Caminhão Ford Cargo, Caçamba Metálica e 
outros.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. 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.

25/08/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Mapfre. Loc.: SP. Veículos Sinistrados e Sucatas: Land Rover Velar, Chevrolet.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.

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

25/08/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Saint Gobain. Loc.: SP. Resina, Elastomero, Resinada Blendada de Pet e Polímero. 25/08/2021 A PARTIR 
DAS 11:30h. Greif Embalagens. Loc.: PR. Injetoras Oriente, e Battenfeld. 25/08/2021 A PARTIR DAS 12:00h. PME DF Buzinas e Máquinas. Loc.: 
SP. Fiatriz de Bancada, Fresadora Alfamat, Fresadora. 25/08/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Enzo. Loc.: MS, SP. Rodas, Módulos, Trava de 
Segurança, Multimídia, Etc. 25/08/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Banco Caterpillar. Loc.: BA. Escavadeira Caterpillar 349DL. 25/08/2021 A 
PARTIR DAS 14:30h. PME Dipon ADM. Loc.: SC. Ford F-75 1969. 25/08/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Schulz. Loc.: SC. Matéria Prima, 
Componentes, Equipamentos, e Produtos. 25/08/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Notre Dame. Loc.: MG. Mobiliários Diversos, Mobiliários. 
25/08/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Enel. Loc.: SP. Estações de trabalho, Cadeiras, Sofás, Mesas, etc. 26/08/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Usina 
Santa Terezinha. Loc.: PR. Carregadeiras Colhedoras, Tratores de Pneus, Transbordos. 26/08/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Dentsu. Loc.: SP. 
Toyota Hilux SW SRX A 4FD 2.8 (Blindado), 2018/2019. 26/08/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Petrom. Loc.: SP. Impressoras, Rolo de Impressora, 
Notebooks, Desktops. 26/08/2021 A PARTIR DAS 12:00h. DHL. Loc.: RJ. Sucata Estruturais de Esteiras, Painéis Elétricos. 26/08/2021 A PARTIR 
DAS 13:00h. Compartilhado 1093 A. Loc.: MG, PR, SP. Mesa, Cadeira, Televisor, Refrigerador, e Etc. 26/08/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
Compartilhado 1093 B. Loc.: PR, SP. Veículos de Passeio e Utilitários. 26/08/2021 A PARTIR DAS 14:30h. PME Bandeirantes. Loc.: SP. Câmara 
Fria para Resfriados. 26/08/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis - Uberaba/MG. Loc.: MG. Uberaba/MG - Apartamento - Desocupado - 
61% abaixo da Avaliação. 26/08/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Notre Dame. Loc.: MG. Mobiliários Hospitalares Diversos, Mobiliários 
Hospitalares. 26/08/2021 A PARTIR DAS 17:00h. Santos Brasil. Loc.: SP. Cavalos Mecânicos e Semirreboques Facchini e Iveco. 27/08/2021 A 
PARTIR DAS 11:00h. Creme Mel Sorvetes. Loc.: GO, PE. Caminhão Iveco Daily, Transformador Weg, Peças. 27/08/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 
Tivit. Loc.: CE, SP. Fiat Strada, Nissan Frontier, Fiat Strada. 27/08/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Ipiranga. Loc.: PB, PE, RS, SP. Compressores Safes, 
Compressor Efiqual, Compressor. 27/08/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Stellantis. Loc.: SP. Peugeot 208 Like Pack 1.6 e Peugeot 3008 Allure 1.6. 
27/08/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Petroreconcavo. Loc.: BA. Sucatas de Bombas e Sucatas de Big Bags. 27/08/2021 A PARTIR DAS 14:30h. 
Boehringer. Loc.: SP. Elevadores HANEL LEAN-LIF com Bandejas. 27/08/2021 A PARTIR DAS 15:00h. General Mills. Loc.: PR. Empilhadeira 
Elétrica, Baterias Yoki, Carregadores P/. 27/08/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Grupo MIrassol. Loc.: SP. SemiReboques Porta Container e Bitrens 
Carga Seca. 27/08/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Notre Dame. Loc.: MG. Lavadoras, Coladeiras, Secadores, Mesas. 27/08/2021 A PARTIR DAS 
16:30h. TotalFlex. Loc.: MG. Caminhão Guindauto Scania P 310 B6x4 CS, 2014/2014. 27/08/2021 A PARTIR DAS 17:00h. GRUAirport. Loc.: SP. 
Empilhadeiras e Sucatas de Empilhadeiras Diversas. 30/08/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Açotel. Loc.: RJ. Trolley Konecranes, Cabines e Pontes 
Rolantes. 30/08/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Borrachas Vipal. Loc.: RS. Rotocure Rotary Rubber DLG 1500, 2007. 30/08/2021 A PARTIR DAS 
13:00h. Manserv. Loc.: BA, GO, SP. Ford Transit REVES, Sucata de Caminhão, Semirreboque. 30/08/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Elite 
Distribuidora. Loc.: SP. Bronzinas de Mancal, Juntas Cabeçotes, Parafusos para. 30/08/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Stellantis. Loc.: RJ. 
Motoredutores, Motores Elétricos, Equipamentos de. 30/08/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Nexa. Loc.: MG. Bombas, Mancais, Válvulas, Rolete, 
Etc. 30/08/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Kinross. Loc.: MG. Válvula, Perfuratriz, Radiador, Gerador, Vidro. 30/08/2021 A PARTIR DAS 16:00h. 
Clube de Campo de São Paulo/SP - 1º Praça. Loc.: SP. 31/08/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Suzano. Loc.: BA, ES, MS. Peças e Componentes John 
Deere e Komatsu. 31/08/2021 A PARTIR DAS 12:30h. Makro. Loc.: SP. Empilhadeira Combustão Hyster, Máquina de Refrigeração. 31/08/2021 
A PARTIR DAS 14:00h. PME Consisa Engenharia. Loc.: MG. Pá Carregadeira Liugong 935. 31/08/2021 A PARTIR DAS 14:30h. PME Importway. 
Loc.: SP. Itens para cachorros, Consoles, Rádios H Buster, Vinhos. 31/08/2021 A PARTIR DAS 15:30h. BC2 Construtora. Loc.: PR, RJ, SP. Veículos 
Utilitários, Caminhões Carroceria, Carga Seca. 31/08/2021 A PARTIR DAS 16:00h. PME Caltec Química. Loc.: PR. Carretel Irrigação, Sucatas 
Cabine e Carroceira, Peneira. 31/08/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Ultragaz. Loc.: BA, MG, PE, PR, SP. Ford Fusion, Volkswagen Tiguan e Subaru 
Outback. 31/08/2021 A PARTIR DAS 17:00h. Autometal. Loc.: SP. Torno Vertical, Centro de Usinagem, Balanceadora e.

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.

27/08/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Leilão Extrajudicial. Loc.: SC. VOLVO/FH 460 6X2T.

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. Varones Pasqual Drabach Filho - JUCESC AARC/429.
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.

Leilões Judiciais e Extrajudiciais
Phone: +55 11 2408-7433

www.glleiloes.com.br
Rua Armando Arruda Pereira, nº 253 - sala 22 - Jd. Zaira - Guarulhos-SP - CEP 07095-100

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tatuí/SP.
EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA de Leilão de BEM IMÓVEL e para intimação do executado, DOUGLAS DE SOUZA SIMÃO, CPF nº 389.623.048-48; CRE-
DOR FIDUCIÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04 e demais interessados, expedido nos autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial – Despesas Condominiais, ora em fase de Execução, Processo nº 1008072-03.2018.8.26.0624, fi gurando como exe-
quente, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE TOLEDO, CNPJ nº 21.450.835/0001-13. O Dr. Rubens Petersen Neto, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível 
da Comarca de Tatuí/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 ao 903 do CPC   e Prov. CSM 2306/15, 2427/17 e 2614/21, 
além do CG nº 19/21 do TJ/SP, através do portal de leilões on-line ( www.glleiloes.com.br ), levará a público pregão de venda e arrematação do(s) 
bem(ns) penhorado(s) na 1ª Praça com início no dia 01 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, e com término no dia 08 de Setembro de 2021 às 
10:00 horas, entregando-o(s) a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Praça com início 
no dia 08 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, e com término no dia 28 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião 
em que o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Parágrafo único 
do Art. 891 do CPC), o(s) bem(ns) imóvel(eis) abaixo descrito(s), conforme o constante do presente edital. DO BEM IMÓVEL: 01 (UM) APARTA-
MENTO, sob nº 404, localizado no 3º pavimento, do bloco 06, do Condomínio Residencial “Parque Toledo”, situado na Rua José Antonio de 
Souza, nº 145, neste Município de Tatuí(SP), com área útil de 46,59m², área comum de 41,36m², e área total de 87,95m²; com fração ideal no terreno 
de 0,003446312. Imóvel matriculado sob nº 87.209 perante o Ofi cial de Registro de Imóveis da Comarca de Tatuí. Inscrição Municipal: 0427.0228. Há 
débitos de IPTU. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários 
conforme o artigo 130, “caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. DEPO-
SITÁRIO FIEL: DOUGLAS DE SOUZA SIMÃO, CPF nº 389.623.048-48. Não se tem notícia se o imóvel está ocupado ou vago, portanto, o preten-
dente a sua arrematação deverá diligenciar até o local onde encontra- se o bem penhorado, para certifi car-se de seu estado físico (tamanho 
construção e terreno). O bem será vendido em caráter “ad corpus” no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Fica sob responsabilidade 
do arrematante a imissão na posse do imóvel, na eventualidade do mesmo encontrar-se ocupado. Ônus: Consta na R.5/87.209 registro de pro-
priedade fi duciária do imóvel em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF; Consta na Av.6/87.209 averbação da penhora “exequenda”, conforme 
consulta na ARISP “Central Registradores de Imóveis” em 11/06/2.021; Conforme Extrato da Prefeitura Municipal de Tatuí, Inscrição Cadastral 
0427.0228, consta IPTU 2021 valor R$ 194,81 e dívida ativa valor R$ 1.655,40 - total de R$ 1.850,00 em consulta 11/06/2021. Observação: Em respos-
ta ao Ofi cio enviado ao “credor fi duciário” Caixa Econômica Federal – CEF, foi acostado nos autos sob fl s 178, o saldo devedor: R$ 100.273,32 (Cem Mil, 
Duzentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos), em 23/05/2019; Conforme Decisão de fl s. 203, “… É o entendimento sumulado pelo STJ, no 
verbete 478: Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. Nesses termos, determino a realização de 
leilão do próprio imóvel, lavrando-se novo termo de penhora” AVALIAÇÃO: R$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais), atualizada até Junho de 
2.019. ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO: R$ 177.806,95 (Cento e Setenta e Sete Mil, Oitocentos e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos), atuali-
zada em Junho/2.021, que será atualizada até o início do praceamento “leilão” pelos índices da Tabela Prática do TJSP. VALOR DA CAUSA: R$ 
21.932,28 (Vinte e Um Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos), atualizada até Maio de 2.021. CONDIÇÕES DE VENDA: 
Conforme disposto nos Provimentos CSM (Conselho Superior da Magistratura) nº 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, 
disponibilizado no site: www.glleiloes.com.br. LEILOEIRO: O leilão será realizado pelo leiloeiro, Maurício Gomes Leiteiro, JUCESP nº 665. FORMAS 
DE PAGAMENTO - ARREMATAÇÃO: À VISTA – Os preços do(s) bem(ns) arrematado(s), deverá(ão) ser depositados através de guia de depósito 
judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida em suas agências) ou através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) no prazo 
de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depositada a comissão do Leiloeiro, correspondente a 5% (Cinco por cento) sobre o 
valor da arrematação, que deverá ser depositada nos autos do processo, mediante emissão de guia de depósito, no prazo de 24 horas da realização 
do leilão, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 884 do CPC, e ato contínuo, ser requerido seu levantamento conforme disciplina o artigo 267 
das Normas da Corregedoria – TOMO. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depó-
sito – recomendamos esperar o recebimento deste e-mail. Decorridos o prazo sem que o arrematante tenha pago as guias de depósito, tal informação 
será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, nos termos do artigo 897 do CPC. A arrematação será feita 
mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições de pagamento acima indicadas. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO: 
Cumprido a previsão do artigo 891, parágrafo único e artigo 895, inciso I e parágrafos do NCPC, CASO NÃO HAJA LANCE PARA PAGAMENTO À 
VISTA, poderão ser apresentadas propostas escritas de arrematação parcelada, sendo necessário sinal igual ou superior a 25% do valor da proposta 
(pagamento através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil, obtida através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) e o res-
tante em até 30 parcelas, com indexador de correção monetária apresentado pelo arrematante e garantido pela hipoteca do próprio bem, fi cando esta 
forma de pagamento sujeita a apreciação do MM. Juízo para validação. A proposta deve ser apresentada com antecedência mínima de 24h do início 
do leilão em que se pretende apresentar a proposta, seja ele 1ª ou 2ª Praça. O lance parcelado deverá ser ofertado diretamente no site do Leiloeiro. 
REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se a(o)(s) executada(o)(s), após a publicação do edital em epígrafe, pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou alienado(s) 
o(s) bem(ns), na forma do artigo 826 do Código de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória 
do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, sendo vedado para tal fi nalidade o uso do 
protocolo integrado. Neste caso, deverá a(o) executada(o) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a co-
missão devida ao Leiloeiro Ofi cial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda). ACORDO: Sendo fi rmado acordo entre as partes, 
deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor acordado. 
ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este fi cará responsável pela comissão devida, que não será considerada despesa 
processual para fi ns de ressarcimento pelo executado. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o Ofício onde estiver ocorrendo a 
ação, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, localizado na Rua Armando Arruda, nº 253, 2º Andar Sl 22, Guarulhos – SP, ou ainda, pelo telefone (11)2408-
7433 e e-mail: contato@glleiloes.com.br Fica(m) o(s) executado(s), CREDOR FIDUCIÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, CNPJ nº 
00.360.305/0001-04 e demais interessados INTIMADOS das designações supra, em atenção ao disposto nos parágrafos do artigo 889 do CPC, caso 
não sejam localizados para a intimação pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. “Eventuais ônus sobre o 
imóvel, correrá por conta do arrematante”, exceto os decorrentes de débitos de fi scais e tributários conforme o artigo 130, “caput” e parágra-
fo único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que os bens penhorados se encontram, devendo o licitante/arrematante verifi cá-los “in locu” e sob sua responsabilidade. A 
publicação deste edital será realizada com fulcro no Artigo 887, parágrafo 2º da Lei 13.105/15 (Novo CPC) e supre eventual insucesso nas notifi cações 
pessoais e dos respectivos patronos. Eu, Escrevente, digitei. Eu , Escrivã (o), subscrevi. Dr. RUBENS PETERSEN NETO JUIZ DE DIREITO
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 8ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP.
EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA de LEILÃO DE BEM IMÓVEL e para intimação do executado SULTAN COMERCIAL E ASSESSORIA LTDA, CNPJ nº 
47.348.446/0001-75; DERGHAN AHMAD DERGHAN, CPF nº 046.656.438-49 e SORAIA AHMAD EL ORRA, CPF nº 330.176.168-27; TERCEIRO 
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, CNPJ nº 46.319.000/0001-50 e demais interessados, expedido nos autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial – Hipoteca, ora em fase de Execução, Processo nº 1012510- 45.2017.8.26.0224, fi gurando como exequente, D´ART 
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 10.526.792/0001-96. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 ao 903 do CPC   e Prov. CSM 2306/15, 2427/17 e 2614/21, 
além do CG nº 19/21 do TJ/SP, através do portal de leilões on-line ( www.glleiloes.com.br ), levará a público pregão de venda e arrematação do(s) 
bem(ns) penhorado(s) na 1ª Praça com início no dia 01 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, e com término no dia 08 de Setembro de 2021 às 
10:00 horas, entregando-o(s) a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Praça com início 
no dia 08 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, e com término no dia 28 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião 
em que o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Parágrafo único 
do Art. 891 do CPC), o(s) bem(ns) imóvel(eis) abaixo descrito(s), conforme o constante do presente edital. DO BEM IMÓVEL: Um Prédio 
Comercial com 4.490 m2 aproximadamente e terreno com 5.100,00m2 – Cidade Maia – Centro - Guarulhos/SP, assim descrito: Uma Área de terras 
de 5.100,00ms2., mais ou menos, corresponde a parte da Gleba E, que assim se descreve: começa num ponto situado no alinhamento da Avenida 
Máximo Gonçalves, antiga Avenida Cocaia, do lado esquerdo de quem vai a Praça Getúlio Vargas, para o Ribeirão dos Cubas, distante 201,00 ms., do 
alinhamento esquerdo da atual Avenida do Cubas, que se caracteriza por estar a esquerda da Ribeirão de Cubas, segue no alinhamento da Avenida 
Máximo Gonçalves, no rumo nº 19º e 30’ por uma extensão de 83,04ms, confi nando com a Gleba D, de propriedade de Enrique José Luiz Adami, defl ete 
a direita em ângulo reto e segue paralelamente ao alinhamento da Avenida Máximo Gonçalves por uma extensão de 37,00 ms., confi nando com a área 
do mesmo proprietário; nesse ponto defl ete a direita e segue acompanhando o alinhamento da Praça do Retorno da Rua Sérgio Porto, por uma extensão 
de 28,40ms., nesse ponto defl ete a direita por uma extensão de 10,00ms., confi nando com as terras do mesmo proprietário, e novamente defl etindo 
sempre a direita, segue por linha quebrada por uma extensão de 62,20ms., dividindo com o quinhão nº 04, de José Olímpio Ferreira Maia, ou sucessores, 
daí encontra a Avenida Máximo Gonçalves, defl etindo a direita e seguindo pelo alinhamento da mesma Avenida rumo de quem vai para a Praça Getúlio 
Vargas, por uma extensão de 71,70ms, até encontrar o ponto inicial. Imóvel matriculado sob nº 5.523 no 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos-
SP. Inscrições Municipais: 084.01.76.2270.00.000 084.01.76.2270.01.001 e 084.01.76.2270.01.002. Há débitos de IPTU. O arrematante arcará 
com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários conforme o artigo 130, 
“caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. DEPOSITÁRIO FIEL: SULTAN 
COMERCIAL E ASSESSORIA LTDA., CNPJ nº 47.348.446/0001-75. Não se tem notícia se o imóvel está ocupado ou vago, portanto, o pretendente 
a sua arrematação deverá diligenciar até o local onde encontra-se o bem penhorado, para certifi car-se de seu estado físico (tamanho 
construção e terreno). O bem será vendido em caráter “ad corpus” no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Fica sob responsabilidade 
do arrematante a imissão na posse do imóvel, na eventualidade do mesmo encontrar-se ocupado. ÔNUS: Consta na R.08/5.523 Registro de 
Primeira e Especial Hipoteca, em favor de D´ART CONSTRUÇÕES LTDA.; Consta na Av.09/5.523 Averbação da existência da Ação de Execução de 
Título Extrajudicial nº 1012510-45.2017.8.26.0224 da 8ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos “exequenda”; Consta na Av.10/5.523 Averbação de 
Penhora do Processo nº 1012510-45.2017.8.26.0224 da 8ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos “exequenda”, conforme Consulta na Arisp “Central 
Registradores de Imóveis” em 06/07/2.021; Consta Perante a Municipalidade débitos – Inscrição 084.01.76.2270.00.000     –     R$     773.016,94     
extrato     de     15/07/2021     Prefeitura     Municipal;     Inscrição 084.01.76.2270.01.001 – R$ 2.537.153,11 extrato de 15/07/2021 Prefeitura Municipal; 
Inscrição 084.01.76.2270.01.002 – R$ 645.388,30 extrato de 15/07/2021 Prefeitura Municipal; 084.01.76.2270.00.000 – ano 2021 - R$ 83.875,02 
Parcelas 7/12 a 12/12 em 15/07/2021 Prefeitura Municipal; Observação: Consta na Av.2-5.523 averbação que no imóvel foi construído um prédio para 
fi ns comerciais, que recebeu o nº 465, da Avenida Máximo Gonçalves, esquina com a Rua Particular, conforme faz prova o Auto de Vistoria, sob número 
H-327/77, expedida pela Prefeitura Municipal de Guarulhos-SP; Consta na Av.3-5.523 averbação instruída com a Certidão Municipal nº 7669/79, expedida 
pela Municipalidade “Guarulhos”, é a presente para constar que a Av. Máximo Gonçalves, denomina-se atualmente Av. Tiradentes. BENFEITORIAS: 
Segundo laudo de Avaliação de fl s. 271 à 281 dos autos, imóvel comercial situado à Avenida Tiradentes, nº 1.941 – Jardim Maia – Centro – Guarulhos/
SP, trata-se de um imóvel tipo prédio comercial, com 4.490,05 m² de área construída em um terreno com área de 5.100 m², constituído por 2 pavimentos 
contendo saguão, dependências para escritórios tipo salas comerciais, banheiros, vestiários, copa, portaria e central de vigilância. Do lado externo, 
estacionamento interno coberto e descoberto e externo descoberto. AVALIAÇÃO: R$ 37.200.050,00 (Trinta e Sete Milhões, Duzentos Mil e Cinquenta 
Reais), realizada em Abril de 2.020. ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO: R$ 40.557.124,85 (Quarenta Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Cento 
e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos), atualizada em Julho/2.021, que será atualizada até o início do praceamento “leilão” pelos índices 
da Tabela Prática do TJSP. VALOR DA CAUSA: R$ 16.775.809,52 (Dezesseis Milhões, Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Nove 
Reais e Cinquenta e Dois Centavos), atualizada em Julho de 2.021. CONDIÇÕES DE VENDA: Conforme disposto nos Provimentos CSM (Conselho 
Superior da Magistratura) nº 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, disponibilizado no site: www.glleiloes.com.br. LEILOEIRO: 
O leilão será realizado pelo leiloeiro, Maurício Gomes Leiteiro, JUCESP nº 665. FORMAS DE PAGAMENTO - ARREMATAÇÃO: À VISTA – Os preços 
do(s) bem(ns) arrematado(s), deverá(ão) ser depositados através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida em suas agências) ou 
através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser 
depositada a comissão do Leiloeiro, correspondente a 5% (Cinco por cento) sobre o valor da arrematação, que deverá ser depositada nos autos 
do processo, mediante emissão de guia de depósito, no prazo de 24 horas da realização do leilão, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 884 
do CPC, e ato contínuo, ser requerido seu levantamento conforme disciplina o artigo 267 das Normas da Corregedoria – TOMO. Em até 5 horas após o 
encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito – recomendamos esperar o recebimento deste e-mail. 
Decorridos o prazo sem que o arrematante tenha pago as guias de depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação 
das medidas legais cabíveis, nos termos do artigo 897 do CPC. A arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante 
conforme condições de pagamento acima indicadas. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO: Cumprido a previsão do artigo 891, parágrafo único e artigo 
895, inciso I e parágrafos do NCPC, CASO NÃO HAJA LANCE PARA PAGAMENTO À VISTA, poderão ser apresentadas propostas escritas de 
arrematação parcelada, sendo necessário sinal igual ou superior a 25% do valor da proposta (pagamento através de guia de depósito judicial do Banco 
do Brasil, obtida através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) e o restante em até 30 parcelas, com indexador de correção 
monetária apresentado pelo arrematante e garantido pela hipoteca do próprio bem, fi cando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do MM. 
Juízo para validação. O interessado poderá apresentar até o início do leilão, diretamente em juízo, proposta de aquisição do bem por valor não inferior 
ao da avaliação, observado o disposto no art. 895, do Código de Processo Civil. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se a(o)(s) executada(o)(s), após a 
publicação do edital em epígrafe, pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826 do Código de Processo Civil, 
deverá apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção 
expressa quanto à remição da execução, sendo vedado para tal fi nalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá a(o) executada(o) pagar a 
importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Ofi cial de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor pago (dívida exequenda). ACORDO: Sendo fi rmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação 
assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor acordado. ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo 
exequente, este fi cará responsável pela comissão devida, que não será considerada despesa processual para fi ns de ressarcimento pelo executado. 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o Ofício onde estiver ocorrendo a ação, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, localizado na Rua 
Armando Arruda, nº 253, 2º Andar Sl 22, Guarulhos – SP, ou ainda, pelo telefone (11)2408-7433 e e-mail: contato@glleiloes.com.br Fica(m) o(s) 
executado(s), TERCEIRO INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, CNPJ nº 46.319.000/0001-50 e demais interessados 
INTIMADOS das designações supra, em atenção ao disposto nos parágrafos do artigo 889 do CPC, caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. “Eventuais ônus sobre o imóvel, correrá por conta do 
arrematante”, exceto os decorrentes de débitos de fi scais e tributários conforme o artigo 130, “caput” parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que 
os bens penhorados se encontram, devendo o licitante/arrematante verifi cá-los “in locu” e sob sua responsabilidade. A publicação deste edital será 
realizada com fulcro no Artigo 887, parágrafo 2º da Lei 13.105/15 (Novo CPC) e supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos 
patronos. Registre-se que, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo 
ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Eu, Escrevente, digitei. Eu, 
Escrivã (o), subscrevi. DR. LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA JUIZ DE DIREITO
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2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tatuí/SP.
EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA de Leilão de BEM IMÓVEL e para intimação da executada, JOSÉ ERASMO LEITE, CPF nº 110.227.778-90; COPROPRIE-
TÁRIA: MARIA DE LOURDES MOTA LEITE, CPF nº 324.748.268-74; TERCEIRO INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, CNPJ 
nº 01.612.145/0001-06 e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial – Nota Promissória, ora em fase de 
Execução de Sentença, Processo nº 1006978-54.2017.8.26.0624, fi gurando como exequente, COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AVALLONE 
LTDA ME, CNPJ nº 01.435.651/0001-77. O Dr. Rubens Petersen Neto, Juíz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí/SP, na forma da lei, etc. FAZ 
SABER que, com fulcro nos artigos 879 ao 903 do CPC   e Prov. CSM 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, através do portal de 
leilões on-line ( www.glleiloes.com.br ), levará a público pregão de venda e arrematação do(s) bem(ns) penhorado(s) na 1ª Praça com início no dia 01 
de Setembro de 2021 às 10:00 horas, e com término no dia 08 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, entregando-o(s) a quem mais der valor igual 
ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 08 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, e com térmi-
no no dia 28 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der, 
não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada em atenção ao disposto do (Art.843 do CPC), o(s) bem(ns) imóvel(eis) 
abaixo descrito(s), conforme o constante do presente edital. DO BEM IMÓVEL: 01 (UMA) CASA E QUINTAL sob nº 11 da Praça Chico Vieira na 
Vila de Quadra ( atual Cidade de Quadra) - Bairro “Centro”, deste município de Tatuí ( atual Comarca de Tatui/SP), construída de tijolos, no alinha-
mento com três claros de frente, esquina com a rua Cornélio Vieira de Camargo, onde tem quatro claros, medindo oito metros e 90 centímetros de frente, 
igual medida nos fundos, onde divide com Processo de Almeida, de um lado com a rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo em 29 metros e 50 centímetros 
com Orlando de Oliveira. Imóvel matriculado sob nº 2.721 perante o Ofi cial de Registro de Imóveis da Comarca Tatuí/SP. Inscrição Municipal nº 
02.001.0001. Há débitos de IPTU. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos 
fi scais e tributários conforme o artigo 130, “caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que pos-
suem natureza propter rem), os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. DEPOSITÁRIO FIEL: JOSÉ ERASMO LEITE, CPF nº 110.227.778-
90. Não se tem notícia se o imóvel está ocupado ou vago, portanto, o pretendente a sua arrematação deverá diligenciar até o local onde encon-
tra-se o bem penhorado, para certifi car-se de seu estado físico (tamanho construção e terreno). O bem será vendido em caráter “ad corpus” 
no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas de-
signadas para as alienações judiciais eletrônicas. Fica sob responsabilidade do arrematante a imissão na posse do imóvel, na eventualidade 
do mesmo encontrar-se ocupado. Ônus: Consta na Av.16/2.721 averbação de Penhora do Serviço Anexo das Fazendas de Tatuí, processo nº 
0001962-83.2010.8.26.0624; Consta na Av.17/2.721 averbação de Penhora da 3ª Vara Cível de Tatuí, processo nº 1005897-41.2015.8.26.0624, conforme 
consulta na ARISP “Central Registradores de Imóveis” em 11/05/2021. Observação: Conforme Av.2-2721 De ex-ofi cio o Ofi cial do Registro de Imóveis de 
Tatuí/SP procedeu a averbação para fi car constando que o imóvel retro descrito, no lado onde divide com Orlando de Oliveira mede 29 metros e 50 
centímetros. BENFEITORIA: Conforme Auto de Constatação e Avaliação de fl s. 259, no imóvel se acha construído um prédio, um sobrado, ocupando 
toda a área do terreno, sendo a parte térrea um espaço para loja, e a parte superior uma residência de 02 quartos, 01 suíte, 01 sala, 01 cozinha e ba-
nheiro; e uma outra nos fundos com 02 quartos, 01 sala, 01 cozinha e banheiro; com área construída de 1.017m², conforme informação do requerido, 
pairando por regularização perante a Municipalidade e Ofi cial de Registro de Imóveis. AVALIAÇÃO: R$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil 
Reais), realizada em Setembro de 2.020. ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO: R$ 1.615.607,15 (Um Milhão, Seiscentos e Quinze Mil, Seiscentos e Sete 
Reais e Quinze Centavos), atualizada em Julho/2.021, que será atualizada até o início do praceamento “leilão” pelos índices da Tabela Prática do TJSP. 
VALOR DA CAUSA: R$ 36.751,19 (Trinta e Seis Mil, Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Dezenove Centavos), atualizada até Janeiro de 2.018. 
CONDIÇÕES DE VENDA: Conforme disposto nos Provimentos CSM (Conselho Superior da Magistratura) nº 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do 
CG nº 19/21 do TJ/SP, disponibilizado no site: www.glleiloes.com.br. LEILOEIRO: O leilão será realizado pelo leiloeiro, Maurício Gomes Leiteiro, JU-
CESP nº 665. FORMAS DE PAGAMENTO - ARREMATAÇÃO: À VISTA – Os preços do(s) bem(ns) arrematado(s), deverá(ão) ser depositados através 
de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida em suas agências) ou através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/
login.jsp) no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depositada a comissão do Leiloeiro, correspondente a 5% (Cinco 
por cento) sobre o valor da arrematação, que deverá ser depositada nos autos do processo, mediante emissão de guia de depósito, no prazo de 24 
horas da realização do leilão, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 884 do CPC, e ato contínuo, ser requerido seu levantamento conforme 
disciplina o artigo 267 das Normas da Corregedoria – TOMO. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com 
instruções para depósito – recomendamos esperar o recebimento deste e-mail. Decorridos o prazo sem que o arrematante tenha pago as guias de de-
pósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, nos termos do artigo 897 do CPC. A 
arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições de pagamento acima indicadas. DA PROPOSTA 
DE PARCELAMENTO: Cumprido a previsão do artigo 891, parágrafo único e artigo 895, inciso I e parágrafos do NCPC, CASO NÃO HAJA LANCE 
PARA PAGAMENTO À VISTA, poderão ser apresentadas propostas escritas de arrematação parcelada, sendo necessário sinal igual ou superior a 25% 
do valor da proposta (pagamento através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil, obtida através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portalt-
jsp/login.jsp) e o restante em até 30 parcelas, com indexador de correção monetária apresentado pelo arrematante e garantido pela hipoteca do próprio 
bem, fi cando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do MM. Juízo para validação. A proposta deve ser apresentada com antecedência 
mínima de 24h do início do leilão em que se pretende apresentar a proposta, seja ele 1ª ou 2ª Praça. O lance parcelado deverá ser ofertado diretamente 
no site do Leiloeiro. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se a(o)(s) executada(o)(s), após a publicação do edital em epígrafe, pagar a dívida antes de adjudica-
do(s) ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826 do Código de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a 
guia comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, sendo vedado para tal 
fi nalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá a(o) executada(o) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários 
advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Ofi cial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda). ACORDO: Sendo fi rmado acordo 
entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre 
o valor acordado. ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este fi cará responsável pela comissão devida, que não será 
considerada despesa processual para fi ns de ressarcimento pelo executado. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o Ofício onde 
estiver ocorrendo a ação, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, localizado na Rua Armando Arruda, nº 253, 2º Andar Sl 22, Guarulhos – SP, ou ainda, pelo 
telefone (11)2408-7433 e e-mail: contato@glleiloes.com.br Fica(m) o(s) executado(s), COPROPRIETÁRIA: MARIA DE LOURDES MOTA LEITE, CPF nº 
324.748.268-74; TERCEIRO INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, CNPJ nº 01.612.145/0001-06 e demais interessados IN-
TIMADOS das designações supra, em atenção ao disposto nos parágrafos do artigo 889 do CPC, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. 
Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. “Eventuais ônus sobre o imóvel, correrá por conta do arrematante”, 
exceto os decorrentes de débitos de fi scais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os 
débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. A venda será efetuada em 
caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que os bens penhorados se encontram, devendo o licitante/arrematante verifi cá-los “in locu” e sob 
sua responsabilidade. A publicação deste edital será realizada com fulcro no Artigo 887, parágrafo 2º da Lei 13.105/15 (Novo CPC) e supre eventual in-
sucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. Eu, Escrevente, digitei. Eu,  Escrivã (o), subscrevi. Dr. RUBENS PETERSEN NETO JUIZ 
DE DIREITO
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL
Edital de 1ª e 2ª Praças de bem imóvel e para intimação dos executados ABILIO JOSE MENDES GOMES (CPF: 060.853.998-80), ROSANA 
TREFIGLIO MENDES GOMES (CPF: 074.858.858-20), os credores SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
- SF (CNPJ: 46.392.130/0003-80), MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ: 46.395.000/0001-39), terceiro interessado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
TUPANUYARA (CNPJ: 67.844.266/0001-91), bem como de seu(s) cônjuge(s), se casados forem e demais interessados, expedido na AÇÃO DE 
EXECUÇÂO (COBRANÇA DE CONDOMÍNIO), Processo nº 1004382-23.2017.8.26.0002, em trâmite na 7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE 
SANTO AMARO/SP, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPANUYARA (CNPJ: 67.844.266/0001-91). A Dra. Adriana Borges de Carvalho, MM. 
Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, por meio de leilão 
eletrônico conduzido pela leiloeira oficial Dora Plat, matriculada na JUSCEP sob nº 744 na plataforma eletrônica (www.zukerman.com.br), nas 
condições seguintes: 1 - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL - APARTAMENTO nº 91 localizado no 9º andar ou 12º pavimento do EDIFÍCIO TUPANUYARA, 
situado à Rua Algemesi nº 164, Rua Germano Ulbrich e Viela 4, na VILA ANDRADE, 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área útil de 299,02m2., a 
área comum de divisão não proporcional de 96,00m2, correspondente a 04 vagas indeterminadas na garagem coletiva, para a guarda de igual número 
de veículos de passeio, e a 01 depósito indeterminado, localizados nos 2º e 1º subsolos ou 1º e 2º pavimentos, e a área comum de divisão proporcional 
de 227,23m2, perfazendo a área total de 622,25m2., correspondendo-lhe uma fração ideal de 6,6666% no terreno e demais coisas de uso e propriedade 
comuns do condomínio. Referido edifício foi submetido ao regime de condomínio conforme o registro nº 62 feito na matrícula nº 198.908. Contribuinte 
nº 301.052.00538. Matrícula nº 257.158 do 11º CRI de São Paulo/SP. ÔNUS: Constam da referida matrícula nº 257158, conforme Av.4(28/01/1997),
Contribuinte: 301.052.0053-8. Av.8 (08/02/2018), Penhora da parte ideal (50%) do imóvel em favor DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SF, Processo nº 1586645192016 ou 1586645-19.2016.8.26.0090, EFM/ Vergueiro/SP. OBS: Constam Débitos de 
IPTU/2021 no valor de R$ 20.666,03 até 16/08/2021 e dívida ativa no valor de R$ 319.651,83, totalizando R$ 340.317,86 até 16/08/2021. OBS:
Conforme Laudo de Avaliação de fls. 141/142 e 144, o Condomínio, onde se encontra o imóvel, apresenta as seguintes características construtivas: 19 
pavimentos com 02 elevadores (sendo um social e outro de serviço com acessos independentes) e 01 escada que interliga todos os pavimentos (- 1º e 
2º subsolo: garagens; -Térreo: hall de entrada e áreas de lazer; -Mezanino: salão de jogos; -1º ao 15º andar: 01 apartamento por andar). Possui sala de 
jogos, salão de festas, sala de ginástica. O apartamento é constituído por: sala de estar/living com sacada, lavabo, escritório, sala intima, 04 dormitórios 
tipo suíte, cozinha, sala de jantar, despensa, área de serviço, 02 quartos de empregada e banheiro de empregada; possui 04 vagas de garagem em 
local determinado e 01 deposito localizados no 1º subsolo do Edifício. O imóvel pode ser classificado como "Classe Residencial, Grupo Apartamento 
Padrão Fino". O estado de conservação pode ser considerado como "regular", possuindo idade de construção de 25 anos, vida útil de 60 anos.  OBS.1:
Consta, às fls.284/285 e 291, PENHORA no rosto dos presentes autos, oriundo do processo nº 1056378-65.2014.8.26.0002, em trâmite perante a 2ª 
Vara Cível do Foro local, tendo como requerente CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPANUYARA. O valor da dívida em novembro/2017 é de R$ 170.372,29. 
VISITAÇÃO: Não há visitação.  2 - AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL - R$ 1.515.893,63 (agosto/2021 - Conforme Cálculo de Atualização Monetária 
dos Débitos Judiciais do TJSP), que será(ão) atualizada a época da alienação.  3 - DÉBITO EXEQUENDO - R$ 654.029,04 (março/2021). 4 - DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 01/10/2021 às 15h10min, e termina em 05/10/2021 às 15h10min; 2ª Praça começa em 05/10/2021 às 
15h11min, e termina em 25/10/2021 às 15h10min.  5 - CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou 
superior ao valor de avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2ª Praça). Caso nas praças 
não haja lance para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação de forma parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via 
sistema do site, nos termos do Art. 22, parágrafo único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o 
restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo 
MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, §§ 1º, 2º, 7º e 8º do CPC, e prazos conforme AI 2132770-30.2017.8.26.0000 do TJ/SP). 6 - 
PAGAMENTO - O preço do(s) bem(ens) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no 
https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização da praça. Em até 5 horas após o 
encerramento da praça, cada arrematante receberá e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). Não sendo realizado o depósito da oferta 
no prazo estipulado e/ou o pagamento de sua comissão, o leiloeiro comunicará o fato ao MM. Juiz responsável, informando os lances imediatamente 
anteriores, para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo da aplicação de sanção prevista no art. 897 do novo CPC, ao arrematante 
remisso. Além disso, arcará o arrematante remisso, com todos os ônus e implicações, decorrentes de sua omissão, inclusive, para a obtenção de novos 
documentos e ressarcimento das despesas, para a realização da praça. O inadimplemento, autoriza o exequente, a pedir a resolução da arrematação ou 
promover em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos, serem formulados nos autos da execução, em que se deu a 
arrematação. (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 7 - DO INADIMPLEMENTO - Em caso de falta de pagamento ou desistência imotivada do 
arrematante/proponente a qualquer momento, será cobrada multa moratória no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação em favor da leiloeira, sem 
prejuízo a demais sanções aplicadas pelo MM. Juízo da causa, bem como poderá ainda a Leiloeira emitir título de crédito, para a cobrança de tais 
valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32, 
além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 8 - COMISSÃO DO LEILOEIRO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do 
preço do bem arrematado, bem como da comissão do(a) leiloeiro(a) Dora Plat CPF:070.809.068-06 - Leiloeira Oficial - JUCESP 744 (fixada em 5% - 
cinco por cento, do valor da arrematação) no prazo de 24 horas após o encerramento da Praça através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável. Cabe ao Juízo responsável a expedição de guia de levantamento da comissão devida ao leiloeiro(a). A comissão do leiloeiro(a) será 
depositada nos autos e as guias de levantamento expedidas em seu favor serão arquivadas em classificador próprio, conforme determinação do 
parágrafo único do artigo 267 do Provimento CSM 2152/2014, publicado no DJE em 11/02/2014. A comissão do leiloeiro, não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se, a arrematação for desfeita por determinação judicial, ou por razões alheias à vontade do arrematante e, 
deduzidas as despesas incorridas. 9 - DO CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL - Caso a(s) praça(s) 
seja(m) cancelada(s)/suspensa(s) após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido 
o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. 10 - DÉBITOS e 
OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Em caso de arrematação, o crédito do exequente no processo em epígrafe, por sua natureza "propter rem", 
acrescido de eventuais débitos de IPTU/ITR foro e laudêmio, quando for o caso (mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da 
causa), terão preferência sobre os demais, sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas vincendas até a realização da alienação (Art. 323, Art. 908, 
§§ 1º e 2º do CPC e Art. 130, parágrafo único do CTN). O(s) bem(ns) será(ão) alienado(s) em caráter ad corpus e no estado de conservação em que se 
encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área, sob responsabilidade do arrematante, bem como de eventual 
regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais 
providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, "caput", §§ 1º e 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão 
atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das 
medidas legais cabíveis. 11 - DA FRAUDE - Aquele que, tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - arts. 186 e 927 do 
Código Civil, ficará sujeito às penalidades do artigo 358 do Código Penal: Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou 
procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de 2 (dois) meses 
a 1 (um) ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 12 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS - Pessoalmente perante o Ofício onde estiver 
tramitando a ação, ou pela central de atendimento no telefone 3003-0677 e/ou e-mail: contato@zukerman.com.br.  Para participar acesse 
www.zukerman.com.br. 13 - DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO - Os interessados deverão se cadastrar no site zukerman.com.br     e se habilitar, 
acessando a página deste leilão, para participação on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o término do 1º ou do 
2º Leilão, observadas a condições estabelecidas neste edital. Aquele que se habilitar para a 1ª, estará automaticamente habilitado para a 2ª Praça. 
Ficam os executados ABILIO JOSE MENDES GOMES, ROSANA TREFIGLIO MENDES GOMES, bem como os credores SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SF, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, terceiro(a) interessado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
TUPANUYARA, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada em 17/05/2017. Dos autos não constam recursos ou causas pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. São Paulo, 16 de agosto de 2021.  

 GAZETA DE SÃO PAULO – 21.08.2021  
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lanceja.com.br (11)4426-5064Localização dos bens, 
visitação, edital na íntegra
 e habilitação para lances 
on-line no site:

Leilão Público Extrajudicial - Presencial e On-line

LEILÃO DATA: 04/09/2021 - 11h - 16 Lotes de bens móveis.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL/SP - EDITAL nº 001/2021 - PROCESSO ADM. Nº. 082/2021

Ford F600, Ford F4000, Pá Carregadeira, Kombi, VW 17210, Ducato Ambulância, 
Saveiro, Honda XR 250, Palio, Óleo, Informática, Mobiliário e etc.

Visitação: Mesmo local do leilão.  Bens vendidos no estado em que se encontram, sem garantias. 

. 

  Local do Leilão: Rua Leonardo Norgues Rodrigues, 399 - Jd. Fortaleza - Vargem Grande do Sul / SP

Leiloeiro O�cial: BRUNO AGNELLO PEGORARO - JUCESP 763

  Local do Leilão: Rua Leonardo Norgues Rodrigues, 399 - Jd. Fortaleza - Vargem Grande do Sul / SP

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE JABAQUARA. Processo: 
nº 0004738-86.2004.8.26.0003. Executados: requerido(s) VICENTE JOSE DE CAMPOS REBUSTINI, NANCI NEIDE CAMPANHA REBUSTINI. 
Apartamento nº 63 - Rua Luiz Goes, 1313 - Saúde /SP. Rua Luís Góis, nº1313, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 045.039.01982. Descrição completa na 
Matrícula nº 11.318 do 14º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 969.707,66  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 678.795,36 (70%  do valor 
de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 25/10/2021 às 11h00min, e termina em 28/10/2021 às 11h00min; 2ª 
Praça começa em 28/10/2021 às 11h01min, e termina em 17/11/2021 às 11h00min. Ficam os requeridos VICENTE JOSE DE CAMPOS REBUSTINI,
NANCI NEIDE CAMPANHA REBUSTINI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores MARIA DO ESPIRITO SANTO FARIA, 
credor(a) hipotecário BANCO BRADESCO S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/08/2006. 

 GAZETA DE SÃO PAULO – 21.08.2021 
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GRANDE LEILÃO LOGÍSTICOGRANDE LEILÃO LOGÍSTICO

Imperdível!!!!
A Companhia Nacional de Leilões,

tráz uma grande oportunidade de negócio.

Galpão Industr ia l  logíst ico
em Santana de  Parnaíba/SP.

Galpão Industrial muito bem localizado, em um excelente ponto de Santana de
Parnaíba, Imóvel com Laudo de Perito com 15.323,00 metros quadrados,
(área do terreno), sendo 1.540,00 metros de área construida, tudo com 40%
de abatimento em Processo Judicial, detalhes abaixo.

Assunto: Comunicação de Leilão Judicial Eletrônico a ser realizado na platafor-
ma de leilões eletrônicos, CN Leilões.

2ª Praça: Inicio dia 29/07/2021 às 16:00 hs
Encerramento 30/08/2021 às 16:00hs

Cia Nacional Leilões - CNL - www.cianacionalleiloes.com.br - Telefone (11) 98233-8629

Avaliação: R$ 7.739.672,00 (Jan./2021)
Conforme Laudo Pericial Homologado pelo Juiz.

(Por 60% desse valor em 2º praça, ou seja R$ 4.643.803,20).

Imóvel: Um terreno denominado Chácaras Gabi, no Distrito e Municipio de Santana
de Parnaiba, desta Comarca, assim descrito e caracterizado; "partindo do ponto 05 em
linha reta até o ponto 04-AZ 288° 25, a uma distância de 184,80m, onde confronta com
Bernardino Marques da Silva, dai deflete à esquerda em linha reta até o ponto 07 AZ
152 58, a uma distância de 100,71m, onde confronta com a área B, de Albina Sukavicius;
dai deflete à esquerda em linha reta 6 AZ 90° 03, a uma distância de 170,39m, onde
confronta com a área B, da Albina Sukavicius; dai deflete à esquerda em linha reta AZ
341032, até o ponto 05, a uma distância de 91,23m, onde faz frente para a Estrada dos
Romeiros, encerrando a área total de 15,323,00 metros quadrados. Inscrição Cadastral n°
24343.61.47.0001.00.000 (lote n° 0001 da quadra nº 47), do loteamento Chácara Gabi"
Matricula do Imóvel - 64.782 do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri - São Paulo.

Endereço: Estrada Rosa Scarpa nº 100
Chacara Gabi, Santana de Parnaiba - São Paulo.

Situação do imóvel - ** Vazio **
Marque sua visita

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

DocuSign Envelope ID: BEA5EFE9-AACC-4E7A-90F7-F8B717BAE86D
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SÁBADO, 21 A SEGUNDA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2021 

Leilões Judiciais e Extrajudiciais
Phone: +55 11 2408-7433

www.glleiloes.com.br
Rua Armando Arruda Pereira, nº 253 - sala 22 - Jd. Zaira - Guarulhos-SP - CEP 07095-100

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tatuí/SP.
EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA de Leilão de BEM IMÓVEL e para intimação da executada, JOSÉ ERASMO LEITE, CPF nº 110.227.778-90; COPROPRIE-
TÁRIA: MARIA DE LOURDES MOTA LEITE, CPF nº 324.748.268-74; TERCEIRO INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, CNPJ 
nº 01.612.145/0001-06 e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial – Nota Promissória, ora em fase de 
Execução de Sentença, Processo nº 1006978-54.2017.8.26.0624, fi gurando como exequente, COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AVALLONE 
LTDA ME, CNPJ nº 01.435.651/0001-77. O Dr. Rubens Petersen Neto, Juíz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí/SP, na forma da lei, etc. FAZ 
SABER que, com fulcro nos artigos 879 ao 903 do CPC   e Prov. CSM 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, através do portal de 
leilões on-line ( www.glleiloes.com.br ), levará a público pregão de venda e arrematação do(s) bem(ns) penhorado(s) na 1ª Praça com início no dia 01 
de Setembro de 2021 às 10:00 horas, e com término no dia 08 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, entregando-o(s) a quem mais der valor igual 
ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 08 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, e com térmi-
no no dia 28 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der, 
não sendo aceito lance inferior a 50% do valor de avaliação atualizada em atenção ao disposto do (Art.843 do CPC), o(s) bem(ns) imóvel(eis) 
abaixo descrito(s), conforme o constante do presente edital. DO BEM IMÓVEL: 01 (UMA) CASA E QUINTAL sob nº 11 da Praça Chico Vieira na 
Vila de Quadra ( atual Cidade de Quadra) - Bairro “Centro”, deste município de Tatuí ( atual Comarca de Tatui/SP), construída de tijolos, no alinha-
mento com três claros de frente, esquina com a rua Cornélio Vieira de Camargo, onde tem quatro claros, medindo oito metros e 90 centímetros de frente, 
igual medida nos fundos, onde divide com Processo de Almeida, de um lado com a rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo em 29 metros e 50 centímetros 
com Orlando de Oliveira. Imóvel matriculado sob nº 2.721 perante o Ofi cial de Registro de Imóveis da Comarca Tatuí/SP. Inscrição Municipal nº 
02.001.0001. Há débitos de IPTU. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos 
fi scais e tributários conforme o artigo 130, “caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que pos-
suem natureza propter rem), os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. DEPOSITÁRIO FIEL: JOSÉ ERASMO LEITE, CPF nº 110.227.778-
90. Não se tem notícia se o imóvel está ocupado ou vago, portanto, o pretendente a sua arrematação deverá diligenciar até o local onde encon-
tra-se o bem penhorado, para certifi car-se de seu estado físico (tamanho construção e terreno). O bem será vendido em caráter “ad corpus” 
no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas de-
signadas para as alienações judiciais eletrônicas. Fica sob responsabilidade do arrematante a imissão na posse do imóvel, na eventualidade 
do mesmo encontrar-se ocupado. Ônus: Consta na Av.16/2.721 averbação de Penhora do Serviço Anexo das Fazendas de Tatuí, processo nº 
0001962-83.2010.8.26.0624; Consta na Av.17/2.721 averbação de Penhora da 3ª Vara Cível de Tatuí, processo nº 1005897-41.2015.8.26.0624, conforme 
consulta na ARISP “Central Registradores de Imóveis” em 11/05/2021. Observação: Conforme Av.2-2721 De ex-ofi cio o Ofi cial do Registro de Imóveis de 
Tatuí/SP procedeu a averbação para fi car constando que o imóvel retro descrito, no lado onde divide com Orlando de Oliveira mede 29 metros e 50 
centímetros. BENFEITORIA: Conforme Auto de Constatação e Avaliação de fl s. 259, no imóvel se acha construído um prédio, um sobrado, ocupando 
toda a área do terreno, sendo a parte térrea um espaço para loja, e a parte superior uma residência de 02 quartos, 01 suíte, 01 sala, 01 cozinha e ba-
nheiro; e uma outra nos fundos com 02 quartos, 01 sala, 01 cozinha e banheiro; com área construída de 1.017m², conforme informação do requerido, 
pairando por regularização perante a Municipalidade e Ofi cial de Registro de Imóveis. AVALIAÇÃO: R$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil 
Reais), realizada em Setembro de 2.020. ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO: R$ 1.615.607,15 (Um Milhão, Seiscentos e Quinze Mil, Seiscentos e Sete 
Reais e Quinze Centavos), atualizada em Julho/2.021, que será atualizada até o início do praceamento “leilão” pelos índices da Tabela Prática do TJSP. 
VALOR DA CAUSA: R$ 36.751,19 (Trinta e Seis Mil, Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Dezenove Centavos), atualizada até Janeiro de 2.018. 
CONDIÇÕES DE VENDA: Conforme disposto nos Provimentos CSM (Conselho Superior da Magistratura) nº 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do 
CG nº 19/21 do TJ/SP, disponibilizado no site: www.glleiloes.com.br. LEILOEIRO: O leilão será realizado pelo leiloeiro, Maurício Gomes Leiteiro, JU-
CESP nº 665. FORMAS DE PAGAMENTO - ARREMATAÇÃO: À VISTA – Os preços do(s) bem(ns) arrematado(s), deverá(ão) ser depositados através 
de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida em suas agências) ou através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/
login.jsp) no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depositada a comissão do Leiloeiro, correspondente a 5% (Cinco 
por cento) sobre o valor da arrematação, que deverá ser depositada nos autos do processo, mediante emissão de guia de depósito, no prazo de 24 
horas da realização do leilão, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 884 do CPC, e ato contínuo, ser requerido seu levantamento conforme 
disciplina o artigo 267 das Normas da Corregedoria – TOMO. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com 
instruções para depósito – recomendamos esperar o recebimento deste e-mail. Decorridos o prazo sem que o arrematante tenha pago as guias de de-
pósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, nos termos do artigo 897 do CPC. A 
arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições de pagamento acima indicadas. DA PROPOSTA 
DE PARCELAMENTO: Cumprido a previsão do artigo 891, parágrafo único e artigo 895, inciso I e parágrafos do NCPC, CASO NÃO HAJA LANCE 
PARA PAGAMENTO À VISTA, poderão ser apresentadas propostas escritas de arrematação parcelada, sendo necessário sinal igual ou superior a 25% 
do valor da proposta (pagamento através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil, obtida através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portalt-
jsp/login.jsp) e o restante em até 30 parcelas, com indexador de correção monetária apresentado pelo arrematante e garantido pela hipoteca do próprio 
bem, fi cando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do MM. Juízo para validação. A proposta deve ser apresentada com antecedência 
mínima de 24h do início do leilão em que se pretende apresentar a proposta, seja ele 1ª ou 2ª Praça. O lance parcelado deverá ser ofertado diretamente 
no site do Leiloeiro. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se a(o)(s) executada(o)(s), após a publicação do edital em epígrafe, pagar a dívida antes de adjudica-
do(s) ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826 do Código de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a 
guia comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, sendo vedado para tal 
fi nalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá a(o) executada(o) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários 
advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Ofi cial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda). ACORDO: Sendo fi rmado acordo 
entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre 
o valor acordado. ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este fi cará responsável pela comissão devida, que não será 
considerada despesa processual para fi ns de ressarcimento pelo executado. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o Ofício onde 
estiver ocorrendo a ação, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, localizado na Rua Armando Arruda, nº 253, 2º Andar Sl 22, Guarulhos – SP, ou ainda, pelo 
telefone (11)2408-7433 e e-mail: contato@glleiloes.com.br Fica(m) o(s) executado(s), COPROPRIETÁRIA: MARIA DE LOURDES MOTA LEITE, CPF nº 
324.748.268-74; TERCEIRO INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, CNPJ nº 01.612.145/0001-06 e demais interessados IN-
TIMADOS das designações supra, em atenção ao disposto nos parágrafos do artigo 889 do CPC, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. 
Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. “Eventuais ônus sobre o imóvel, correrá por conta do arrematante”, 
exceto os decorrentes de débitos de fi scais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os 
débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. A venda será efetuada em 
caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que os bens penhorados se encontram, devendo o licitante/arrematante verifi cá-los “in locu” e sob 
sua responsabilidade. A publicação deste edital será realizada com fulcro no Artigo 887, parágrafo 2º da Lei 13.105/15 (Novo CPC) e supre eventual in-
sucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. Eu, Escrevente, digitei. Eu,  Escrivã (o), subscrevi. Dr. RUBENS PETERSEN NETO JUIZ 
DE DIREITO
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL
Edital de 1ª e 2ª Praças de bem imóvel e para intimação dos executados ABILIO JOSE MENDES GOMES (CPF: 060.853.998-80), ROSANA 
TREFIGLIO MENDES GOMES (CPF: 074.858.858-20), os credores SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
- SF (CNPJ: 46.392.130/0003-80), MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ: 46.395.000/0001-39), terceiro interessado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
TUPANUYARA (CNPJ: 67.844.266/0001-91), bem como de seu(s) cônjuge(s), se casados forem e demais interessados, expedido na AÇÃO DE 
EXECUÇÂO (COBRANÇA DE CONDOMÍNIO), Processo nº 1004382-23.2017.8.26.0002, em trâmite na 7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE 
SANTO AMARO/SP, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPANUYARA (CNPJ: 67.844.266/0001-91). A Dra. Adriana Borges de Carvalho, MM. 
Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, por meio de leilão 
eletrônico conduzido pela leiloeira oficial Dora Plat, matriculada na JUSCEP sob nº 744 na plataforma eletrônica (www.zukerman.com.br), nas 
condições seguintes: 1 - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL - APARTAMENTO nº 91 localizado no 9º andar ou 12º pavimento do EDIFÍCIO TUPANUYARA, 
situado à Rua Algemesi nº 164, Rua Germano Ulbrich e Viela 4, na VILA ANDRADE, 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área útil de 299,02m2., a 
área comum de divisão não proporcional de 96,00m2, correspondente a 04 vagas indeterminadas na garagem coletiva, para a guarda de igual número 
de veículos de passeio, e a 01 depósito indeterminado, localizados nos 2º e 1º subsolos ou 1º e 2º pavimentos, e a área comum de divisão proporcional 
de 227,23m2, perfazendo a área total de 622,25m2., correspondendo-lhe uma fração ideal de 6,6666% no terreno e demais coisas de uso e propriedade 
comuns do condomínio. Referido edifício foi submetido ao regime de condomínio conforme o registro nº 62 feito na matrícula nº 198.908. Contribuinte 
nº 301.052.00538. Matrícula nº 257.158 do 11º CRI de São Paulo/SP. ÔNUS: Constam da referida matrícula nº 257158, conforme Av.4(28/01/1997),
Contribuinte: 301.052.0053-8. Av.8 (08/02/2018), Penhora da parte ideal (50%) do imóvel em favor DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SF, Processo nº 1586645192016 ou 1586645-19.2016.8.26.0090, EFM/ Vergueiro/SP. OBS: Constam Débitos de 
IPTU/2021 no valor de R$ 20.666,03 até 16/08/2021 e dívida ativa no valor de R$ 319.651,83, totalizando R$ 340.317,86 até 16/08/2021. OBS:
Conforme Laudo de Avaliação de fls. 141/142 e 144, o Condomínio, onde se encontra o imóvel, apresenta as seguintes características construtivas: 19 
pavimentos com 02 elevadores (sendo um social e outro de serviço com acessos independentes) e 01 escada que interliga todos os pavimentos (- 1º e 
2º subsolo: garagens; -Térreo: hall de entrada e áreas de lazer; -Mezanino: salão de jogos; -1º ao 15º andar: 01 apartamento por andar). Possui sala de 
jogos, salão de festas, sala de ginástica. O apartamento é constituído por: sala de estar/living com sacada, lavabo, escritório, sala intima, 04 dormitórios 
tipo suíte, cozinha, sala de jantar, despensa, área de serviço, 02 quartos de empregada e banheiro de empregada; possui 04 vagas de garagem em 
local determinado e 01 deposito localizados no 1º subsolo do Edifício. O imóvel pode ser classificado como "Classe Residencial, Grupo Apartamento 
Padrão Fino". O estado de conservação pode ser considerado como "regular", possuindo idade de construção de 25 anos, vida útil de 60 anos.  OBS.1:
Consta, às fls.284/285 e 291, PENHORA no rosto dos presentes autos, oriundo do processo nº 1056378-65.2014.8.26.0002, em trâmite perante a 2ª 
Vara Cível do Foro local, tendo como requerente CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPANUYARA. O valor da dívida em novembro/2017 é de R$ 170.372,29. 
VISITAÇÃO: Não há visitação.  2 - AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL - R$ 1.515.893,63 (agosto/2021 - Conforme Cálculo de Atualização Monetária 
dos Débitos Judiciais do TJSP), que será(ão) atualizada a época da alienação.  3 - DÉBITO EXEQUENDO - R$ 654.029,04 (março/2021). 4 - DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 01/10/2021 às 15h10min, e termina em 05/10/2021 às 15h10min; 2ª Praça começa em 05/10/2021 às 
15h11min, e termina em 25/10/2021 às 15h10min.  5 - CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou 
superior ao valor de avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2ª Praça). Caso nas praças 
não haja lance para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação de forma parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via 
sistema do site, nos termos do Art. 22, parágrafo único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o 
restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo 
MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, §§ 1º, 2º, 7º e 8º do CPC, e prazos conforme AI 2132770-30.2017.8.26.0000 do TJ/SP). 6 - 
PAGAMENTO - O preço do(s) bem(ens) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no 
https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização da praça. Em até 5 horas após o 
encerramento da praça, cada arrematante receberá e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). Não sendo realizado o depósito da oferta 
no prazo estipulado e/ou o pagamento de sua comissão, o leiloeiro comunicará o fato ao MM. Juiz responsável, informando os lances imediatamente 
anteriores, para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo da aplicação de sanção prevista no art. 897 do novo CPC, ao arrematante 
remisso. Além disso, arcará o arrematante remisso, com todos os ônus e implicações, decorrentes de sua omissão, inclusive, para a obtenção de novos 
documentos e ressarcimento das despesas, para a realização da praça. O inadimplemento, autoriza o exequente, a pedir a resolução da arrematação ou 
promover em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos, serem formulados nos autos da execução, em que se deu a 
arrematação. (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 7 - DO INADIMPLEMENTO - Em caso de falta de pagamento ou desistência imotivada do 
arrematante/proponente a qualquer momento, será cobrada multa moratória no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação em favor da leiloeira, sem 
prejuízo a demais sanções aplicadas pelo MM. Juízo da causa, bem como poderá ainda a Leiloeira emitir título de crédito, para a cobrança de tais 
valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32, 
além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 8 - COMISSÃO DO LEILOEIRO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do 
preço do bem arrematado, bem como da comissão do(a) leiloeiro(a) Dora Plat CPF:070.809.068-06 - Leiloeira Oficial - JUCESP 744 (fixada em 5% - 
cinco por cento, do valor da arrematação) no prazo de 24 horas após o encerramento da Praça através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável. Cabe ao Juízo responsável a expedição de guia de levantamento da comissão devida ao leiloeiro(a). A comissão do leiloeiro(a) será 
depositada nos autos e as guias de levantamento expedidas em seu favor serão arquivadas em classificador próprio, conforme determinação do 
parágrafo único do artigo 267 do Provimento CSM 2152/2014, publicado no DJE em 11/02/2014. A comissão do leiloeiro, não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se, a arrematação for desfeita por determinação judicial, ou por razões alheias à vontade do arrematante e, 
deduzidas as despesas incorridas. 9 - DO CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL - Caso a(s) praça(s) 
seja(m) cancelada(s)/suspensa(s) após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido 
o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. 10 - DÉBITOS e 
OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Em caso de arrematação, o crédito do exequente no processo em epígrafe, por sua natureza "propter rem", 
acrescido de eventuais débitos de IPTU/ITR foro e laudêmio, quando for o caso (mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da 
causa), terão preferência sobre os demais, sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas vincendas até a realização da alienação (Art. 323, Art. 908, 
§§ 1º e 2º do CPC e Art. 130, parágrafo único do CTN). O(s) bem(ns) será(ão) alienado(s) em caráter ad corpus e no estado de conservação em que se 
encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área, sob responsabilidade do arrematante, bem como de eventual 
regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais 
providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, "caput", §§ 1º e 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão 
atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das 
medidas legais cabíveis. 11 - DA FRAUDE - Aquele que, tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - arts. 186 e 927 do 
Código Civil, ficará sujeito às penalidades do artigo 358 do Código Penal: Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou 
procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de 2 (dois) meses 
a 1 (um) ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 12 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS - Pessoalmente perante o Ofício onde estiver 
tramitando a ação, ou pela central de atendimento no telefone 3003-0677 e/ou e-mail: contato@zukerman.com.br.  Para participar acesse 
www.zukerman.com.br. 13 - DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO - Os interessados deverão se cadastrar no site zukerman.com.br     e se habilitar, 
acessando a página deste leilão, para participação on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o término do 1º ou do 
2º Leilão, observadas a condições estabelecidas neste edital. Aquele que se habilitar para a 1ª, estará automaticamente habilitado para a 2ª Praça. 
Ficam os executados ABILIO JOSE MENDES GOMES, ROSANA TREFIGLIO MENDES GOMES, bem como os credores SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SF, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, terceiro(a) interessado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
TUPANUYARA, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada em 17/05/2017. Dos autos não constam recursos ou causas pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. São Paulo, 16 de agosto de 2021.  

 GAZETA DE SÃO PAULO – 21.08.2021  
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lanceja.com.br (11)4426-5064Localização dos bens, 
visitação, edital na íntegra
 e habilitação para lances 
on-line no site:

Leilão Público Extrajudicial - Presencial e On-line

LEILÃO DATA: 04/09/2021 - 11h - 16 Lotes de bens móveis.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL/SP - EDITAL nº 001/2021 - PROCESSO ADM. Nº. 082/2021

Ford F600, Ford F4000, Pá Carregadeira, Kombi, VW 17210, Ducato Ambulância, 
Saveiro, Honda XR 250, Palio, Óleo, Informática, Mobiliário e etc.

Visitação: Mesmo local do leilão.  Bens vendidos no estado em que se encontram, sem garantias. 

. 

  Local do Leilão: Rua Leonardo Norgues Rodrigues, 399 - Jd. Fortaleza - Vargem Grande do Sul / SP

Leiloeiro O�cial: BRUNO AGNELLO PEGORARO - JUCESP 763

  Local do Leilão: Rua Leonardo Norgues Rodrigues, 399 - Jd. Fortaleza - Vargem Grande do Sul / SP

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE JABAQUARA. Processo: 
nº 0004738-86.2004.8.26.0003. Executados: requerido(s) VICENTE JOSE DE CAMPOS REBUSTINI, NANCI NEIDE CAMPANHA REBUSTINI. 
Apartamento nº 63 - Rua Luiz Goes, 1313 - Saúde /SP. Rua Luís Góis, nº1313, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 045.039.01982. Descrição completa na 
Matrícula nº 11.318 do 14º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 969.707,66  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 678.795,36 (70%  do valor 
de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 25/10/2021 às 11h00min, e termina em 28/10/2021 às 11h00min; 2ª 
Praça começa em 28/10/2021 às 11h01min, e termina em 17/11/2021 às 11h00min. Ficam os requeridos VICENTE JOSE DE CAMPOS REBUSTINI,
NANCI NEIDE CAMPANHA REBUSTINI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores MARIA DO ESPIRITO SANTO FARIA, 
credor(a) hipotecário BANCO BRADESCO S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/08/2006. 

 GAZETA DE SÃO PAULO – 21.08.2021 

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

GRANDE LEILÃO LOGÍSTICOGRANDE LEILÃO LOGÍSTICO

Imperdível!!!!
A Companhia Nacional de Leilões,

tráz uma grande oportunidade de negócio.

Galpão Industr ia l  logíst ico
em Santana de  Parnaíba/SP.

Galpão Industrial muito bem localizado, em um excelente ponto de Santana de
Parnaíba, Imóvel com Laudo de Perito com 15.323,00 metros quadrados,
(área do terreno), sendo 1.540,00 metros de área construida, tudo com 40%
de abatimento em Processo Judicial, detalhes abaixo.

Assunto: Comunicação de Leilão Judicial Eletrônico a ser realizado na platafor-
ma de leilões eletrônicos, CN Leilões.

2ª Praça: Inicio dia 29/07/2021 às 16:00 hs
Encerramento 30/08/2021 às 16:00hs

Cia Nacional Leilões - CNL - www.cianacionalleiloes.com.br - Telefone (11) 98233-8629

Avaliação: R$ 7.739.672,00 (Jan./2021)
Conforme Laudo Pericial Homologado pelo Juiz.

(Por 60% desse valor em 2º praça, ou seja R$ 4.643.803,20).

Imóvel: Um terreno denominado Chácaras Gabi, no Distrito e Municipio de Santana
de Parnaiba, desta Comarca, assim descrito e caracterizado; "partindo do ponto 05 em
linha reta até o ponto 04-AZ 288° 25, a uma distância de 184,80m, onde confronta com
Bernardino Marques da Silva, dai deflete à esquerda em linha reta até o ponto 07 AZ
152 58, a uma distância de 100,71m, onde confronta com a área B, de Albina Sukavicius;
dai deflete à esquerda em linha reta 6 AZ 90° 03, a uma distância de 170,39m, onde
confronta com a área B, da Albina Sukavicius; dai deflete à esquerda em linha reta AZ
341032, até o ponto 05, a uma distância de 91,23m, onde faz frente para a Estrada dos
Romeiros, encerrando a área total de 15,323,00 metros quadrados. Inscrição Cadastral n°
24343.61.47.0001.00.000 (lote n° 0001 da quadra nº 47), do loteamento Chácara Gabi"
Matricula do Imóvel - 64.782 do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri - São Paulo.

Endereço: Estrada Rosa Scarpa nº 100
Chacara Gabi, Santana de Parnaiba - São Paulo.

Situação do imóvel - ** Vazio **
Marque sua visita

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

B7gazetasp.com.br
SÁBADO, 21 A SEGUNDA-FEIRA, 23 DE AGOStO DE 2021 

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL - ONLINE

DATA: 24/08/21 às 14h00
LEILÃO DE IMÓVEIS - GRANDES OPORTUNIDADES!

GRANDE TERRENO EM MAIRIPORÃ/SP C/ 387.963,77 m², DESOCUPADO!
(Próximo ao km 55 da Rod. Fernão Dias, bairro da Terra Preta)

Oportunidade p/ Empreendimentos Comerciais e/ou residenciais 
Matrícula 10.018 do CRI de Mairiporã/SP - Lance Inicial: R$ 6.000.000,00

APARTAMENTO c/ 170,80 m² - na Vila Mascote, SÃO PAULO/SP
COND. EDIFÍCIO MONTE OLIMPO - 04 Suítes - 04 Vagas de Garagem!

Matrícula 140.905 do 8º O.R.I. de São Paulo/SP - Lance Inicial: R$ 1.200.000,00
APARTAMENTO c/ 55,48 m² - no Bairro do Votupoca, BARUERI/SP

COND. RESIDENCIAL COLORE - 02 Quartos - 01 Vaga de Garagem!
Matrícula 173.522 do C.R.I. de Barueri/SP - Lance Inicial: R$ 190.000,00

CASAS ASSOBRADADAS na Vila Moura, CARAPICUÍBA/SP
Cond. Residencial Vila Moura - Chacaras Santa Lúcia dos Ipê - Matrícula 4.542 e 4.543 do O.R.I. de Carapicuíba/SP

Casa Assobradada nº 03, do tipo 2 - com 260 m² A.C. e 293 m² A.T. - Lance Mínimo: R$ 1.290.000,00
Casa Assobradada nº 04, do tipo 3 - com 339 m² A.C. e 751 m² A.T. - Lance Mínimo: R$ 1.790.000,00

Venda “AD CORPUS” e no estado em que se encontram. Obs: Gravames e demais ônus vide Edital

. 

Edital na íntegra,
 lances online e
 fotos no site:

Visitação: Agendadas com o leiloeiro, pelo e-mail: comercial@ams10leiloes.com.br

www.ams10leiloes.com.br
Central de atendimento: (11) 4208-7383 | (11) 99947-7561

Leiloeiro O�cial: Álvaro Mendes da Silva Junior - JUCESP n° 1.210

1ª VARA DE MIRASSOL – SÃO PAULO/SP. EDITAL RESUMIDO DE  1ª E 2ª PRAÇA 
para conhecimento de todos interessados quanto a venda dos bens imóveis abaixo 
descritos pertencentes à INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS METALICAS 
ZANQUETA LTDA e INTIMAÇÃO de seus representantes legais, partes processuais, 
MINISTÉRIO PÚBLICO, e Administrador Judicial nomeado Ricardo Alexandre Jan-
jopi (OAB/SP 218.143).  PROCESSO nº 0000576-31.1996.8.26.0358. O DR MARCE-
LO HAGGI ANDREOTTI, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mirassol São Paulo/SP, na 

forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo processam-se os autos da INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS 
METALICAS ZANQUETA LTDA, e com fulcro na Lei 11.101/2005 e artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do 
CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, 
Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP,  
a leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plataforma eletrônica FV LEILÕES (www.
fvleiloes.com.br)  portal de leilões on-line, com escritório à Avenida Indianópolis nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo/
SP, levará a público, pregão de venda e arrematação na modalidade online, 1ª PRAÇA com início dia 13/09/2021  às 
15:00 horas e com término dia 16/09/2021  às 15:00 horas, entregando a quem ofertar valor igual ou superior ao da 
avaliação, e não havendo licitantes na 1ª praça, fica desde já designado a 2ª PRAÇA com início dia 16/09/2021  às 
15:01 horas e com término dia 06/10/2021  às 15:00 horas, onde serão aceitos lances no valor igual ou superior ao 
correspondente a 50% da avaliação.  LOTE 01 – INTEGRALIDADE DOS BENS COMPOSTO PELOS LOTES 02 e 03.  
VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais).   LOTE 02 – BEM IMÓVEL 
MATRÍCULA 1.318 (Cartório de Registro de Imóveis de Mirassol/SP) ÁREA TOTAL DE TERRENO 400 m², ÁREA 
TESTADA 20 m², ÁREA CONSTRUÍDA 166,78 m². ÔNUS Av. 003/1.318. Av. 006/1.318. R.007/1.318. R.008/1.318. 
AV.009/1.318. CADASTRO MUNICIPAL: 00350400/0. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 01.2.021.0174.001. Constam dé-
bitos de IPTU  em aberto junto a municipalidade (para consulta acessar: http://iptu.mirassol.sp.gov.br:1142/iptu/ e 
incluir CNPJ da falida: 52.439.874/0001-43).  IMÓVEL OCUPADO.  VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO R$ 153.000,00 
(cento e cinquenta e três mil reais). LOTE 03 – BEM IMÓVEL  MATRÍCULA 13.582 (Cartório de Registro de Imóveis 
de Mirassol/SP) – ÁREA TOTAL DE TERRENO 500 m², ÁREA TESTADA 10 m², ÁREA CONSTRUÍDA 160,00. ÔNUS 
R.001 13.582. AV. 003/13. 582. R.004/13.582. R.005/13.582. AV.006/13.582. AV.007/13.582. CADASTRO MUNICIPAL: 
00350400/0 INSCRIÇÃO CADASTRAL: 01.2.021.0174.001.  Constam débitos de IPTU  em aberto junto a municipa-
lidade (para consulta acessar: http://iptu.mirassol.sp.gov.br:1142/iptu/ e incluir CNPJ da falida: 52.439.874/0001-43).  
VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais).  DA VISITAÇÃO: Constitui 
ônus dos interessados examinar os bens a serem apregoados. As visitas, quando autorizadas, deverão ser agendadas 
via e-mail contato@fvleiloes.com.br ou através do telefone (11) 3842-3333. DOS DÉBITOS: Os bens serão vendidos 
livres e desembaraçados de quaisquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor – 
(“aquisição originária”), inclusive as de natureza tributária e trabalhista, de acordo com art. 141, da Lei 11.10/2005, 
exceto se o arrematante for: (i) sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; (ii) parente, em linha reta 
ou colateral, até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou, (iii) identificado como 
agente do falido com objetivo de fraudar a sucessão. OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Todas as providências e 
despesas relativas à transferência do bem, tais como documentos, desocupação, ITBI, certidões, registro e outras 
despesas pertinentes, correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos/ônus pretéritos à arrematação 
– (“aquisição originária”), bem como, demais taxas, impostos e IPTU, conforme o art. 130, “caput” e parágrafo único 
do CTN, (que possuem natureza “propter-rem”), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.  Os bens 
serão vendidos no estado de conservação que se encontram cabendo aos interessados a sua verificação antes das 
datas designadas para a alienação judicial eletrônica. Todas as providências e despesas relativas à documentação, 
transferência, registro de propriedade, desocupação, imissão na posse, vistoria e constatação do bem são de res-
ponsabilidade do arrematante. PAGAMENTO e RECIBO DE ARREMATAÇÃO – O pagamento poderá ser efetuado à 
vista ou parcelado.  COMISSÃO: A comissão devida ao leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, comissão 
esta não incluída no valor do lance vencedor.  DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício 
onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: fernanda@fvleiloes.com.br, ou ainda no endereço do 
gestor na Avenida Indianópolis nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo/SP. Ficam todos os CREDORES, MINISTÉRIO 
PÚBLICO, ADMINISTRADOR JUDICIAL, FALIDO SEUS REPRESENTANTES LEGAIS E DEMAIS INTERESSADOS 
INTIMADOS, DAS DESIGNAÇÕES SUPRA ATRAVÉS DO PRESENTE EDITAL. Não constam nos autos haver recur-
so ou causa pendente de julgamento. E para que produza os seus jurídicos efeitos de direito, é expedido o presente 
edital, que será publicado pela Imprensa Oficial do Estado e afixado por extrato, no lugar de costume, na forma da lei. 
MARCELO HAGGI ANDREOTTI Juiz de Direito

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 – 08/09/2021 às 10h00 - VALOR: 
R$ 173.004,92 e 2º leilão público – 10/09/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 114.487,70. TATIANA HISA SATO, 

leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário GALLERIA FINANÇAS SECURITIZADORA S.A. – CNPJ 
34.425.347/0001-06, 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: Uma unidade 
autônoma, consistente de um apartamento sob número 1, com área privativa de 60,21m²; quintal de uso exclusivo 
com 15,42m²; 01 vaga para auto com 11,16m²; área privativa total de 86,79m²; área de uso comum 10,90m²; área real 
total de 97,69m²; situado no Pavimento Térreo do empreendimento denominado Edifício Barcelona, Rua Spazio, nº 
48, Residencial Villa Toscana, Bairro do Uberaba, em Bragança Paulista/SP. MATRÍCULA: 105.143 – Registro de 
Imóveis da Comarca de Bragança Paulista/SP. FIDUCIANTE: CORA C NDIDA TELES FERREIRA CPF 339.843.128-30. 
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 12/08/2021. 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.

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA 
DE BIRIGUI/SP - Processo nº 1001307- 42.2017.8.26.0077. Partes: Executado(s) VALTER MASSAKAZU NISHIKAWA, 
CPF nº 216.904.438-80, o(a) Executado(a)(s) JULIO BUNEMER LOPES, CPF n° 221.782.258-61. 1º LEILÃO: 27/08/21 às 
11h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, 
seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 16/09/21 às 11h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avalia-
ção atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 152.908,88 e 2ª data Lance Inicial: R$ 91.745,32, 
valores sujeitos a atualizações. LOTE ÚNICO DE BEM IMÓVEL: DIREITOS SOBRE O APARTAMENTO N°232, NO 2º 
PAVIMENTO, BLOCO 200, DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA DE CAPRI, SITUADO NA RUA SANTO MAMPRIM 
N° 550, BIRIGUI/SP. MATRÍCULA: 74.228 C.R.I. e Anexos de Birigui/SP. Venda “AD CORPUS” no estado em que se 
encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: 
Agendamento junto a Leiloeira Oficial - Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada 
pelo(s) comitente (s) CYRELA, torna púbico a oferta, em leilão ONLINE –  02° LEILÃO CYRELA – 
LEGACY CAMPO BELO  – extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado, com 
encerramento a partir das 11h do dia 25/08/2021, no portal  www.lancetotal.com.br, nos termos do 
DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 e 
INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os bens serão vendidos no 
estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer responsabilidade 
quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados sem a ne-
cessidade de agendamento prévio do dia 03 ao dia 24/08/2021 (segunda à segunda) das 10 às 16h.  
Retirada dos bens: Dia 08 de Setembro de 2021 das 10hs às 15hs,  na Rua Laplace, 186 - Campo 
Belo, São Paulo - SP, 04605-000. A venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do 
Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores 
informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório 
do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

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 – 09/09/2021 às 
15h00 - VALOR: R$ 122.084,20 e 2º leilão público – 10/09/2021 às 15h00 - VALOR: R$ 33.176,30. 

TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário SP-10 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 12.153.140/0001-89 (em recuperação judicial), 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: Terreno 
constituído pelo lote nº 25 da quadra nº 27, do loteamento denominado SÍTIO VELLOSO, em Carapicuíba/SP, 
com uma área de 140,00m². MATRÍCULA: 4.972 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Carapicuíba/SP. FIDUCIANTE: SANDRA BARROS DA GAMA CPF 200.981.578-50. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 12/08/2021. 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.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) GAFISA , torna púbico a oferta, em leilão ONLINE -  17° LEILÃO – LORIAN   (aber-
to ao publico) - extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado, com encerramento 
a partir das 11h do dia 23/08/2021, no portal  www.lancetotal.com.br, nos termos do DECRETO Nº 
21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO 
NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os bens serão vendidos no estado em 
que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto ao 
estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados mediante AGENDA-
MENTO PRÉVIO através do email: atendimento@lancetotal.com.br, até o dia 18 de Agosto de 2021. 
Retirada dos bens: Dia 28 de Agosto de 2021 das 10 às 15h na Avenida Doutor Martin Luther King, 
980 - Cidade São Francisco, Osasco - SP, 06030-000. A venda será realizada à vista. O pagamento 
de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado 
no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou 
no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

EDITAL DE LEILÃO N° 03/2021 – HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE FRANCA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

O Exmo Sr Dr. Renato César Trevisani, Juiz do Trabalho Coordenador da Divisão de Execução de Franca, nos termos do Provimento GP-CR 4/2019 do Eg. T ribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, bem
como as adequações determinadas pela Portaria Conjunta GP-VPA-VPJ-CR Nº 005/2020, faz saber a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que será realizado o LEILÃO Nº 03/2021,
na modalidade EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA, pelo Leiloeiro Oficial responsável, Sr. Daniel Oliveira Junior, JUCESP n° 1145, sendo certo que os lances dos bens penhorados nas execuções dos
autos abaixo discriminados, poderão ser recebidos, a partir do dia 26/08/21, através do site www.danieloliveiraleiloes.com.br, encerrando-se no dia, 23/09/21, a partir das 13h, horário
que inicia seu encerramento.  Os lotes  serão  encerrados  de  modo escalonado,  a  cada 2  minutos. 1.  Proc.:  0186600-91.2009.5.15.0125–2ªVT DE SERTÃOZINHO | 2.  Proc.:  0000231-
37.2011.5.15.0054–1ªVT DE SERTÃOZINHO | 3. Proc.: 0000915-93.2010.5.15.0054–1ªVT DE SERTÃOZINHO | 4. Proc.: 0106600-07.2001.5.15.0054–1ªVT DE SERTÃOZINHO | 5.
Proc.: 0107200-47.2009.5.15.0054–1ªVT DE SERTÃOZINHO | 6. Proc.: 0001751-54.2010.5.15.0058–VT DE BEBEDOURO | 7. Proc.: 0011211-98.2016.5.15.0076 –2ªVT DE FRANCA |
8. Proc.: 0011461-91.2014.5.15.0015–1ªVT DE FRANCA | 9. Proc.: 0010918-54.2015.5.15.0015–1ªVT DE FRANCA | 10. Proc.: 0010865-36.2018.5.15.0058-VT DE BEBEDOURO | 11.
Proc.: 0011119-80.2014.5.15.0015-1ªVT DE FRANCA | 12. Proc.: 0000362-85.2014.5.15.0125-2ªVT DE SERTÃOZINHO | 13. Proc.: 0010306-79.2018.5.15.0058-VT DE BEBEDOURO |
14. Proc.: 0012841-13.2015.5.15.0146-VT DE ORLÂNDIA | 15. Proc.: 0000061-79.2013.5.15.0156-VT DE ORLÂNDIA | 16. Proc.: 0011226-96.2018.5.15.0076-2ªVT DE FRANCA | 17.
Proc.: 0012221-12.2018.5.15.0076-2ªVT DE FRANCA | 18. Proc.: 0012200-36.2018.5.15.0076-2ªVT DE FRANCA | 19. Proc.: 0010131-20.2018.5.15.0015-1ªVT DE FRANCA | 20.
Proc.:  0011595-79.2018.5.15.0015-1ªVT  DE  FRANCA  |  21.  Proc.:  0010754-16.2017.5.15.0146-VT  DE  ORLÂNDIA  |  22.  Proc.:  0010198-19.2017.5.15.0015-1ªVT  DE  FRANCA
(EXCLUÍDO).  REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO    N  A HASTA PÚBLICA UNIFICADA DO TRT DA 15ª REGIÃO    E  DISPOSIÇÕES GERAIS  :   O leilão  será realizado EXCLUSIVAMENTE na
modalidade eletrônica. Os bens serão anunciados no ambiente virtual do leiloeiro, no sítio eletrônico  www.danieloliveiraleiloes.com.br e serão vendidos um a um em caráter  ad-corpus e no estado de
conservação em que se encontram. Os lotes serão encerrados de modo escalonado, a cada 2 min., sendo o encerramento do lote 01 às 13h, o encerramento do lote 02 às 13:02 h, e assim sucessivamente
até o último lote. Será observado como lance mínimo, em regra, de, 50% do valor de avaliação, exceto para os lotes indicados com valor superior. A data mencionada no preâmbulo, 23/09/21, a partir
das 13h, será considerada como data de encerramento do leilão, sendo os lotes encerrados de modo escalonado, a cada 2min. A abertura do leilão, para recepção de lances, dar-se-á c/, no mín., 20 dias
úteis de antecedência do leilão, iniciando em 26/08/21; O encerramento final do leilão se dará no dia 2 3/09/21, após o repasse, que será realizado na forma detalhada no item 15; Até o horário pré-fixado
neste edital, 13h do dia 23/09/21, o leilão eletrônico estará disponível p/ recepção de lances exclusivamente por meio do site  www.danieloliveiraleiloes.com.br, sendo certo que durante todo o período
o leiloeiro fica responsável pelo regular funcionamento do site, zelando pela regularidade das informações lá disponibilizadas. O usuário cadastrado terá conhecimento dos lances ofertados, por meio de
informação disponibilizada pelo leiloeiro na página eletrônica, assim como de eventual proposta de parcelamento; O usuário cadastrado poderá ofertar novo lance, que será devidamente divulgado no
ambiente virtual supramencionado, propiciando a concorrência em igualdade de condições aos interessados; Assim, a cada novo lance, o sistema permanecerá aberto para novo lance por mais 3 min., a fim
de possibilitar a concorrência; O aludido ambiente virtual do leiloeiro deve possibilitar o registro de data e hora dos lances p/ verificação e certificação da ordem dos lances, tanto do arrematante vencedor
quanto do arrematante vencido, assim como das condições de pagamento. A fim de garantir a plena isonomia entre os participantes, a realização dos lances deve ocorrer exclusivamente por meio do
respectivo sítio eletrônico, através da utilização de login e senha, não devendo ser admitido, em nenhuma hipótese, a homologação de ofertas recebidas por outro meio eletrônico, bem como, qualquer tipo
de transmissão da hasta por outro meio eletrônico. P/ dirimir eventuais dúvidas e questionamentos, o leiloeiro deverá manter em seu site, em local de fácil visualização, telefones e formas para contato com
a equipe do leiloeiro. Quem pretender arrematar ditos bens efetuará seu cadastramento, que deverá ser feito antecipadamente no site:  www.danieloliveiraleiloes.com.br, sendo certo que o referido
cadastramento  implicará  a  aceitação da  integralidade das  disposições  do Provimento  GP-CR Nº  04/2019,  do  TRT da  15ª  Região,  assim como as  demais  condições  dispostas  neste  edital.  Após  o
cadastramento, deverá ser encaminhado ao leiloeiro, no e-mail contato@danieloliveiraleiloes.com.br arquivo onde estejam digitalizados, c/ imagens legíveis, além do TERMO DE ADESÃO, c/ cláusula
específica de que o licitante presta as informações c/ veracidade, na forma da lei, sob pena de caracterização de crime, valendo o simples recebimento do e-mail como prova p/ este fim, os seguintes
documentos: a) RG ou documento equivalente; b) CPF; c) comprovante de estado civil; d) comprovante de residência em nome do interessado e; e) contrato social e alterações, na hipótese de se tratar de
pessoa jurídica. Alternativamente, os citados documentos, em cópias autenticadas, poderão ser encaminhados no endereço físico: Av. Colombo, 11.101, Pq. Industrial Bandeirante II, CEP 87070-
000, Maringá/PR. O cadastro é pessoal e intransferível, sendo o interessado responsável p/ cumprimento dos prazos fixados neste edital, assim como pelos lances realizados c/ seu login e senha, sob pena
de multa a ser fixada pelo Juiz responsável pela hasta; O cadastramento e a participação no leilão eletrônico constituem faculdade dos licitantes, eximindo-se o TRT15 de eventuais problemas técnicos ou
operacionais que obstem, no todo ou em parte, a efetiva participação do interessado no ato. Compete ao Juiz responsável pela hasta pública, na forma do art. 7º do Prov. GP-CR Nº 04/2015, proceder ao
cancelamento de qualquer oferta quando não for possível autenticar a identidade do usuário, quando houver descumprimento das condições estabelecidas no Edital ou no referido Provimento ou quando a
proposta apresentar irregularidade. Na data da Hasta Pública, o arrematante deverá pagar parcela correspondente a, no mínimo 20% do valor do lance, além da comissão do leiloeiro, de 5% também sobre
o valor do lance, admitindo-se pagamento em moeda corrente, comprovação de transferência online ou guia de depósito. O saldo remanescente deverá ser pago no 1º dia útil subsequente à realização da
hasta, diretamente na agência bancária autoriz.; O Leiloeiro enviará ao arrematante, por mensagem eletrônica, as guias de depósito e os dados bancários p/ pgto imediato do valor da arrematação e da
comissão, respectivamente, observado quanto aos percentuais devidos. A realização tempestiva dos pgtos deve ser comprovada na mesma data de sua efetivação, mediante envio de mensagem eletrônica
acompanhada dos documentos, p/ o endereço eletrônico do Leiloeiro, que a encaminhará à Divisão de Execução de Franca e ao Juízo da execução. Cabe ao leiloeiro verificar a tempestividade destes pgtos.
Cabe ao leiloeiro verificar a tempestividade dos pgtos. A não realização dos depósitos dos valores devidos no prazo fixado deverá ser comunicada imediatamente pelo leiloeiro à Divisão de Execução de
Franca; Ressalvada a hipótese do art. 903, § 5º CPC/15, a desistência da arrematação ou a ausência do depósito do saldo remanescente, no prazo supra, acarretará a perda, em favor da execução, do valor
já pago, além da comissão destinada ao leiloeiro. Caso o arrematante seja o próprio credor e o seu crédito seja inferior ao lance mínimo, deverá ser efetuado, no prazo de 3 dias, o depósito da diferença
entre o valor do maior lance e do seu crédito ou da diferença entre o valor do seu crédito e o montante do lance mínimo, sob pena de tornar sem efeito a arrematação, realizando novo leilão à custa do
exequente ou, se for o caso, de atribuí-la ao licitante concorrente. Nesta hipótese, a comissão do leiloeiro, calculada sobre o valor do lance, deverá ser paga por ocasião do encerramento da hasta pública. O
credor que não adjudicar os bens constritos perante o Juízo da Execução antes de designada data p/ o leilão pela Corregedoria Regional, c/ sorteio de leiloeiro e geração de relatório por sistema eletrônico,
só poderá adquiri-los em hasta púb. na condição de arrematante, c/ preferência na hipótese de igualar o maior lance, respondendo, porém, pelo pgto da comissão do leiloeiro. Exclusivamente p/ o repasse,
será admitido o parcelamento do pgto da arrematação, em até 12x, sendo entrada e parcelas, conf. o Regulamento da Hasta de Franca (30% à vista + 11 parcelas), a critério do Juiz Coordenador da Divisão
de Execução de Franca, sendo que o pgto da parcela inicial corresp. a no mínimo 30% do valor do lance. A opção pelo parcelamento deve ser efetuada no momento do lance. Em não se fazendo neste
momento, presume-se que o lance foi dado à vista, não podendo posteriormente o arrematante solicitar referido parcelamento. A proposta de pgto do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
parcelamento, desde que os valores das propostas sejam iguais; propostas de parcelamentos em condições iguais, prevalecerá a formulada em 1º lugar. Havendo mais de uma proposta de parcelamento
será considerada a mais vantajosa aquela que contenha maior valor real, devendo, entretanto, as propostas serem analisadas pelo leiloeiro e enviadas ao Juiz Coordenador p/ dirimir eventual dúvida. Sempre
que houver dúvidas na análise das propostas de pgto p/ parte do leiloeiro, esse deverá realizar contato prévio c/ o Juiz para finalizar a arrematação. Nos casos de parcelamento, será utilizado o índice da
SELIC p/ corrigir monetariamente as prestações. A apresentação da proposta de parcelamento não suspende o leilão. A imissão na posse de bens arrematados parceladamente ficará condicionada ao pgto
total  do valor do lance. Deferido o parcelamento, no caso de atraso no pgto de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida c/ 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 perante o Juízo da execução. No dia do encerramento da hasta (23/09/21), os bens que não foram objeto de arrematação serão objeto de repasse e serão
disponibilizados novamente no sítio do leiloeiro, 15 min. após o encerramento do leilão de todos os bens, e permanecerão disponíveis para lances com duração de 20min p/ todos os lotes, oportunidade em
que poderão ser desmembrados. Por ocasião do repasse, interessados poderão fazer outras propostas exclusivamente através do site do leiloeiro. O lance ficará disponibilizado no site possibilitando a livre
concorrência e haverá consulta do Juiz Coordenador da Divisão de Execução de Franca que avaliará a proposta e, sendo interessante para a solução do processo, respeitadas as limitações quanto ao preço
vil, deliberará p/ aceitação ou não desta. Além da comissão de 5% sobre o valor da arrematação, a cargo do arrematante, fará jus o leiloeiro ao ressarcimento das despesas incorridas com a remoção,
guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, bem como a armazenagem, na forma do artigo 789-A, VIII, da CLT, que serão acrescidas à execução. O executado ressarcirá as
despesas, inclusive se, depois da remoção, sobrevier substituição da penhora, conciliação, pgto, remição ou adjudicação. Se o valor da arrematação for superior ao crédito do exequente, as despesas conf.
citado, poderão ser deduzidas do produto da arrematação. Não será devida a comissão ao Leiloeiro na hipótese de desistência de que trata o § 5º do art. 903 do CPC/15, de anulação da arrematação ou se
negativo o resultado da hasta. Anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo a desistência prevista no § 5º do art. 903 do CPC/15, o leiloeiro devolverá ao arrematante o valor recebido a
título de comissão corrigido pelo IPCA-E, imediatamente após o recebimento da comunicação pela Divisão de Execução de Franca. Na hipótese de acordo ou pgto do débito após a publicação do edital, mas
antes da data de encerramento da hasta pública, o leiloeiro fará jus à comissão no montante de 5% sobre o valor da execução atualizado. Comprovado o pgto, o leiloeiro enviará imediatamente todos os
dados por e-mail  divisaoexecucao.franca@trt15.jus.br p/ que seja expedido o Auto de Arrematação, o qual conterá os dados do arrematante, a forma de pgto e posteriormente será assinado pelo
leiloeiro e pelo Juiz Coordenador da Divisão de Execução de Franca, devendo ser remetido tanto p/ Divisão quanto para as Varas de origem da execução. Os participantes dos leilões judiciais promovidos pelo
TRT15, incluídos os eventuais arrematantes dos lotes oferecidos, não poderão alegar desconhecimento das condições do certame, dos encargos do bem, das condições e prazos de pgto ou das despesas e
custas relativas às Hastas Públicas. Os adquirentes dos imóveis arrematados em hasta pública são isentos de crédito tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a
posse de bens e direitos adquiridos judicialmente, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria da União, Estados, Municípios e DF,
inscritos ou não em dívida ativa, nos termos do art. 130, § Único do CTN e art. 110 da Consolidação dos Prov. da Corregedoria-Geral da JT. A isenção prevista no item antecedente também se aplica a bens
móveis, inclusive veículos, ficando os mesmos livres de débitos de IPVA, multas e outros, inscritos ou não na dívida pública, geradas até a data da arrematação, de forma que esses encargos não serão
transferidos aos arrematantes por analogia à decisões do C. TST (TST-RO-6626-42.2013.5.15.0000, ST_ReeNeceRO-75700-07.2009.5.05.0000, TRT-ReeNec e RO-12600-56.2009.5.09.0909, TST-RXOF e
ROAG-58400-44.2005.5.06.0000, TST-RXOF e ROMS-25600.26.2006.5.06.0000). Eventuais débitos que recaiam sobre o bem até a data da hasta pública, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se
sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência, nos termos do disposto nos arts. 1.430 do CC e 908, § 1º, do CPC. Os Embargos à arrematação, de acordo c/ o art. 903 do CPC/15, não terão
efeito suspensivo da venda realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os Embargos. O prazo p/ eventuais embargos à arrematação ou
adjudicação passará a fluir da data da Hasta Pública, independentemente de nova notificação. Fica autorizado o leiloeiro ou pessoa por ele expressamente designada a fazer a vistoria dos bens penhorados,
podendo fotografá-los, bem como solicitar, em caráter de urgência, as respectivas certidões de regularidade nos órgãos de interesse, em especial Prefeitura, Detran, Ciretran, CRI, Cartório de Títulos e
Documentos, INCRA, dentre outros que se fizerem necessários. É vedado aos depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, em dias úteis, das 8h às 18h, ou por meio de serviço de
agendamento de visitas, sob pena de ofensa ao art. 77, inc. IV, do CPC, ficando, desde logo, autorizado o uso de força policial, se necessário. O leiloeiro deverá envidar esforços para visitar e fotografar o
bem, divulgando as fotos no site, disponibilizando também informações que sejam úteis quanto à localização dos lotes. O leiloeiro deverá publicar o presente edital em sítio eletrônico na rede mundial de
computadores e, para fins do art. 888 da CLT, publicar extrato do edital em jornal de ampla circulação local, isto é, nas cidades que constituem a área da presente Divisão de Execução. A divulgação dos
lotes deverá ser feita também por outros meios eletrônicos a fim de ampliar o público-alvo. Os casos omissos e as dúvidas quanto à aplicabilidade do Provimento GP-CR Nº 04/2019 serão resolvidos por ato
conjunto da Presidência e da Corregedoria deste Tribunal, sendo as ocorrências ou problemas judiciais dirimidos pelo Juiz Coordenador da Divisão de Execução de Franca. Por intermédio deste Edital, ficam
intimadas as partes, respectivos patronos, em especial o(a) executado(a) e/ou sócios, inclusive cônjuges, caso não o sejam por meio de qualquer outra forma legalmente estabelecida. O presente edital
estará  disponível  na  íntegra  no  sítio  do  Leiloeiro  Oficial  (www.  danieloliveiraleiloes  .com.br  )  e  na  plataforma  de  publicações  eletrônicas  de  editais  judiciais  PUBLICJUD
(www.publicjud.com.br/visualizar/  43336  ). Ciência às partes. Em, 13/08/21, Franca/SP.

Dr. Renato César Trevisani – Juiz do Trabalho da 15ª Região – Divisão de Execução de Franca
Edital com a correspondência dos artigos do Novo Código de Processo Civil

Leilões Judiciais e Extrajudiciais
Phone: +55 11 2408-7433

www.glleiloes.com.br
Rua Armando Arruda Pereira, nº 253 - sala 22 - Jd. Zaira - Guarulhos-SP - CEP 07095-100

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tatuí/SP.
EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA de LEILÃO DE BEM MÓVEL e para intimação dos executados ADEMIR SIGNORI BORSSATO, CPF nº 021.590.829-53; 
GRÁFICA PJ 200 LTDA, CNPJ 39.009.220/0001-11; PEDRO SANTOS OLIVEIRA, CPF nº 020.738.608-00; PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, CPF nº 
160.147.088-63; MARIA DAS DORES MIRANDA, CPF nº 031.800.118-74; CREDOR FIDUCIÁRIO: BANCO VOLKSWAGEN S/A, CNPJ nº 
59.109.165/0001-49 e demais interessados, expedido nos autos da Ação Cumprimento de sentença – Improbidade Administrativa, ora em fase de 
Execução, Processo nº 0008337-90.2016.8.26.0624, fi gurando como exequente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ nº não 
informado. O Dr. Rubens Petersen Neto, Juíz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos 
artigos 879 ao 903 do CPC   e Prov. CSM 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, através do portal de leilões on-line ( www.glleiloes.
com.br ), levará a público pregão de venda e arrematação do(s) bem(ns) penhorado(s) na 1ª Praça com início no dia 01 de Setembro de 2021 às 10:00 
horas, e com término no dia 08 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, entregando-o(s) a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, 
fi cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 08 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, e com término no dia 28 de Setembro de 
2021 às 10:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der, não sendo aceito lance 
inferior a 50% do valor de avaliação atualizada (Parágrafo único do Art. 891 do CPC), o(s) bem(ns) móvel(eis) abaixo descrito(s), conforme o 
constante do presente edital. DO BEM MÓVEL: DIREITOS AQUISITIVOS DE 01 (UM) VEÍCULO VW/POLO MF, Placa DGT-7458, Cor Cinza, 
Renavam 01216339446, Chassi 9BWAL5BZ9LP047727, Ano Fabricação 2019, Ano Modelo 2020, segundo auto de avaliação se encontra em bom 
estado de conservação. Depositário Fiel: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, CPF nº 160.147.088-63. O pretendente a arrematação deverá diligenciar 
até o local onde encontra- se o bem penhorado, sito à Rua Argemiro Rodrigues da Costa, nº 156 – Jardim Wanderley – Tatuí/SP, para certifi car-
se do estado físico de aludido bem penhorado, devendo, ainda, o arrematante prover a remoção do bem levado à hasta pública. Bem móvel 
sem garantia, vendido nas condições em que se encontra, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Débitos de IPVA e licenciamento deverão serem levantados pelo arrematante, bem como, 
a existência de gravames (Credores Fiduciários e etc). “Eventuais ônus sobre o bem móvel (automóvel), correrão por conta do arrematante, tais 
como: multas, licenciamentos, desbloqueio do veículo (circulação e transferência) e etc”, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários 
conforme o artigo 130, “caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. ÔNUS: 
Conforme pesquisa ao DENATRAN-SP, Consta Restrição – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA; Consta Restrição Judicial – RENAJUD de Transferência, 
16/03/2020, TJSP 2ª Vara Cível de Tatuí/SP – Processo nº 0008337- 90.2016.8.26.0624 “Exequenda”, consulta em 01/06/2021; Conforme pesquisa ao 
DETRAN-SP, Consta Restrição Financeira – BANCO VOLKSWAGEN S/A.; Consta Restrição Judiciária – BLOQ. RENAJUD – TRANSFERÊNCIA, Último 
Licenciamento Efetuado: Exercício 2.020, Status do Licenciamento: em dia (o prazo máximo para licenciamento de veículos com fi nal 8 é 31/10/2021), 
IPVA: R$ 2.516,55, MULTAS: R$ 104,12, consulta em 01/06/2021; Conforme pesquisa a Fazenda do Estado de São Paulo, IPVA 2.021: R$ 2.516,56; 
Licenciamento 2021 Vencimento 10/2021: R$ 98,91; Multas D.E.R.: R$ 104,12; Total de Débitos: R$ 2.719,59, consulta em 01/06/2021. OBSERVAÇÃO: 
Conforme extrato de fi nanciamento do Banco Volkswagen S/A, de fl s. 893 e 893, em 19/11/2020, existia a Prestação 12 com vencimento em 14/11/2020 
atrasada, no valor de R$ 1.329,07, mais as prestações 13 a 36 a vencer, com total no valor de R$ 29.877,92. AVALIAÇÃO: R$ 53.000,00 (Cinquenta e 
Três Mil Reais), realizada em Agosto de 2020. ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO: R$ 56.745,53 (Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco 
Reais e Cinquenta e Três Centavos), atualizada em Maio/2.021, que será atualizada até o início do praceamento “leilão” pelos índices da Tabela Prática 
do TJSP. VALOR DA CAUSA: R$ 1.842.616,38 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Dois Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais e Trinta e Oito 
Centavos), atualizada até Fevereiro de 2.021. CONDIÇÕES DE VENDA: Conforme disposto nos Provimentos CSM (Conselho Superior da 
Magistratura) nº 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, disponibilizado no site: www.glleiloes.com.br. LEILOEIRO: O leilão será 
realizado pelo leiloeiro, Maurício Gomes Leiteiro, JUCESP nº 665. FORMAS DE PAGAMENTO - ARREMATAÇÃO: À VISTA – Os preços do(s) bem(ns) 
arrematado(s), deverá(ão) ser depositados através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida em suas agências) ou através 
do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depositada a 
comissão do Leiloeiro, correspondente a 5% (Cinco por cento) sobre o valor da arrematação, que deverá ser depositada nos autos do processo, 
mediante emissão de guia de depósito, no prazo de 24 horas da realização do leilão, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 884 do CPC, e ato 
contínuo, ser requerido seu levantamento conforme disciplina o artigo 267 das Normas da Corregedoria – TOMO. Em até 5 horas após o encerramento 
do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito – recomendamos esperar o recebimento deste e-mail. Decorridos o prazo 
sem que o arrematante tenha pago as guias de depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas 
legais cabíveis, nos termos do artigo 897 do CPC. A arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições 
de pagamento acima indicadas. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO: Cumprido a previsão do artigo 891, parágrafo único e artigo 895, inciso I e 
parágrafos do NCPC, CASO NÃO HAJA LANCE PARA PAGAMENTO À VISTA, poderão ser apresentadas propostas escritas de arrematação 
parcelada, sendo necessário sinal igual ou superior a 25% do valor da proposta (pagamento através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil, 
obtida através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) e o restante em até 30 parcelas, com indexador de correção monetária 
apresentado pelo arrematante e garantido por caução idônea, fi cando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do MM. Juízo para validação. 
A proposta deve ser apresentada com antecedência mínima de 24h do início do leilão em que se pretende apresentar a proposta, seja ele 1ª ou 2ª Praça. 
O lance parcelado deverá ser ofertado diretamente no site do Leiloeiro. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se a(o)(s) executada(o)(s), após a publicação do 
edital em epígrafe, pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826 do Código de Processo Civil, deverá 
apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção expressa 
quanto à remição da execução, sendo vedado para tal fi nalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá a(o) executada(o) pagar a importância 
atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Ofi cial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago 
(dívida exequenda). ACORDO: Sendo fi rmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo 
leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor acordado. ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este 
fi cará responsável pela comissão devida, que não será considerada despesa processual para fi ns de ressarcimento pelo executado. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o Ofício onde estiver ocorrendo a ação, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, localizado na Rua Armando 
Arruda, nº 253, 2º Andar Sl 22, Guarulhos – SP, ou ainda, pelo telefone (11)2408-7433 e e-mail: contato@glleiloes.com.br Fica(m) o(s) executado(s) 
CREDOR FIDUCIÁRIO: BANCO VOLKSWAGEN S/A, CNPJ nº 59.109.165/0001-49 e demais interessados INTIMADOS das designações supra, em 
atenção ao disposto nos parágrafos do artigo 889 do CPC, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Não consta dos autos haver recurso 
ou causa pendente de julgamento. “Eventuais ônus sobre o imóvel, correrá por conta do arrematante”, exceto os decorrentes de débitos de 
fi scais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da 
arrematação. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que os bens penhorados se encontram, devendo o licitante/
arrematante verifi cá-los “in locu” e sob sua responsabilidade. A publicação deste edital será realizada com fulcro no Artigo 887, parágrafo 2º da Lei 
13.105/15 (Novo CPC) e supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. Eu, Escrevente, digitei. Eu,  Escrivã (o), 
subscrevi. Dr. RUBENS PETERSEN NETO JUIZ DE DIREITO

Leilões Judiciais e Extrajudiciais
Phone: +55 11 2408-7433

www.glleiloes.com.br
Rua Armando Arruda Pereira, nº 253 - sala 22 - Jd. Zaira - Guarulhos-SP - CEP 07095-100

COMARCA DE GUARULHOS FORO DE GUARULHOS - 3ª VARA CÍVEL
EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU 
CLEITON DE ALMEIDA, expedido nos autos da ação de Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel movida por DIRCEU DÓRIA em face de 
CLEITON DE ALMEIDA, PROCESSO Nº 0031314-10.2019.8.26.0224 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, FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVE-
REM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que, com fulcro no artigo 882 do CPC e nos artigos 250 a 280 das NSCGJ, no primeiro dia útil subsequente ao 
da publicação do edital, através do portal de leilões on-line ( www.glleiloes.com.br ), levará a público pregão de venda e arrematação do(s) bem(ns) pe-
nhorado(s) na 1ª Praça com início no dia 01 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, e com término no dia 08 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, entre-
gando-o(s) a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 08 de Setembro de 
2021 às 10:00 horas, e com término no dia 28 de Setembro de 2021 às 10:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o(s) bem(ns) será(ão) 
entregue(s) a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Parágrafo único do Art. 891 do CPC), o(s) bem(ns) 
móvel(eis) abaixo descrito(s), conforme o constante do presente edital. DO BEM MÓVEL: 01 (UM) VEÍCULO GM/ZAFIRA ELITE, Placa FIF-0503, Cor 
Prata, Ano Fabricação 2004, Ano Modelo 2005, Renavam 00838037372, chassi 9BGTW75W05C122668, segundo auto de constatação, o referido bem 
estava em bom estado de uso e regular estado de conservação, apresentando as seguintes avarias: pneus em mau estado, parachoque dianteiro amas-
sado, retrovisores direito e esquerdo riscados, parachoque traseiro ralado, riscos de uso em geral. Depositário Fiel: CLEITON DE ALMEIDA, CPF nº 
974.491.562-53. O pretendente a arrematação deverá diligenciar até o local onde encontra-se o bem penhorado, sito à Avenida Adelaide, nº 182, 
(Antigo 10-B), Jardim Guimarães, Guarulhos-SP, para certifi car-se do estado físico de aludido bem penhorado, devendo, ainda, o arrematante prover 
a remoção do bem levado à hasta pública. Bem móvel sem garantia, vendido nas condições em que se encontra, constituindo ônus do interessado veri-
fi car suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Débitos de IPVA e licenciamento deverão serem levantados 
pelo arrematante, bem como, a existência de gravames (Credores Fiduciários e etc). “Eventuais ônus sobre o bem móvel (automóvel), correrão por 
conta do arrematante, tais como: multas, licenciamentos, desbloqueio do veículo (circulação e transferência) e etc”, exceto os decorrentes de débitos 
fi scais e tributários conforme o artigo 130, “caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. 
ÔNUS: Conforme pesquisa ao DENATRAN-SP, Constam Restrições Judiciais       RENAJUD de Transferência, 11/08/2.020, TJSP 2ª V do JEC 
de Guarulhos/SP Processo nº 1009624-05.2019.8.26.0224; Constam Restrições Judiciais RENAJUD de Penhora, 26/01/2.021, TJSP 3ª Vara Cível de 
Guarulhos/SP Processo nº 0031314- 10.2019.8.26.0224 “Exequenda” - consulta em 17/06/2.021; Conforme pesquisa ao DETRAN-SP, Consta Restrição 
Judiciária BLOQ. RENAJUD TRANSFERÊNCIA, Último Licenciamento Efetuado: Exercício 2.019, Status do Licenciamento: Vencido, IPVA: R$ 2.237,34, 
Multas Total: R$ 1.412,95 consulta em 17/06/2.021; Conforme pesquisa a Fazenda do Estado de São Paulo, Constam Débitos IPVA 2.021: R$ 
1.009,09, DPVAT 2.020: 5,23; Licenciamento 2.020: R$ 123,90, Licenciamento 2.021 Vencimento 06/2.021: R$ 98,91, Multas Municipal: R$ 609,16, 
Multas DETRAN: R$ 304,24, Multas D.E.R.: R$ 395,43; RENAINF: R$ 104,12, Total Multas: R$ 1.412,95; Total dos débitos R$ 2.650,08 Consulta em 
17/06/2.021; Conforme pesquisa ao Governo do Estado de São Paulo Site do Contribuinte, Consta inscrito em Dívida Ativa, IPVA Exercício 2.020: R$ 
1.228,27 em 17/06/2.021. AVALIAÇÃO: R$ 22.047,00 (Vinte e Dois Mil, Quarenta e Sete Reais); realizada em Março de 2.020. ATUALIZAÇÃO DA AVA-
LIAÇÃO: R$ 23.936,25 (Vinte e Três Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos), atualizada em Junho/2.021, que será atualizada 
até o início do praceamento “leilão” pelos índices da Tabela Prática do TJSP. VALOR DA CAUSA: R$ 10.921,69 (Dez Mil, Novecentos e Vinte e Um Reais 
e Sessenta e Nove Centavos), atualizada até Janeiro de 2.020. CONDIÇÕES DE VENDA: Conforme disposto nos Provimentos CSM (Conselho Superior 
da Magistratura) nº 2306/15, 2427/17 e 2614/21, além do CG nº 19/21 do TJ/SP, disponibilizado no site: www.glleiloes.com.br. LEILOEIRO: O leilão será 
realizado pelo leiloeiro, Maurício Gomes Leiteiro, JUCESP nº 665. FORMAS DE PAGAMENTO - ARREMATAÇÃO: À VISTA Os preços do(s) bem(ns) 
arrematado(s), deverá(ão) ser depositados através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida em suas agências) ou através do site 
(https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depositada a comissão do Lei-
loeiro, correspondente a 5% (Cinco por cento) sobre o valor da arrematação, que deverá ser depositada nos autos do processo, mediante emissão de 
guia de depósito, no prazo de 24 horas da realização do leilão, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 884 do CPC, e ato contínuo, ser requerido 
seu levantamento conforme disciplina o artigo 267 das Normas da Corregedoria TOMO. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematan-
te receberá um e-mail com instruções para depósito recomendamos esperar o recebimento deste e-mail. Decorridos o prazo sem que o arrematante te-
nha pago as guias de depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, nos termos 
do artigo 897 do CPC. A arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições de pagamento acima in-
dicadas. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO: Cumprido a previsão do artigo 891, parágrafo único e artigo 895, inciso I e parágrafos do NCPC, CASO 
NÃO HAJA LANCE PARA PAGAMENTO À VISTA, poderão ser apresentadas propostas escritas de arrematação parcelada, sendo necessário sinal igual 
ou superior a 25% do valor da proposta (pagamento através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil, obtida através do site (https://portaldecus-
tas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) e o restante em até 30 parcelas, com indexador de correção monetária apresentado pelo arrematante e garantido por 
caução idônea, fi cando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do MM. Juízo para validação. O interessado em adquirir o bem penhorado em 
prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, propos-
ta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. 
O lance parcelado deverá ser ofertado diretamente no site do Leiloeiro. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se a(o)(s) executada(o)(s), após a publicação do 
edital em epígrafe, pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826 do Código de Processo Civil, deverá apre-
sentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição fazendo menção expressa 
quanto à remição da execução, sendo vedado para tal fi nalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá a(o) executada(o) pagar a importância 
atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Ofi cial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago 
(dívida exequenda). ACORDO: Sendo fi rmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo 
leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor acordado. ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este fi ca-
rá responsável pela comissão devida, que não será considerada despesa processual para fi ns de ressarcimento pelo executado. DÚVIDAS E ESCLA-
RECIMENTOS: pessoalmente perante o Ofício onde estiver ocorrendo a ação, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, localizado na Rua Armando Arruda, nº 
253, 2º Andar Sl 22, Guarulhos SP, ou ainda, pelo telefone (11)2408-7433 e e-mail: contato@glleiloes.com.br. Fica(m) o(s) executado(s), e demais in-
teressados INTIMADOS das designações supra, em atenção ao disposto nos parágrafos do artigo 889 do CPC, caso não sejam localizados para a inti-
mação pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. “Eventuais ônus sobre o bem móvel (automóvel), correrá por 
conta do arrematante”, exceto os decorrentes de débitos de fi scais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os 
quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que os bens penhora-
dos se encontram, devendo o licitante/arrematante verifi cá-los “in locu” e sob sua responsabilidade. A publicação deste edital será realizada com fulcro 
no Artigo 887, parágrafo 2º da Lei 13.105/15 (Novo CPC) e supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. Registre-se 
que, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no 
endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o presente edital, por extrato, afi xado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 17 de agosto de 2021.  

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I – SANTANA - DA COMARCA DE SÃO PAU-
LO  - EDITAL de 1ª e 2ª Praças de Leilão Judicial Eletrônico do bem abaixo des-
crito, bem como para intimação dos executados ENIO SIQUEIRA JUNIOR, CPF nº 
088.623.528-67; BERENICE MARIA LOPES, CPF nº 100.406.108-02; dos interessa-
dos ITAÚ UNIBANCO  S/A, CNPJ nº 60.701.190/0001-04; ALEX MATIAS CARNAUBA, 
CPF nº 194.924.788-03; RENATA ZANIBONI, CPF nº 295.539.798-90; PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais interessados, extraído dos autos da AÇÃO DE 
COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 
processo nº 0028596-45.2010.8.26.0001, em trâmite perante a  2ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana – da Comarca de São Paulo, requerida por CONDOMÍNIO PALA-
ZZO DE LUCA, CNPJ nº 07.818.900/0001-90. A Dra. Daniela Claudia Herrera Xime-
nes, MMª. Juíza de Direito, faz saber a todos que virem ou tiverem conhecimento do 
presente Edital, que, através do sistema de Alienação Eletrônica, PRÓ-JUD LEILÕES, 
hospedado no endereço eletrônico www.projudleiloes.com.br e sob condução do Lei-
loeiro Público, Sr. Carlos Campanhã, inscrito na JUCESP sob nº 1.053, levará a 
leilão o bem a seguir descrito: Bem: APARTAMENTO Nº 112, localizado no 11º andar 
do “EDIFÍCIO PALAZZO DE LUCA”, situado na Rua Manoel de Almeida, nº 522, no 47º 
Subdistrito – Vila Guilherme. Matrícula nº 48.334 do 17º Cartório de Registro de Imó-
veis de São Paulo. Contribuinte Municipal SQL: nº 068.154.0103-0. Das datas das 
Praças eletrônicas: A 1ª praça terá início no dia 31 de agosto de 2021, às 11:00hs. 
e se estenderá por 03 (três) dias, encerrando-se no dia 03 de setembro de 2021, 
às 11:00hs. Não havendo oferta de lances, seguir-se-á, sem interrupção, a 2ª praça, 
que se encerrará no dia 23 de setembro de 2021, às 11:00hs. Do Valor Mínimo: Na 
1ª praça, o valor mínimo para a venda do bem praceado será o valor da avaliação 
judicial que será atualizado pelo índice de correção do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo até a data do início do leilão. Na 2ª praça, o valor mínimo para a venda 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizado. Infor-
mações: o edital COMPLETO  e todas as demais informações estão disponíveis em 
www.projudleiloes.com.br ou poderão ser obtidos pessoalmente na sede da PRÓ-JUD 
LEILÕES ou através do e-mail contato@projudleiloes.com.br ou ainda pelo telefone nº 
11-2892-8648 e via whatsApp/ celular nº 98366-4084. Intimações: Ficam intimados os 
Executados e as demais pessoas descritas no início do presente Edital. Dra. Daniela 
Claudia Herrera Ximenes - Juíza de Direito.

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇAS DE 
LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO
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 JOASOUZA

Três fenômenos climáticos vão 
atuar simultaneamente nos 
próximos meses nos oceanos 
Atlântico, Pacífico e Índico alte-
rando a temperatura das águas no 

Hemisfério Sul do Planeta. E essa combinação 
vai impactar a temporada de chuvas no Cen-
tro-Sul do Brasil, que começa com a chegada 
da primavera. Porém, esses fenômenos serão 
mais intensos a partir de novembro e seus 
efeitos se estenderão até fevereiro. Portanto, o 
próximo verão deverá ser o segundo seguido 
com chuvas abaixo da média.

Diante deste cenário, institutos de pes-
quisa já projetam que os reservatórios de 
hidrelétricas e as represas para abastecimento 
às residências não deverão recuperar os níveis 
históricos durante o verão e atravessarão 
a estação seca de 2022 com níveis críticos. 
Em 2021, o Brasil já enfrentou a maior crise 
hídrica dos últimos 91 anos. Então, prepare o 
bolso...

Os modelos climáticos apontam para uma 
nova temporada de La Niña devido ao imi-
nente resfriamento das águas do Pacífico na 
costa oeste da América do Sul. Isso, por si só, 
já teria potencial para ampliar a estiagem na 
‘Caixa D´água do Brasil’, região que fica entre 
Minas Gerais e Goiás. Esta área do Cerrado 
alimenta grandes reservatórios como Furnas 
e é o berço de rios importantes que ‘correm’ 
para as regiões Sul e Sudeste do País, além do 
São Francisco, que deságua entre Alagoas e 
Sergipe.

E o iminente aquecimento das águas do 
Atlântico a leste da América do Sul tende a 
concentrar as chuvas no mar, sem que elas 

Economize água 
Anomalia climática no Atlântico, no Pacífi co 
e no Índico ampliará seca no Brasil em 2022

atinjam o litoral brasileiro com a frequência 
habitual. Os dois cenários no Atlântico e no Pací-
fico foram identificados pelo modelo climático 
europeu.

Já a agência meteorológica australiana foi a 
primeira a confirmar o Dipolo do Oceano Índico. 
Esse fenômeno altera os ventos e estabelece 
temperaturas diferentes nas porções leste e oeste 
do Índico, afetando a pressão atmosférica na área 
de influência do Trópico de Capricórnio, linha 
imaginária que cruza São Paulo e Ubatuba. 

Copo meio cheio...
O uso de bioinsumos cresce no Brasil. Na 
safra 2017/18 de soja, por exemplo, eles 
representavam 6%. Já no ciclo 2019/20, o 
volume subiu para 21%, segundo a Comissão 
Técnica de Oleaginosas do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (SENAR). Os bioin-
sumos são produtos e tecnologias que têm 
origem animal, vegetal ou microbiana, e 
podem substituir insumos químicos como 
os pesticidas. 

... ou meio vazio?
Está para ser votado a qualquer mo-
mento na Câmara dos Deputados o 
Projeto 6299/02. Entre outras coisas, 
o chamado ‘Pacote do Veneno’ retira 
dos ministérios da Saúde e do Meio 
Ambiente o poder de vetar novos 
agrotóxicos. O projeto também autori-
za a venda de agrotóxicos sem prévia 
receita assinada por responsável 
técnico.
 

Vá plantar mandioca!
O conhecimento secular herdado dos 
indígenas ensina que esta é a melhor 
época do ano para se plantar mandio-
ca, na lua crescente de agosto...

Quem não tem 
jardins por dentro, 
não planta jardins 
por fora

* Rubem Alves (1933/2014), 
escritor mineiro

Filoso� a do 
Campo:
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 JOASOUZA

Três fenômenos climáticos vão 
atuar simultaneamente nos 
próximos meses nos oceanos 
Atlântico, Pacífico e Índico alte-
rando a temperatura das águas no 

Hemisfério Sul do Planeta. E essa combinação 
vai impactar a temporada de chuvas no Cen-
tro-Sul do Brasil, que começa com a chegada 
da primavera. Porém, esses fenômenos serão 
mais intensos a partir de novembro e seus 
efeitos se estenderão até fevereiro. Portanto, o 
próximo verão deverá ser o segundo seguido 
com chuvas abaixo da média.

Diante deste cenário, institutos de pes-
quisa já projetam que os reservatórios de 
hidrelétricas e as represas para abastecimento 
às residências não deverão recuperar os níveis 
históricos durante o verão e atravessarão 
a estação seca de 2022 com níveis críticos. 
Em 2021, o Brasil já enfrentou a maior crise 
hídrica dos últimos 91 anos. Então, prepare o 
bolso...

Os modelos climáticos apontam para uma 
nova temporada de La Niña devido ao imi-
nente resfriamento das águas do Pacífico na 
costa oeste da América do Sul. Isso, por si só, 
já teria potencial para ampliar a estiagem na 
‘Caixa D´água do Brasil’, região que fica entre 
Minas Gerais e Goiás. Esta área do Cerrado 
alimenta grandes reservatórios como Furnas 
e é o berço de rios importantes que ‘correm’ 
para as regiões Sul e Sudeste do País, além do 
São Francisco, que deságua entre Alagoas e 
Sergipe.

E o iminente aquecimento das águas do 
Atlântico a leste da América do Sul tende a 
concentrar as chuvas no mar, sem que elas 
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volume subiu para 21%, segundo a Comissão 
Técnica de Oleaginosas do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (SENAR). Os bioin-
sumos são produtos e tecnologias que têm 
origem animal, vegetal ou microbiana, e 
podem substituir insumos químicos como 
os pesticidas. 

... ou meio vazio?
Está para ser votado a qualquer mo-
mento na Câmara dos Deputados o 
Projeto 6299/02. Entre outras coisas, 
o chamado ‘Pacote do Veneno’ retira 
dos ministérios da Saúde e do Meio 
Ambiente o poder de vetar novos 
agrotóxicos. O projeto também autori-
za a venda de agrotóxicos sem prévia 
receita assinada por responsável 
técnico.
 

Vá plantar mandioca!
O conhecimento secular herdado dos 
indígenas ensina que esta é a melhor 
época do ano para se plantar mandio-
ca, na lua crescente de agosto...

Quem não tem 
jardins por dentro, 
não planta jardins 
por fora

* Rubem Alves (1933/2014), 
escritor mineiro
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BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em R$)
DESCRIÇÃO R$ 2019 R$ 2020
Ativo 24.842,46 110.868,73
Circulante 24.842,46 110.868,73
Disponível 24.842,46 110.868,73
Numerários 0,00 0,00
Caixa 0,00
Brasil C/C  10888-X - MOGI GUAÇU - OFICINAS 0,00
Aplicações 24.842,46 110.868,73
Aplicações MOGI GUAÇU -
OFICINAS 10888-X 24.842,46 110.868,73
 Não Circulante 0,00 0,00
Passivo 24.842,46 110.868,73
 Circulante 0,00 0,00
 Patrimônio Social 24.842,46 110.868,73
  Reservas 24.842,46 110.868,73
   Superávit /  Déficit 11.964,33 12.878,13
    Superávit dos Exercícios Anteriores 11.964,33 12.878,13
   Superávit /  Déficit 12.878,13 97.990,60
    Superávit / Déficit do Exercício 12.878,13 97.990,60

INSTITUTO DE FORMAÇÃO E AÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA - CNPJ: 02.257.969/0001-78
TERMO DE COLABORAÇÃO -  MOGI GUAÇU - OFICINAS

  São Paulo, 31 de Dezembro de 2020.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS R$ 2019 R$ 2020
( + ) Repasses Públicos             562.530,29 538.672,06
( + ) Entidades Governamentais -  -
( + ) Entidades Privadas - -
( + ) Doações e Contribuições Voluntárias  - -
( + ) Recursos Próprios                    867,27 9.901,81
( - ) Devolução ao Órgão Público               22.660,90 -
( - ) Autônomos e Pessoa Jurídica             327.714,46  91.895,25
( - ) Despesas Com Pessoal             116.587,21 92.045,46
( - ) Outros Serviços de Terceiros               56.482,68 262.584,51
( - ) Materiais de Consumo               25.404,37   3.160,58

DESCRIÇÃO R$  2019 R$  2020
Receitas Brutas 563.831,03 548.654,08
Termo de Colaboração
Mogi Guaçu - Oficinas 562.530,29 538.672,06
Receitas Financeiras 433,47 80,21
Recursos Próprios 867,27 9.901,81
Deduções 22.876,23 36,59
Imposto de Renda / Imposto sobre
 Operações Financeiras 215,33 36,59
Devolução ao Órgão Público 22.660,90 0,00
   Superávit/  Déficit 540.954,80 548.617,49
Despesas Administrativas 528.076,67 451.238,54

( - ) Materiais de Escritório   - 500,07
( - ) Manutenção e Conservação                 1.522,45
( - ) Locação                    365,50 1.052,67
( = ) Caixa Líquido Gerado pelas
 Atividades Operacionais               12.659,99  97.335,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTO
( + ) Rendimentos de Aplicações
 Financeiras dos Repasses Públicos 433,47  80,21
( - ) Imposto de Renda / Imposto sobre
Operações Financeiras                    215,33 36,59
( = ) Caixa Líquido Gerado pelas

Despesas Com Pessoal 116.587,21 92.045,46
Autônomos e Pessoa Jurídica 327.714,46 91.895,25
Materiais de Consumo 25.404,37 3.160,58
Outros Serviços de  Terceiros 56.482,68 262.584,51
Manutenção e Conservação 1.522,45 0,00
Material de Escritório 0,00 500,07
Locação 365,50 1.052,67
Outras Receitas 1.911,21 1.573,05
Reembolso Despesas Bancárias 1.911,21 1.573,05
Despesas Financeiras 1.911,21 961,40
Despesas Bancárias 1.911,21 961,40
   Superávit/  Déficit 12.878,13 97.990,60

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTADOR:
 EDMILSON B  SANTOS - CT CRC: 196560

PRESIDENTE :
 MOZART LADENTHIN JUNIOR -  CPF: 193.406.898-52

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Atividades de Investimento 218,14  43,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTO
( + ) Devolução de Despesas Bancárias 1.911,21 1.573,05
( - ) Despesas Bancárias                 1.911,21  961,40
( + ) Outros Recebimentos por Financiamentos   -  -
( = ) Caixa Líquido Gerado pelas
Atividades de Financiamento  -   611,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO
INICIO DO PERÍODO   - 12.878,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
 NO FIM DO PERIODO               12.878,13 97.990,60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Data: 08 de 
setembro de 2021. Endereço Rua Luis Coelho, 320, 7º and., Cerqueira César, São 
Paulo/SP, CEP 01309-000. Horário às 10h30min são Convocadas as Sras.Sócias 
Proprietárias da BELLA CENTER DE SÃO PAULO, CNPJ 62.117.742/0001-59 a se 
reunirem em Assembléias Geral Ordinária, na forma prevista no art. 30 dos Estatutos 
Sociais, no dia, local e horário indicados acima, em primeira convocação e, em segunda 
convocação, às 11horas, com qualquer número de associadas presentes, para 
deliberarem a seguinte ordem do dia: Eleição e Posse de Diretoria para o biênio 
2021/2023.- Assuntos gerais. Somente será permitida a participação das sócias 
proprietárias quites com os pagamentos da taxa de Manutenção mensal e de 
procuradores que apresentarem procuração com poderes específicos e firma 
reconhecida.As procurações e os recibos de pagamentos dos 3 (três) últimos meses, 
devem ser apresentados aos componentes da mesa, 30 (trinta) minutos antes do inicio 
da AGO. São Paulo,23., de .agosto, 2021  
Sócias Proprietárias. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI faz público que referente o PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021, 
tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE 
MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA, fi cam convidados os interessados em participar do certame 
para comparecerem à sessão a ser realizada em NOVA DATA no dia 09/09/2021 às 09h00, na Secretaria 
de Licitações e Contratos, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site 
www.brodowski.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@brodowski.sp.gov.br. 
Brodowski, SP, 20 de agosto de 2021. JOSÉ LUIZ PEREZ – Prefeito Municipal.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 802630072270-0

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) 
abaixo, devido decurso de prazo para purgação de débito, 
dando prosseguimento com a realização da hasta pública do 
IMÓVEL: ESTRADA DO EMBU Nº 1951, APARTAMENTO Nº 
18, LOCALIZADO NO TERREO OU PRIMEIRO PAVIMENTO 
DO BLOCO 5, EDIFICIO CARIBE, DO EMPREENDIMENTO 
DENOMINADO CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DAS 
ARTES, COTIA/SP.
Primeiro público leilão: 10/09/2021 a partir das 13:30 as 13:45 
horas
Segundo público leilão:  30/09/2021 a partir das 13:30 as 13:45 
horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. 
COTIA – COD. 0906 – AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 
Nº 500, VILA MONTE SERRAT, COTIA/SP
Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - 
EMGEA
Mutuário(s): 
ALBERTO TADEU ZUZARTE, BRASILEIRO, AUXILIAR DE 
ESCRITORIO, RG: 20.039.755-2 -SP, CPF: 132.912.558-44, 
SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge, se casado(a) estiver e GILVAN 
GOMES DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, CABELEIREIRO, RG: 
5.775.930-SP, CPF: 652.642.588-72, SOLTEIRO, MAIOR e 
cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance 
mínimo para venda no 1º Leilão.
Informações nos telefones 11-97334-6595. ENDEREÇO DO 
LEILOEIRO: Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São 
Paulo/SP. E-mail: fabianasilva@afdsp.com.br.

São Paulo, 20 de Agosto de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
SED: 375

20, 21 e 24/08/2021

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO”
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 

EDITAL Nº 043/2021
Objeto: Aquisição de Material Escolar.
Encerramento: 03 (três) de setembro de 
2021 às 09h00.
Informações: A Cópia completa do Edital 
poderá ser adquirida, mediante apresenta-
ção de mídia, no Departamento de Supri-
mentos, sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 
1.135 – Centro – Itapecerica da Serra, no 
horário das 08:30 às 16:30 horas, nos dias 
úteis, ou mediante solicitação através do 
endereço eletrônico pregao@itapecerica.
sp.gov.br, contendo os dados cadastrais do 
interessado. Demais informações poderão 
ser obtidas pelo telefone 4668.9000 ramal 
9109 ou 9112, com código de acesso (DDD) 
0XX11.

Itapecerica da Serra, 20 de agosto de 
2.021.

MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO
Secretário de Assuntos Jurídicos

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 47/2021

Processo Administrativo nº 8298/2021
Convite nº 001/2021 

Objeto: Contratação de empresa para exe-
cução de reforma na cobertura do prédio 
sede do SAESA situada na Avenida Fernan-
do Simonsen nº 303 e Unidade de Opera-
ção e Manutenção Eng. Isaac Luiz Zverbel 
situado na rua Mato Grosso nº 70, no mu-
nicipio de São Caetano do Sul. Prazo: até 
90 (noventa) dias. Valor: R$ 302.716,81 
(trezentos e dois mil, setecentos e dezesseis 
reais e oitenta e um centavos) Assinatura: 
12/08/2021. Contratada: Kin Engenharia 
Ltda. São Caetano do Sul, 20 de agosto de 
2021 – Rodrigo Gonçalves Toscano – Supe-
rintendente do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 36/2021
PROCESSO N.º 1018/2021 

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, atra-
vés do Setor de Compras, faz saber a quantos possa 
interessar que, se acha aberta licitação na Modalidade 
Pregão Presencial nº36/2021, do tipo menor preço, des-
tinada a seleção de proposta mais vantajosa para RE-
GISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, 
para aquisição de tiras reagentes para testes de glice-
mia, a  serem distribuídas aos pacientes insulino depen-
dentes, assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde 
de São Miguel Arcanjo – SP, conforme especificações 
constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
Edital através de correspondência eletrônica (email), 
encaminhados para compras3@saomiguelarcanjo.sp. 
gov.br, compras1@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou atra-
vés do site www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br sem ônus 
aos interessados solicitantes. Encerramento: às 14:00 
horas do dia 01 de setembro de 2021. Informações: das 
9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça Antonio Ferreira 
Leme, n.º53, Centro, SMA, Telefax: (15) 3279-8000. 
São Miguel Arcanjo, 20 de agosto de 2021. Paulo Ricar-
do da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 37/2021
PROCESSO N.º 1039/2021 

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através 
do Setor de Compras, faz saber a quantos possa interes-
sar que, se acha aberta licitação na Modalidade Pregão 
Presencial nº37/2021, do tipo menor preço, destinada a 
seleção de proposta mais vantajosa para REGISTRO DE 
PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição 
parcelada de materiais diversos, a serem utilizados pela 
Secretaria Municipal de Educação nas unidades escolares 
da rede municipal,  conforme especificações e quantida-
des constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊN-
CIA..Edital através de correspondência eletrônica (email), 
encaminhados para compras3@saomiguelarcanjo.sp. 
gov.br, compras1@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou atra-
vés do site www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br sem ônus 
aos interessados solicitantes. Encerramento: às 09:15 
horas do dia 01 de setembro de 2021. Informações: das 
9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça Antonio Ferreira 
Leme, n.º53, Centro, SMA, Telefax: (15) 3279-8000. São 
Miguel Arcanjo, 20 de agosto de 2021. Paulo Ricardo da 
Silva – Prefeito Municipal.

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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AVISO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifi co a presente Dispensa de Licitação, com funda-
mento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, para a con-
tratação da empresa FACILIT – Bruno Gustavo de 
M. Moreira Me, inscrita no CNPJ: 17.193.328.0001-
74, situada na Rua Comendador Custódio Vieira, 
nº 333, sala 1, Centro, Lorena/SP, no importe total 
de R$14.370,00 (quatorze mil e trezentos e setenta 
reais), para a aquisição de 26 cadeiras para a Câmara 
Municipal de Piquete, vez que o processo se encon-
tra devidamente instruído, e autorizo contratação. As 
despesas decorrentes da prestação dos serviços ob-
jeto do presente contrato correrão à conta de dotação 
do orçamento fi scal vigente, na seguinte classifi cação: 
elemento econômico de despesa 4.4.90.52.42 e fun-
cional programática 01.031.7005.1089. Piquete/SP. 
Vereador José Luiz de Faria Junior - Presidente da 
Câmara. 

CÂMARA MUNICIPAL
DE PIQUETE

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
COTIA/SP

Data do leilão: 10/09/2021 - A partir das: 13:30 as 13:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. COTIA 
– COD. 0906 – AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 500, VILA 
MONTE SERRAT, COTIA/SP. HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial 
matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida Calim Eid, nº 2842, 
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-2791-
2274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do 
EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto 
Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 
08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante 
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRE-
SA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente 
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do 
sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de 
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e 
devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada 
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira 
escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos 
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital 
deverão procurar uma Instituição Financeira com a antecedência ne-
cessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários 
e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, 
sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no 
momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus 
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão univer-
sal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das 
execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, 
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão 
por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante 
fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não 
sejam localizados.
SED: 375 – Contrato: 802630072270-0 - CREDOR: EMGEA - EMPRE-
SA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HI-
POTECARIA PIRATINI – CHP.
DEVEDOR(ES): ALBERTO TADEU ZUZARTE, BRASILEIRO, AUXI-
LIAR DE ESCRITORIO, RG: 20.039.755-2 -SP, CPF: 132.912.558-44, 
SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge, se casado(a) estiver e GILVAN GOMES 
DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, CABELEIREIRO, RG: 5.775.930-SP, 
CPF: 652.642.588-72, SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge, se casado(a) 
estiver. Imóvel sito à: ESTRADA DO EMBU Nº 1951, APARTAMENTO 
Nº 18, LOCALIZADO NO TERREO OU PRIMEIRO PAVIMENTO DO 
BLOCO 5, EDIFICIO CARIBE, DO EMPREENDIMENTO DENOMINA-
DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DAS ARTES, COTIA/
SP. Contém 44,9700m2 de área privativa, 17,4650m2 de área comum 
de garagem, correspondente a uma vaga de estacionamento para um 
veículo de passeio, em local descoberto e indeterminado, sujeita à atua-
ção de manobrista; 6,1289m2 de área de uso comum, totalizando a 
área bruta de 94,7599m2 e área de construção de 64,1989m2, área 
de infra estrutura e de lazer de 26,1960m2, cabendo-lhe uma partici-
pação nas despesas gerais e demais coisas comuns do condomínio de 
0,6250% e nas despesas específicas de 5%, cabendo-lhe ainda uma 
fração ideal de 54,3750m2 ou 0,6250% na totalidade do terreno. COM 
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E 
ACESSORIOS. 
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 38.319,62
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 177.000,00

São Paulo, 21 de Agosto de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
21/08, 31/08 e 10/09/2021

DECRETO Nº 2.058 DE 18 DE AGOSTO DE 2021.
“PRORROGA POR 02(DOIS) ANOS O PRA-
ZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 
01/2019, DESTA PREFEITURA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 
FELIPE GEFERSON SEME AMED, Prefeito Inte-
rino do Município de São Lourenço da Serra, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município:

Considerando a necessidade de Prorrogação do 
Concurso Público nº 01/2019, já que o mesmo foi 
elaborado para suprir a necessidade de pessoal 
desta Prefeitura: 
Considerando os requisitos previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e que até a presente data 
nem todas as vagas foram preenchidas por candi-
datos aprovados;

D E C R E T A:
Artigo. 1º Fica Prorrogado o Concurso Público pro-
movido pela Prefeitura Municipal de São Lourenço 
da Serra, sob o nº 01/2019 pelo prazo de 02 (dois) 
anos, contados do dia 15 de outubro de 2021, na 
forma do disposto no Edital.
Artigo. 2º A Diretoria Administrativa, através do 
Departamento de Recursos Humanos, providen-
ciará o necessário para o cumprimento do deter-
minado neste Decreto, com a devida publicação do 
mesmo.
Artigo. 3º Este Decreto entrará em vigor na data 
de 18 de agosto de 2021, revogando-se as dispo-
sições em contrário.São Lourenço da Serra, 18 de 
agosto de 2021. Felipe Geferson Seme Amed Pre-
feito . Registrado, publicado e afixado nesta data 
no Departamento de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021 - Processo nº 281/2021 TIPO: MAIOR OFERTA. Objeto: Alienação de 
01 (um) lote de terrenos integrantes do patrimônio público municipal- Quadra J - Lote 02, conforme anexo I.
Entrega de Envelopes Nº01 e Nº02 até às 08:50 horas do dia 22/09/2021.Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 
51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia 
indicado às 09h. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720 Casa Branca, 20.08.2021 ANTÔNIO EDUARDO MARÇON NOGUEIRA 
VICE PREFEITO NO EXERCICIO DO CARGO DE PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 33/2021
Processo nº 19775/2021

Objeto: Registro de Preços para exe-
cução de serviços de manutenção, 
reparo e conservação em Próprios 
Públicos Municipais da Secretaria 
Municipal de Educação com forneci-
mento de materiais, equipamentos e 
mão de obra.
Abertura: 08/09/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes
Assinatura: 20/08/2021 – LEANDRO 
BORELLA BARBOSA, Secretário Mu-
nicipal de Obras Públicas.

LEILÃO PÚBLICO 
ELETRÔNICO Nº 01/2021

PROCESSO Nº 11.180/2021
EDITAL 54/2021

Carlos Francisco Focesi, Secretário 
Municipal de Planejamento Estratégico 
e Desenvolvimento da Estância Bal-
neária de Caraguatatuba faz saber aos 
interessados que se encontra aberto 
nesta Prefeitura, o Leilão Público Ele-
trônico nº 01/2021. Objeto: Alienação 
de bens imóveis dos lotes remanescen-
tes, de acordo com o Processo Interno 
11.882/2018. – Abertura: 21/10/2021 
às 10h00min – On-Line: www.lance-
leiloes.com.br. Leiloeiro Oficial: Victor 
Senna Gir Andrade, inscrito sob n° 
1132 na JUCESP. Edital completo en-
contra-se no site da Prefeitura: www.
caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes.

O Prefeito de Embu das Artes TORNA 
PUBLICO: 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 - 
Processo nº 10.820/2021 - Contratação 
de Empresa para Execução de Obras 
de Recuperação de Pavimento, Re-
capeamento Asfáltico e Recupera-
ção Parcial do Sistema de Drenagem 
Superficial na Avenida Jundiaí e na 
Rua Erechim – Jd. Branca Flor, a en-
cerrar-se às 10h do dia 08/09/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 - 
Processo nº 9.861/2021 - Registro de 
Preços para à Contratação de Empre-
sa para Prestação de Serviços de Lo-
cação de Estrutura e outros Correla-
tos para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde, com sessão mar-
cada para as 10h do dia 03/09/2021.
Editais e informações poderão ser obti-
dos junto ao Depto. de Licitações, das 
09h às 16h, (11) 4785-3618/3475, su-
primentos@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em 
20/08/2021. Prefeito.

Consórcio Intermunicipal da Região 
Sudoeste da Grande São Paulo – CO-
NISUD TORNA PÚBLICO:

CONTRATO Nº 01/2021 - Data: 
02/01/2021 - Contratante: Consórcio 
Intermunicipal da Região Sudoes-
te da Grande São Paulo – CONI-
SUD – Contratada: Laudiceia da Sil-
va Ferreira 309266882 – CNPJ/MF: 
12.494.473/0001-71 – Objeto: Presta-
ção de Serviços de Acessória Tecnoló-
gica no que refere se a manutenção do 
gerenciador de conteúdo on-line – Vi-
gência: 12 meses - Valor: R$ 13.230,00 
- Modalidade: Solicitação de serviço 
01/2021 – Contratação Direta.

CONTRATO Nº 03/2021 – Data: 
06/07/2021 – Processo nº 001/2021 
- Dispensa 001/2021 - Contratante: 
Consórcio Intermunicipal da Região 
Sudoeste da Grande São Paulo – CO-
NISUD – Contratada: Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas do Estado de 
São Paulo S.A. – IPT, CNPJ sob o nº 
60.633.674/0001-55, Objeto Contrata-
ção realização de estudo Técnico Cien-
tifico e Mapeamento de Áreas Prioritá-
rias para investimento em Conservação 
e Recuperação da qualidade ambiental 
dos mananciais da Sub-Região Su-
doeste da Região Metropolitana de São 
Paulo (RMSP) – Vigência: 12 (doze) 
meses - Valor: R$ 940.500,00 – Clau-
dinei Alves dos Santos – Presidente. A 
cópia integral do contrato poderá ser 
acessado através do site: http://www.
conisud.sp.gov.br/ .

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP torna público para 
conhecimento de interessados que está aberta a licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 02/2021, 
Edital n.º 100/2021 – Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para reforma e ampliação 
do CEMEI – Veridiana da Silva, localizada na Avenida 41, n.º 650, Bairro Pimenta, Barretos-SP. A data e horário 
limite para recebimento dos envelopes de habilitação e propostas será dia 09/09/2021 às 10h:30 e o horário 
de abertura dos envelopes entregues será dia 09/09/2021 às 11h:00min.Barretos, 20 de Agosto de 2021. 
Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2021. O MUNICÍPIO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, 
localizado na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
considerando a aprovação do edital de licitação pelo departamento jurídico do município, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento de quem possa interessar, que no dia 02 de setembro de 2021, às 09:00 horas na sede da Prefeitura 
Municipal de Barrinha, fará realizar licitação no Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Presencial 
do TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, tendo por escopo a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO O 
FORNECIMENTO  DE CONCRETO FCK DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 
OBRAS DO MUNICÍPIO, conforme especificações contidas no edital que regula o certame. O instrumento convocatório 
e seus anexos poderão ser retirados ou consultados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada no endereço 
acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, bem como 
no site do município www.barrinha.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (0XX16) 
3943-9400. Barrinha/SP, em 20 de agosto de 2021. JOSÉ MARCOS MARTINS -Prefeito Municipal-

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

 “AVISO DE LICITAÇÃO - ADIAMENTO”
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

EDITAL Nº 040/2021
O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SER-
RA, por meio da Secretaria Municipal de As-
suntos Jurídicos, no uso de suas atribuições 
legais; FAZ SABER, para conhecimento dos 
interessados que ADIA o seguinte processo 
licitatório:
Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços refe-
rentes a manutenção corretiva e opera-
ção da Planta de Iluminação Pública no 
Município.
Adiamento: ADIA para às 09:30 horas do 
dia 08 (oito) de setembro de 2021.
Informações: A Cópia completa do Edital po-
derá ser adquirida, mediante apresentação 
de mídia, no Departamento de Suprimentos, 
sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 1.135 – 
Centro – Itapecerica da Serra, no horário 
das 08:30 às 16:30 horas, nos dias úteis, ou 
mediante solicitação através do endereço 
eletrônico licitacoes@itapecerica.sp.gov.br, 
contendo os dados cadastrais do interessa-
do. Demais informações poderão ser obti-
das pelo telefone 4668.9000 ramal 9100 ou 
9110, com código de acesso (DDD) 0XX11.
Por se tratar de uma pasta de obra, conten-
do memorial, planilhas e/ou projetos, even-
tuais falhas no envio dos arquivos podem 
ocorrer, nesses casos, é recomendado com-
parecer no Departamento de Suprimentos 
para a retirada completa do material.
Itapecerica da Serra, 20 de agosto de 2.021.

MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO
Secretário de Assuntos Jurídicos

JULGAMENTO
PARECER Nº 020/2021

GUICHÊ: 021.031/2021
PROCESSO LICITATÓTIO Nº 1800/2021
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED NA PRAÇA 
DAS BANDEIRAS, PRAÇA DA GRUTA, ÁREA 
DE LAZER DO JARDIM TAMOIOS, PRAÇA DO 
BAIRRO, PRAÇA ELIZABETH DO AMARAL 
LUIZ, PRAÇA JARDIM POPULAR II, PRAÇA 
VER. LAURINDO FERREIRA FILHO, PRAÇA DA 
IGREJA SANTA ÂNGELA E PRAÇA DA IGREJA 
SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, CONFORME 
DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMO-
RIAL DESCRITIVO, NA PLANILHA DE QUANTI-
TATIVOS E NOS DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM 
PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.
Analisados os Documentos, bem como as Propos-
tas das empresas ILUMITERRA CONSTRUÇÕES 
E MONTAGENS LTDA – EPP , FORT NORT DE-
SENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EI-
RELI , TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA , ELE-
TRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA LTDA (EPP), 
RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA , BRASILUZ 
ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA, MAZZA 
FREGOLENTE & CIA. ELETRICIDADE E CONS-
TRUÇÕES LTDA, RM EMPREENDIMENTOS 
EIRELI, VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA 
LTDA, DOURADO CONSTRUTORA LTDA – EPP, 
SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA e LUZ 
FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – ME 
a Comissão Permanente de Licitações, respalda-
da pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos – 
Gerência de Iluminação Pública, resolve desclassi-
ficar a proposta apresentada pela empresa ILUMI-
TERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 
– EPP por estar inexequível, julgando aptas as de-
mais propostas para a seguinte fase do certame, 
análise de amostras, conforme consta dos autos.

Araraquara, 20 de Agosto de 2021.
ARIANE SOARES DE SOUZA

Comissão Permanente de Licitações
Presidente

DANIEL PLACCO FERREIRA CUNHA
Comissão Permanente de Licitações

WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO
PARECER Nº 021/2021

GUICHÊ: 029.471/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.979/2021
CONCORRÊNCIA Nº 010/2021
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILU-
MINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED NO BOSQUE 
EDUARDO MICHETTI, PRAÇA DR. ROQUE 
JOSÉ HAGE, PRAÇA DA IGREJA SÃO GERAL-
DO, PRAÇA ENG. VICENTE MICELLI E PRAÇA 
CRISTHIAN ABUD DE CAMARGO NESTA CI-
DADE, CONFORME DESCRITO NO PROJETO 
BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO, NA 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E NOS DEMAIS 
ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE 
DO PRESENTE EDITAL. ”
Analisados os Documentos, bem como as Propos-
tas das empresas ILUMITERRA CONSTRUÇÕES 
E MONTAGENS LTDA – EPP , FORT NORT 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO 
EIRELI , TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA , 
ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA LTDA 
(EPP), RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA , BRA-
SILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA, 
MAZZA FREGOLENTE & CIA. ELETRICIDADE E 
CONSTRUÇÕES LTDA, RM EMPREENDIMEN-
TOS EIRELI, VBE ENGENHARIA & CONSULTO-
RIA LTDA, DOURADO CONSTRUTORA LTDA 
– EPP, SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, 
LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRE-
LI – ME e PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO 
DE OBRA LTDA, a Comissão Permanente de Li-
citações, respaldada pela Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos – Gerência de Iluminação Públi-
ca, resolve desclassificar a proposta apresentada 
pela empresa ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E 
MONTAGENS LTDA – EPP por estar inexequível, 
considerando aptas as demais propostas para a 
seguinte fase do certame, análise de amostras, 
conforme consta dos autos.

Araraquara, 20 de Agosto de 2021.
ARIANE SOARES DE SOUZA

Comissão Permanente de Licitações
Presidente

DANIEL PLACCO FERREIRA CUNHA
Comissão Permanente de Licitações

WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1772/2021
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”.
Retifico e Homologo o parecer da Comissão Per-
manente de Licitações que considerou vencedora 
a empresa: JTR CONSTRUÇÕES E TERRA-
PLENAGEM EIRELI – ME, pelo valor total de R$ 
283.076,97 (duzentos e oitenta e três mil, setenta 
e seis reais e noventa e sete centavos), adjudican-
do-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 20 de Agosto de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE CONTRATO Nº 84/2021 - 
PROC. Nº 300.098/2021 – CONTRATADA: 
CALIBRAMED COMÉRCIO E METROLOGIA 
EM EQUIPAMENTOS LTDA. – OBJETO: 
Contratação de Empresa para Prestação 
de Serviço de Aferição em Termômetros 
Portáteis - DATA DA ASSINATURA: 
18/08/2021 – PRAZO DE VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses, contados a partir da 
assinatura - VALOR TOTAL: R$ 8.502,00. 
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de 
Educação.

RESUMO: Processo nº 7654/2021 – 
Modalidade Pregão Presencial nº 56/2021 
- Registro de Preços para Fornecimento de 
Materiais de Limpeza e Descartáveis. DATA 
DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação 
em epígrafe para o dia 03 de setembro de 
2021 às 08:30 horas, no AUDITÓRIO DO 
ATENDE FÁCIL, sito a Rua Major Carlo Del 
Prete nº 651 - com entrada pela rua Paraíba 
s/nº, Centro, em São Caetano do Sul/SP. 
O edital, anexos e demais informações 
e esclarecimentos, poderão ser obtidos 
no endereço eletrônico http://licitacao.
saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no 
Departamento de Licitações e Contratos, 
e telefones para contato: 4233-7235”. 
Secretária Municipal de Governo: Silvia de 
Campos – 12/08/2021. São Caetano do Sul, 
20 de agosto de 2021. Carolina Morales 
Bernardino – Diretora do Departamento de 
Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo 100110/2019 – 
Modalidade Pregão Presencial nº 29/2020 – 
Contratação de Empresa para Prestação de 
Serviços Especializados para fornecimento 
e implantação, em cada unidade escolar, de 
uma infraestrutura de rede para distribuição 
de dados sem fi o que atinja toda a sua 
extensão em área interna ou externa, a fi m 
de conectar os equipamentos de tecnologia 
educacional por alunos e educadores por 
meio de propagadores de sinal sem fi o, 
como tablets, notebooks, computadores 
integrados e computadores desktop. DATA 
DE ABERTURA: �Fica agendada a licitação 
em epígrafe para o dia 08 de setembro 
de 2021 às 09 horas, no AUDITÓRIO DO 
ATENDE FÁCIL, sito a Rua Major Carlo 
Del Prete nº 651 � com entrada pela rua 
Paraíba s/nº, Centro, em São Caetano 
do Sul/SP. O edital, anexos e demais 
informações e esclarecimentos, poderão 
ser obtidos no endereço eletrônico http://
licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou 
no Departamento de Licitações e Contratos, 
e telefones para contato: 4233-7235�. 
Secretária Municipal de Governo – Silvia 
de Campos – 19/08/2021. São Caetano do 
Sul, 20 de agosto de 2021. Carolina Morales 
Bernardino-Diretora do Departamento de 
Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2021. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 59/2021. 
José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que acha-se 
aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão eletrônico 17/2021, Processo n° 59/2021, 
com encerramento no dia 02/09/2021, às 09:00 horas, tendo por objeto aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para APAE, por intermédio do Fundo Social deste município, em conformidade 
com a reprogramação da verba remanescente do convênio/proposta SIGTV nº 355080320190001, 
conforme plano de trabalho cadastrado, e de acordo com as especificações adiante e demais 
condições estabelecidas neste edital. Maiores informações poderão ser obtidas pelos Telefones- 
(0**19) 3646-9951/9727 ou pelo email’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.
br. São Sebastião da Grama, 20 de agosto de 2021.José Francisco Martha- Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2021. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 
60/2021 José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que 
acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 16/2021, Processo n° 
57/2021, com encerramento no dia 03/09/2021, às 09:00 horas, tendo como objeto principal registro 
de preços para a eventual aquisição de material primário de pavimentação de estradas rurais, sendo 
estes BGS (Brita Graduada Simples) e BRITA 3, conforme plano de trabalho realizado entre SAA/
CDRS e esta Prefeitura Municipal. Maiores informações poderão ser obtidas pelos Telefones. (0**19) 
3646-9951/9727 ou pelo e-mail’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.br. São 
Sebastião da Grama, 20 de agosto de 2021. José Francisco Martha Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PIÚVA DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP - 
CONVÊNIO ESTADUAL Nº 100449/2021.
Apresentação de Propostas: Até às 10:00 h do dia 08.09.2021
Edital e anexos à disposição dos interessados no site: www.juquia.sp.gov.br
Informações: Fone: (13) 3844-6111 e licitacao@juquia.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021
PROCESSO Nº 073/2021

EDITAL Nº 037/2021

Encontra-se aberta no Departamento Municipal 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal 
de Pariquera-Açu, o EDITAL nº 037/2021, PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, PROCESSO 
Nº 073/2021, que trata da CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, 
ANALISE E EMISSÃO DE LAUDO PARA DE-
TECÇÃO DA COVID-19, ATRAVÉS DE ANTIGE-
NO, EM ATENDIMENTO AO DERPARTAMENTO 
DE SAUDE, PELO  PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES..

Credenciamento: Dia 03/09/2021, das 09:00 ho-
ras às 09:30 horas, junto ao Pregoeiro, na Sala 
do Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, 
nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP. 

Entrega dos envelopes: Dia 03/09/2021, até às 
09:30 horas, na Sessão de Protocolos da Prefei-
tura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de 
Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu, Centro. 

Sessão Pública, início a partir das 09:30 horas 
do dia 03/09/2021, na Sala do Setor de Licitação, 
sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pa-
riquera-Açu-SP

O edital completo poderá ser obtido pelos inte-
ressados gratuitamente através do site: www.
pariqueraacu.sp.gov.br, ou solicitando o edital 
enviando e-mail para licitacao@pariqueraacu.sp.
gov.br, ou junto á Tesouraria Municipal, sito a Rua 
XV de Novembro. 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, 
de segunda a sexta-feitura, no horário das 08:00 
h às 11:30h e das 13:30h às 16:00 horas, pelo 
valor de R$ 0,30 (trinta centavos)/pagina, pela 
reprodução das cópias. Outras informações pode-
rão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-2330 ou 
no Setor de Licitações deste Prefeitura Municipal, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00h 
as 11:30 h e das 13:30h as 17:00h. O Setor de 
Licitação não se responsabilizará pela falta de 
informações relativas ao Edital. Informações ou 
esclarecimentos suplementares sobe este Edital 
poderão ser requerido durante o expediente nor-
mal das 09:00 horas às 11:30 horas, das 13:30 
horas às 17:00 horas, e pelo telefone (13) 3856-
2330 ou através do endereço do correio eletrôni-
co: licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu, 20 de agosto de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021
PROCESSO  Nº 071/2021

EDITAL Nº 035/2021
 

Encontra-se aberta no Departamento Municipal 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal 
de Pariquera-Açu, o EDITAL nº 035/2021, PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, PROCESSO Nº 
071/2021, que trata da CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA, SUPORTE E ATENDIMEN-
TO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, ADMINISTRA-
ÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRE-
TIVA  E PREVENTIVA FÍSICA E LOGICA DE 
REDE LOCAL E WIRELESS, SUPORTE Á INS-
TALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE 
PRÓPRIO, IMPLEMENTAÇÃO DE DADOS DOS 
COMPUTADORES DOS DIVERSOS DEPARTA-
MENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL

Credenciamento: Dia 08/09/2021, das 09:00 ho-
ras às 09:30 horas, junto ao Pregoeiro, na Sala 
do Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, 
nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP. 

Entrega dos envelopes: Dia 08/09/2021, até às 
09:30 horas, na Sessão de Protocolos da Prefei-
tura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de 
Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu, Centro. 

Sessão Pública, início a partir das 09:30 horas 
do dia 08/09/2021, na Sala do Setor de Licitação, 
sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pa-
riquera-Açu-SP

O edital completo poderá ser obtido pelos inte-
ressados gratuitamente através do site: www.
pariqueraacu.sp.gov.br, ou solicitando o edital 
enviando e-mail para licitacao@pariqueraacu.sp.
gov.br, ou junto á Tesouraria Municipal, sito a Rua 
XV de Novembro. 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, 
de segunda a sexta-feitura, no horário das 08:00 
h às 11:30h e das 13:30h às 16:00 horas, pelo 
valor de R$ 0,30 (trinta centavos)/pagina, pela 
reprodução das cópias. Outras informações pode-
rão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-2330 ou 
no Setor de Licitações deste Prefeitura Municipal, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00h 
as 11:30 h e das 13:30h as 17:00h. O Setor de 
Licitação não se responsabilizará pela falta de 
informações relativas ao Edital. Informações ou 
esclarecimentos suplementares sobe este Edital 
poderão ser requerido durante o expediente nor-
mal das 09:00 horas às 11:30 horas, das 13:30 
horas às 17:00 horas, e pelo telefone (13) 3856-
2330 ou através do endereço do correio eletrôni-
co: licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu, 20 de agosto de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600

DocuSign Envelope ID: BEA5EFE9-AACC-4E7A-90F7-F8B717BAE86D
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SÁBADO, 21 A SEGUNDA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2021 

AVISO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifi co a presente Dispensa de Licitação, com funda-
mento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, para a con-
tratação da empresa FACILIT – Bruno Gustavo de 
M. Moreira Me, inscrita no CNPJ: 17.193.328.0001-
74, situada na Rua Comendador Custódio Vieira, 
nº 333, sala 1, Centro, Lorena/SP, no importe total 
de R$14.370,00 (quatorze mil e trezentos e setenta 
reais), para a aquisição de 26 cadeiras para a Câmara 
Municipal de Piquete, vez que o processo se encon-
tra devidamente instruído, e autorizo contratação. As 
despesas decorrentes da prestação dos serviços ob-
jeto do presente contrato correrão à conta de dotação 
do orçamento fi scal vigente, na seguinte classifi cação: 
elemento econômico de despesa 4.4.90.52.42 e fun-
cional programática 01.031.7005.1089. Piquete/SP. 
Vereador José Luiz de Faria Junior - Presidente da 
Câmara. 

CÂMARA MUNICIPAL
DE PIQUETE

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
COTIA/SP

Data do leilão: 10/09/2021 - A partir das: 13:30 as 13:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. COTIA 
– COD. 0906 – AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 500, VILA 
MONTE SERRAT, COTIA/SP. HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial 
matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida Calim Eid, nº 2842, 
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-2791-
2274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do 
EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto 
Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 
08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante 
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRE-
SA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente 
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do 
sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de 
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e 
devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada 
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira 
escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos 
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital 
deverão procurar uma Instituição Financeira com a antecedência ne-
cessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários 
e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, 
sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no 
momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus 
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão univer-
sal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das 
execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, 
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão 
por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante 
fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não 
sejam localizados.
SED: 375 – Contrato: 802630072270-0 - CREDOR: EMGEA - EMPRE-
SA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HI-
POTECARIA PIRATINI – CHP.
DEVEDOR(ES): ALBERTO TADEU ZUZARTE, BRASILEIRO, AUXI-
LIAR DE ESCRITORIO, RG: 20.039.755-2 -SP, CPF: 132.912.558-44, 
SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge, se casado(a) estiver e GILVAN GOMES 
DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, CABELEIREIRO, RG: 5.775.930-SP, 
CPF: 652.642.588-72, SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge, se casado(a) 
estiver. Imóvel sito à: ESTRADA DO EMBU Nº 1951, APARTAMENTO 
Nº 18, LOCALIZADO NO TERREO OU PRIMEIRO PAVIMENTO DO 
BLOCO 5, EDIFICIO CARIBE, DO EMPREENDIMENTO DENOMINA-
DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DAS ARTES, COTIA/
SP. Contém 44,9700m2 de área privativa, 17,4650m2 de área comum 
de garagem, correspondente a uma vaga de estacionamento para um 
veículo de passeio, em local descoberto e indeterminado, sujeita à atua-
ção de manobrista; 6,1289m2 de área de uso comum, totalizando a 
área bruta de 94,7599m2 e área de construção de 64,1989m2, área 
de infra estrutura e de lazer de 26,1960m2, cabendo-lhe uma partici-
pação nas despesas gerais e demais coisas comuns do condomínio de 
0,6250% e nas despesas específicas de 5%, cabendo-lhe ainda uma 
fração ideal de 54,3750m2 ou 0,6250% na totalidade do terreno. COM 
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E 
ACESSORIOS. 
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 38.319,62
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 177.000,00

São Paulo, 21 de Agosto de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
21/08, 31/08 e 10/09/2021

DECRETO Nº 2.058 DE 18 DE AGOSTO DE 2021.
“PRORROGA POR 02(DOIS) ANOS O PRA-
ZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 
01/2019, DESTA PREFEITURA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 
FELIPE GEFERSON SEME AMED, Prefeito Inte-
rino do Município de São Lourenço da Serra, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município:

Considerando a necessidade de Prorrogação do 
Concurso Público nº 01/2019, já que o mesmo foi 
elaborado para suprir a necessidade de pessoal 
desta Prefeitura: 
Considerando os requisitos previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e que até a presente data 
nem todas as vagas foram preenchidas por candi-
datos aprovados;

D E C R E T A:
Artigo. 1º Fica Prorrogado o Concurso Público pro-
movido pela Prefeitura Municipal de São Lourenço 
da Serra, sob o nº 01/2019 pelo prazo de 02 (dois) 
anos, contados do dia 15 de outubro de 2021, na 
forma do disposto no Edital.
Artigo. 2º A Diretoria Administrativa, através do 
Departamento de Recursos Humanos, providen-
ciará o necessário para o cumprimento do deter-
minado neste Decreto, com a devida publicação do 
mesmo.
Artigo. 3º Este Decreto entrará em vigor na data 
de 18 de agosto de 2021, revogando-se as dispo-
sições em contrário.São Lourenço da Serra, 18 de 
agosto de 2021. Felipe Geferson Seme Amed Pre-
feito . Registrado, publicado e afixado nesta data 
no Departamento de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021 - Processo nº 281/2021 TIPO: MAIOR OFERTA. Objeto: Alienação de 
01 (um) lote de terrenos integrantes do patrimônio público municipal- Quadra J - Lote 02, conforme anexo I.
Entrega de Envelopes Nº01 e Nº02 até às 08:50 horas do dia 22/09/2021.Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 
51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia 
indicado às 09h. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720 Casa Branca, 20.08.2021 ANTÔNIO EDUARDO MARÇON NOGUEIRA 
VICE PREFEITO NO EXERCICIO DO CARGO DE PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 33/2021
Processo nº 19775/2021

Objeto: Registro de Preços para exe-
cução de serviços de manutenção, 
reparo e conservação em Próprios 
Públicos Municipais da Secretaria 
Municipal de Educação com forneci-
mento de materiais, equipamentos e 
mão de obra.
Abertura: 08/09/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes
Assinatura: 20/08/2021 – LEANDRO 
BORELLA BARBOSA, Secretário Mu-
nicipal de Obras Públicas.

LEILÃO PÚBLICO 
ELETRÔNICO Nº 01/2021

PROCESSO Nº 11.180/2021
EDITAL 54/2021

Carlos Francisco Focesi, Secretário 
Municipal de Planejamento Estratégico 
e Desenvolvimento da Estância Bal-
neária de Caraguatatuba faz saber aos 
interessados que se encontra aberto 
nesta Prefeitura, o Leilão Público Ele-
trônico nº 01/2021. Objeto: Alienação 
de bens imóveis dos lotes remanescen-
tes, de acordo com o Processo Interno 
11.882/2018. – Abertura: 21/10/2021 
às 10h00min – On-Line: www.lance-
leiloes.com.br. Leiloeiro Oficial: Victor 
Senna Gir Andrade, inscrito sob n° 
1132 na JUCESP. Edital completo en-
contra-se no site da Prefeitura: www.
caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes.

O Prefeito de Embu das Artes TORNA 
PUBLICO: 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 - 
Processo nº 10.820/2021 - Contratação 
de Empresa para Execução de Obras 
de Recuperação de Pavimento, Re-
capeamento Asfáltico e Recupera-
ção Parcial do Sistema de Drenagem 
Superficial na Avenida Jundiaí e na 
Rua Erechim – Jd. Branca Flor, a en-
cerrar-se às 10h do dia 08/09/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021 - 
Processo nº 9.861/2021 - Registro de 
Preços para à Contratação de Empre-
sa para Prestação de Serviços de Lo-
cação de Estrutura e outros Correla-
tos para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde, com sessão mar-
cada para as 10h do dia 03/09/2021.
Editais e informações poderão ser obti-
dos junto ao Depto. de Licitações, das 
09h às 16h, (11) 4785-3618/3475, su-
primentos@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em 
20/08/2021. Prefeito.

Consórcio Intermunicipal da Região 
Sudoeste da Grande São Paulo – CO-
NISUD TORNA PÚBLICO:

CONTRATO Nº 01/2021 - Data: 
02/01/2021 - Contratante: Consórcio 
Intermunicipal da Região Sudoes-
te da Grande São Paulo – CONI-
SUD – Contratada: Laudiceia da Sil-
va Ferreira 309266882 – CNPJ/MF: 
12.494.473/0001-71 – Objeto: Presta-
ção de Serviços de Acessória Tecnoló-
gica no que refere se a manutenção do 
gerenciador de conteúdo on-line – Vi-
gência: 12 meses - Valor: R$ 13.230,00 
- Modalidade: Solicitação de serviço 
01/2021 – Contratação Direta.

CONTRATO Nº 03/2021 – Data: 
06/07/2021 – Processo nº 001/2021 
- Dispensa 001/2021 - Contratante: 
Consórcio Intermunicipal da Região 
Sudoeste da Grande São Paulo – CO-
NISUD – Contratada: Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas do Estado de 
São Paulo S.A. – IPT, CNPJ sob o nº 
60.633.674/0001-55, Objeto Contrata-
ção realização de estudo Técnico Cien-
tifico e Mapeamento de Áreas Prioritá-
rias para investimento em Conservação 
e Recuperação da qualidade ambiental 
dos mananciais da Sub-Região Su-
doeste da Região Metropolitana de São 
Paulo (RMSP) – Vigência: 12 (doze) 
meses - Valor: R$ 940.500,00 – Clau-
dinei Alves dos Santos – Presidente. A 
cópia integral do contrato poderá ser 
acessado através do site: http://www.
conisud.sp.gov.br/ .

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP torna público para 
conhecimento de interessados que está aberta a licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 02/2021, 
Edital n.º 100/2021 – Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para reforma e ampliação 
do CEMEI – Veridiana da Silva, localizada na Avenida 41, n.º 650, Bairro Pimenta, Barretos-SP. A data e horário 
limite para recebimento dos envelopes de habilitação e propostas será dia 09/09/2021 às 10h:30 e o horário 
de abertura dos envelopes entregues será dia 09/09/2021 às 11h:00min.Barretos, 20 de Agosto de 2021. 
Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2021. O MUNICÍPIO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, 
localizado na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
considerando a aprovação do edital de licitação pelo departamento jurídico do município, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento de quem possa interessar, que no dia 02 de setembro de 2021, às 09:00 horas na sede da Prefeitura 
Municipal de Barrinha, fará realizar licitação no Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Presencial 
do TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, tendo por escopo a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO O 
FORNECIMENTO  DE CONCRETO FCK DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 
OBRAS DO MUNICÍPIO, conforme especificações contidas no edital que regula o certame. O instrumento convocatório 
e seus anexos poderão ser retirados ou consultados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada no endereço 
acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, bem como 
no site do município www.barrinha.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (0XX16) 
3943-9400. Barrinha/SP, em 20 de agosto de 2021. JOSÉ MARCOS MARTINS -Prefeito Municipal-

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

 “AVISO DE LICITAÇÃO - ADIAMENTO”
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

EDITAL Nº 040/2021
O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SER-
RA, por meio da Secretaria Municipal de As-
suntos Jurídicos, no uso de suas atribuições 
legais; FAZ SABER, para conhecimento dos 
interessados que ADIA o seguinte processo 
licitatório:
Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços refe-
rentes a manutenção corretiva e opera-
ção da Planta de Iluminação Pública no 
Município.
Adiamento: ADIA para às 09:30 horas do 
dia 08 (oito) de setembro de 2021.
Informações: A Cópia completa do Edital po-
derá ser adquirida, mediante apresentação 
de mídia, no Departamento de Suprimentos, 
sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 1.135 – 
Centro – Itapecerica da Serra, no horário 
das 08:30 às 16:30 horas, nos dias úteis, ou 
mediante solicitação através do endereço 
eletrônico licitacoes@itapecerica.sp.gov.br, 
contendo os dados cadastrais do interessa-
do. Demais informações poderão ser obti-
das pelo telefone 4668.9000 ramal 9100 ou 
9110, com código de acesso (DDD) 0XX11.
Por se tratar de uma pasta de obra, conten-
do memorial, planilhas e/ou projetos, even-
tuais falhas no envio dos arquivos podem 
ocorrer, nesses casos, é recomendado com-
parecer no Departamento de Suprimentos 
para a retirada completa do material.
Itapecerica da Serra, 20 de agosto de 2.021.

MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO
Secretário de Assuntos Jurídicos

JULGAMENTO
PARECER Nº 020/2021

GUICHÊ: 021.031/2021
PROCESSO LICITATÓTIO Nº 1800/2021
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED NA PRAÇA 
DAS BANDEIRAS, PRAÇA DA GRUTA, ÁREA 
DE LAZER DO JARDIM TAMOIOS, PRAÇA DO 
BAIRRO, PRAÇA ELIZABETH DO AMARAL 
LUIZ, PRAÇA JARDIM POPULAR II, PRAÇA 
VER. LAURINDO FERREIRA FILHO, PRAÇA DA 
IGREJA SANTA ÂNGELA E PRAÇA DA IGREJA 
SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, CONFORME 
DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMO-
RIAL DESCRITIVO, NA PLANILHA DE QUANTI-
TATIVOS E NOS DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM 
PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.
Analisados os Documentos, bem como as Propos-
tas das empresas ILUMITERRA CONSTRUÇÕES 
E MONTAGENS LTDA – EPP , FORT NORT DE-
SENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EI-
RELI , TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA , ELE-
TRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA LTDA (EPP), 
RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA , BRASILUZ 
ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA, MAZZA 
FREGOLENTE & CIA. ELETRICIDADE E CONS-
TRUÇÕES LTDA, RM EMPREENDIMENTOS 
EIRELI, VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA 
LTDA, DOURADO CONSTRUTORA LTDA – EPP, 
SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA e LUZ 
FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – ME 
a Comissão Permanente de Licitações, respalda-
da pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos – 
Gerência de Iluminação Pública, resolve desclassi-
ficar a proposta apresentada pela empresa ILUMI-
TERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 
– EPP por estar inexequível, julgando aptas as de-
mais propostas para a seguinte fase do certame, 
análise de amostras, conforme consta dos autos.

Araraquara, 20 de Agosto de 2021.
ARIANE SOARES DE SOUZA

Comissão Permanente de Licitações
Presidente

DANIEL PLACCO FERREIRA CUNHA
Comissão Permanente de Licitações

WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO
PARECER Nº 021/2021

GUICHÊ: 029.471/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.979/2021
CONCORRÊNCIA Nº 010/2021
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILU-
MINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED NO BOSQUE 
EDUARDO MICHETTI, PRAÇA DR. ROQUE 
JOSÉ HAGE, PRAÇA DA IGREJA SÃO GERAL-
DO, PRAÇA ENG. VICENTE MICELLI E PRAÇA 
CRISTHIAN ABUD DE CAMARGO NESTA CI-
DADE, CONFORME DESCRITO NO PROJETO 
BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO, NA 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E NOS DEMAIS 
ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE 
DO PRESENTE EDITAL. ”
Analisados os Documentos, bem como as Propos-
tas das empresas ILUMITERRA CONSTRUÇÕES 
E MONTAGENS LTDA – EPP , FORT NORT 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO 
EIRELI , TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA , 
ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA LTDA 
(EPP), RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA , BRA-
SILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA, 
MAZZA FREGOLENTE & CIA. ELETRICIDADE E 
CONSTRUÇÕES LTDA, RM EMPREENDIMEN-
TOS EIRELI, VBE ENGENHARIA & CONSULTO-
RIA LTDA, DOURADO CONSTRUTORA LTDA 
– EPP, SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, 
LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRE-
LI – ME e PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO 
DE OBRA LTDA, a Comissão Permanente de Li-
citações, respaldada pela Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos – Gerência de Iluminação Públi-
ca, resolve desclassificar a proposta apresentada 
pela empresa ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E 
MONTAGENS LTDA – EPP por estar inexequível, 
considerando aptas as demais propostas para a 
seguinte fase do certame, análise de amostras, 
conforme consta dos autos.

Araraquara, 20 de Agosto de 2021.
ARIANE SOARES DE SOUZA

Comissão Permanente de Licitações
Presidente

DANIEL PLACCO FERREIRA CUNHA
Comissão Permanente de Licitações

WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1772/2021
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”.
Retifico e Homologo o parecer da Comissão Per-
manente de Licitações que considerou vencedora 
a empresa: JTR CONSTRUÇÕES E TERRA-
PLENAGEM EIRELI – ME, pelo valor total de R$ 
283.076,97 (duzentos e oitenta e três mil, setenta 
e seis reais e noventa e sete centavos), adjudican-
do-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 20 de Agosto de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE CONTRATO Nº 84/2021 - 
PROC. Nº 300.098/2021 – CONTRATADA: 
CALIBRAMED COMÉRCIO E METROLOGIA 
EM EQUIPAMENTOS LTDA. – OBJETO: 
Contratação de Empresa para Prestação 
de Serviço de Aferição em Termômetros 
Portáteis - DATA DA ASSINATURA: 
18/08/2021 – PRAZO DE VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses, contados a partir da 
assinatura - VALOR TOTAL: R$ 8.502,00. 
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de 
Educação.

RESUMO: Processo nº 7654/2021 – 
Modalidade Pregão Presencial nº 56/2021 
- Registro de Preços para Fornecimento de 
Materiais de Limpeza e Descartáveis. DATA 
DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação 
em epígrafe para o dia 03 de setembro de 
2021 às 08:30 horas, no AUDITÓRIO DO 
ATENDE FÁCIL, sito a Rua Major Carlo Del 
Prete nº 651 - com entrada pela rua Paraíba 
s/nº, Centro, em São Caetano do Sul/SP. 
O edital, anexos e demais informações 
e esclarecimentos, poderão ser obtidos 
no endereço eletrônico http://licitacao.
saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no 
Departamento de Licitações e Contratos, 
e telefones para contato: 4233-7235”. 
Secretária Municipal de Governo: Silvia de 
Campos – 12/08/2021. São Caetano do Sul, 
20 de agosto de 2021. Carolina Morales 
Bernardino – Diretora do Departamento de 
Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo 100110/2019 – 
Modalidade Pregão Presencial nº 29/2020 – 
Contratação de Empresa para Prestação de 
Serviços Especializados para fornecimento 
e implantação, em cada unidade escolar, de 
uma infraestrutura de rede para distribuição 
de dados sem fi o que atinja toda a sua 
extensão em área interna ou externa, a fi m 
de conectar os equipamentos de tecnologia 
educacional por alunos e educadores por 
meio de propagadores de sinal sem fi o, 
como tablets, notebooks, computadores 
integrados e computadores desktop. DATA 
DE ABERTURA: �Fica agendada a licitação 
em epígrafe para o dia 08 de setembro 
de 2021 às 09 horas, no AUDITÓRIO DO 
ATENDE FÁCIL, sito a Rua Major Carlo 
Del Prete nº 651 � com entrada pela rua 
Paraíba s/nº, Centro, em São Caetano 
do Sul/SP. O edital, anexos e demais 
informações e esclarecimentos, poderão 
ser obtidos no endereço eletrônico http://
licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou 
no Departamento de Licitações e Contratos, 
e telefones para contato: 4233-7235�. 
Secretária Municipal de Governo – Silvia 
de Campos – 19/08/2021. São Caetano do 
Sul, 20 de agosto de 2021. Carolina Morales 
Bernardino-Diretora do Departamento de 
Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2021. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 59/2021. 
José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que acha-se 
aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão eletrônico 17/2021, Processo n° 59/2021, 
com encerramento no dia 02/09/2021, às 09:00 horas, tendo por objeto aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para APAE, por intermédio do Fundo Social deste município, em conformidade 
com a reprogramação da verba remanescente do convênio/proposta SIGTV nº 355080320190001, 
conforme plano de trabalho cadastrado, e de acordo com as especificações adiante e demais 
condições estabelecidas neste edital. Maiores informações poderão ser obtidas pelos Telefones- 
(0**19) 3646-9951/9727 ou pelo email’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.
br. São Sebastião da Grama, 20 de agosto de 2021.José Francisco Martha- Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2021. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 
60/2021 José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que 
acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 16/2021, Processo n° 
57/2021, com encerramento no dia 03/09/2021, às 09:00 horas, tendo como objeto principal registro 
de preços para a eventual aquisição de material primário de pavimentação de estradas rurais, sendo 
estes BGS (Brita Graduada Simples) e BRITA 3, conforme plano de trabalho realizado entre SAA/
CDRS e esta Prefeitura Municipal. Maiores informações poderão ser obtidas pelos Telefones. (0**19) 
3646-9951/9727 ou pelo e-mail’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.br. São 
Sebastião da Grama, 20 de agosto de 2021. José Francisco Martha Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PIÚVA DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP - 
CONVÊNIO ESTADUAL Nº 100449/2021.
Apresentação de Propostas: Até às 10:00 h do dia 08.09.2021
Edital e anexos à disposição dos interessados no site: www.juquia.sp.gov.br
Informações: Fone: (13) 3844-6111 e licitacao@juquia.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021
PROCESSO Nº 073/2021

EDITAL Nº 037/2021

Encontra-se aberta no Departamento Municipal 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal 
de Pariquera-Açu, o EDITAL nº 037/2021, PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, PROCESSO 
Nº 073/2021, que trata da CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, 
ANALISE E EMISSÃO DE LAUDO PARA DE-
TECÇÃO DA COVID-19, ATRAVÉS DE ANTIGE-
NO, EM ATENDIMENTO AO DERPARTAMENTO 
DE SAUDE, PELO  PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES..

Credenciamento: Dia 03/09/2021, das 09:00 ho-
ras às 09:30 horas, junto ao Pregoeiro, na Sala 
do Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, 
nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP. 

Entrega dos envelopes: Dia 03/09/2021, até às 
09:30 horas, na Sessão de Protocolos da Prefei-
tura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de 
Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu, Centro. 

Sessão Pública, início a partir das 09:30 horas 
do dia 03/09/2021, na Sala do Setor de Licitação, 
sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pa-
riquera-Açu-SP

O edital completo poderá ser obtido pelos inte-
ressados gratuitamente através do site: www.
pariqueraacu.sp.gov.br, ou solicitando o edital 
enviando e-mail para licitacao@pariqueraacu.sp.
gov.br, ou junto á Tesouraria Municipal, sito a Rua 
XV de Novembro. 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, 
de segunda a sexta-feitura, no horário das 08:00 
h às 11:30h e das 13:30h às 16:00 horas, pelo 
valor de R$ 0,30 (trinta centavos)/pagina, pela 
reprodução das cópias. Outras informações pode-
rão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-2330 ou 
no Setor de Licitações deste Prefeitura Municipal, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00h 
as 11:30 h e das 13:30h as 17:00h. O Setor de 
Licitação não se responsabilizará pela falta de 
informações relativas ao Edital. Informações ou 
esclarecimentos suplementares sobe este Edital 
poderão ser requerido durante o expediente nor-
mal das 09:00 horas às 11:30 horas, das 13:30 
horas às 17:00 horas, e pelo telefone (13) 3856-
2330 ou através do endereço do correio eletrôni-
co: licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu, 20 de agosto de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021
PROCESSO  Nº 071/2021

EDITAL Nº 035/2021
 

Encontra-se aberta no Departamento Municipal 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal 
de Pariquera-Açu, o EDITAL nº 035/2021, PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, PROCESSO Nº 
071/2021, que trata da CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA, SUPORTE E ATENDIMEN-
TO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, ADMINISTRA-
ÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRE-
TIVA  E PREVENTIVA FÍSICA E LOGICA DE 
REDE LOCAL E WIRELESS, SUPORTE Á INS-
TALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE 
PRÓPRIO, IMPLEMENTAÇÃO DE DADOS DOS 
COMPUTADORES DOS DIVERSOS DEPARTA-
MENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL

Credenciamento: Dia 08/09/2021, das 09:00 ho-
ras às 09:30 horas, junto ao Pregoeiro, na Sala 
do Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, 
nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP. 

Entrega dos envelopes: Dia 08/09/2021, até às 
09:30 horas, na Sessão de Protocolos da Prefei-
tura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de 
Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu, Centro. 

Sessão Pública, início a partir das 09:30 horas 
do dia 08/09/2021, na Sala do Setor de Licitação, 
sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pa-
riquera-Açu-SP

O edital completo poderá ser obtido pelos inte-
ressados gratuitamente através do site: www.
pariqueraacu.sp.gov.br, ou solicitando o edital 
enviando e-mail para licitacao@pariqueraacu.sp.
gov.br, ou junto á Tesouraria Municipal, sito a Rua 
XV de Novembro. 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, 
de segunda a sexta-feitura, no horário das 08:00 
h às 11:30h e das 13:30h às 16:00 horas, pelo 
valor de R$ 0,30 (trinta centavos)/pagina, pela 
reprodução das cópias. Outras informações pode-
rão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-2330 ou 
no Setor de Licitações deste Prefeitura Municipal, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00h 
as 11:30 h e das 13:30h as 17:00h. O Setor de 
Licitação não se responsabilizará pela falta de 
informações relativas ao Edital. Informações ou 
esclarecimentos suplementares sobe este Edital 
poderão ser requerido durante o expediente nor-
mal das 09:00 horas às 11:30 horas, das 13:30 
horas às 17:00 horas, e pelo telefone (13) 3856-
2330 ou através do endereço do correio eletrôni-
co: licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu, 20 de agosto de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600

B11gazetasp.com.br 
SÁBADO, 21 A SEGUNDA-FEIRA,

23 DE AGOSTO DE 2021 

 A CHEVROLET 
ONIX PREMIER 2 
TURBO

Motor: dianteiro, 
transversal, três cilindros 
e 12 válvulas, 999 cm³, 
fl ex, turbo
Potência: 116 cavalos 
(com gasolina e etanol) 
a 5.500 rpm
Torque: 16,3 kgfm com 
gasolina e 16,8 kgfm com 
etanol, a 2 mil rpm
Transmissão: tração 
dianteira, com câmbio 
automático de 6 
velocidades com trocas 
manuais
Suspensão: dianteira 
independente tipo 
MacPherson, com barra 
estabilizadora, e traseira 
semi-independente, com 
eixo de torção
Rodas e pneus: liga leve 
de 16 polegadas com 
pneus 195/55 R16
Direção: do tipo pinhão 
e cremalheira, com 
assistência elétrica 
progressiva
Freios: discos ventilados 
na dianteira e tambores 
na traseira, com ABS e 
EBD
Tanque: 44 litros
Porta-malas: 275 litros
Peso: 1.113 quilos
Preço: inicial de R$ 
93.190

FICHA TÉCNICA

 A A General Motors acaba de 
retomar a produção do Che-
vrolet Onix no Complexo In-
dustrial Automotivo de Gra-
vataí, no Rio Grande do Sul. A 
fábrica havia sido impactada 
pela escassez global de com-
ponentes eletrônicos – prin-
cipalmente semicondutores. 
A General Motors argumen-
ta que o Onix foi especial-
mente penalizado por usar 
o dobro de semicondutores 
em comparação a seus rivais. 
Como resultado da queda de 
produção e do desabasteci-
mento das concessionárias, o 
automóvel líder do mercado 
brasileiro de 2015 a 2020 des-
pencou no ranking de vendas 
– terminou o mês de julho 
na sexta posição, com 42.900 
unidades emplacadas no ano. 
A média mensal de 6,1 mil 
unidades em 2021 (em julho, 
foram apenas 1.387 Onix ven-
didos) representa menos de 
um terço das 20,1 mil unida-
des mensais em 2019, antes 
que a pandemia do novo co-
ronavírus liquidasse vidas e 
mercados pelo mundo afora.  
A expectativa é que a compe-
titividade do antigo líder do 
mercado nacional seja gra-
dualmente retomada com 
a volta da produção de toda 
gama na linha 2022, em to-
dos os níveis de acabamen-
tos. Como acontece desde o 
lançamento, a versão topo de 
linha Premier 2 Turbo conti-
nuará a protagonizar as cam-
panhas publicitárias do hatch 
da Chevrolet.

O Onix usa a plataforma 
chinesa GEM, que estreou no 
Brasil em setembro de 2019 
com o sedã Onix Plus. Com 
seus 4,16 metros de compri-
mento, 1,74 metro de largura, 
1,47 metro de altura e 2,55 me-
tros de distância de entre-ei-

LUIZA KREITLON/AUTOMOTRIX

Nova geração do Onix possui 4,16 m de comprimento, 1,74 m de 
largura, 1,47 m de altura e 2,55 m de distância de entre-eixos

O motor 1.0 turbo fl ex com três cilindros e 12 válvulas entrega 
potência de 116 cavalos (com gasolina e etanol) a 5.500 rpm 

DE VOLTA. 
Após meses de 
paralisação, General 
Motors retoma 
produção do Onix

Tempo de 
despertar

O acabamento interno, com bancos em tecido que simula couro, 
pode ser nas cores Preto Jet Black ou Caramelo Maple Sugar

xos, a nova geração do Onix 
ficou 23 centímetros mais 
comprida, quatro centíme-
tros mais larga, ganhou dois 
centímetros no entre-eixos e 
manteve a altura do modelo 
antigo – que continua a ser 
comercializado na configu-
ração básica, com o nome de 
Joy. A nova geração do hatch 
foi submetida ao teste de im-
pacto pelo Latin NCAP e re-
cebeu cinco estrelas na pro-
teção para adultos e crianças 
– a anterior não pontuou em 
um teste feito em 2017. Em 
termos de design, a frente os-
tenta uma grade ampla e um 
para-brisa bastante inclina-
do. Os faróis são afilados, e 
a configuração Premier in-
corpora projetores nos prin-
cipais e nas luzes diurnas no 
para-choque, assim como a 
iluminação de leds nas lan-
ternas. As carenagens dos re-
trovisores externos são na cor 
da carroceria e os repetidores 
de seta ficam nos para-lamas. 
Na traseira, as lanternas tra-
pezoidais são protuberantes 
e há um aerofólio na parte 
superior da tampa do porta-

console central e duas entra-
das USB para quem senta no 
banco traseiro. O Wi-Fi 4G na-
tivo viabiliza conexão com a 
internet a bordo – o pacote 
de dados básico parte de R$ 
29,90. A lista de equipamen-
tos de série inclui ar-condi-
cionado digital automático, 
assistente de partida em acli-
ve, seis airbags (duplo frontal, 
duplo lateral e duplo de cor-
tina), computador de bordo, 
controle eletrônico de esta-
bilidade e tração, controles do 

rádio e telefone no volante, 
direção elétrica progressiva, 
painel de instrumentos de 3,5 
polegadas digital TFT, sensor 
de estacionamento (diantei-
ro, lateral e traseiro), sistemas 
de fixação de cadeiras para 
crianças (Isofix e Top Tether) 
e de monitoramento de pres-
são dos pneus, acendimen-
to automático dos faróis por 
meio de sensor crepuscular, 
abertura das portas por sen-
sor de aproximação da chave 
e partida por botão. Alerta de 

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

 A O motor 1.0 turbo Ecotec, 
com três cilindros e 12 vál-
vulas, é silencioso e viabiliza 
retomadas de velocidade de-
centes – nada esportivo, no 
entanto, atende à proposta 
do modelo, que é circular com 
desembaraço tanto na cida-
de quanto na estrada. Quan-
do o motorista pisa fundo no 
acelerador, a reação não é tão 
imediata por que a injeção 
não é direta. Contudo, o turbo 
logo “mostra serviço” e o hat-
ch embala de forma resoluta. 
Disponibilizado já a partir dos 
2 mil giros, o torque máximo 
de 16,3 kgfm dá ao motor a 
força necessária para reagir 
com agilidade. 

O câmbio automático de 
6 marchas é bem escalonado 
e não apresenta trancos. Não 

traz borboletas atrás do vo-
lante para as trocas de mar-
chas manuais, mas elas po-
dem ser feitas por meio de 
uma tecla que fica na lateral 
do pomo da alavanca de câm-
bio. Passando da posição “D” 
para a “L”, é possível tirar pro-
veito do freio-motor na des-
cida, poupando os freios. A 
direção com assistência elé-
trica é progressiva e bem ba-
lanceada. A suspensão tem 
um ajuste rígido e oferece es-
tabilidade em curvas feitas 
em altas velocidades, embora 
a carroceria incline nas mais 
fechadas. Os freios contam 
com discos na frente e tam-
bores atrás, com ABS e con-
trole eletrônico de frenagem 
(EBD). Param o veículo com 
eficiência quando solicitados.

Exibição de
e� ciência

-malas. Devido às caixas de 
rodas maiores, o bagageiro 
diminuiu um pouco em rela-
ção ao antigo Onix – caiu de 
289 para 275 litros de capa-
cidade. As rodas são de liga 
leve de 16 polegadas na versão 
Premier 2 Turbo e “vestem” 
pneus 195/55 R16.

O motor 1.0 turbo flex 
com três cilindros e 12 válvu-
las do Onix Premier 2 Turbo 
é o mesmo que estreou na 
versão de topo do sedã Onix 
Plus. Conta com sistema mul-
tiponto com bicos injetores 
pré-aquecidos, mas não tem 
injeção direta de combustí-
vel – uma tendência entre os 
propulsores mais recentes. 
Entrega potência de 116 ca-
valos (com gasolina e etanol) 
a 5.500 rpm e torque máxi-
mo de 16,3 kgfm com gaso-
lina e 16,8 kgfm com etanol, 
sempre a 2 mil rpm. Trabalha 
acoplado a uma transmissão 
automática de 6 velocidades 
com opção de troca manual 
de marchas na manopla. Para 
economizar combustível, o 
sistema start/stop desliga au-
tomaticamente o motor em 
paradas temporárias e religa 
assim que o motorista tira o 
pé do pedal do freio.

Na linha 2022, o Onix traz 
de série na versão Premier 2 
Turbo o MyLink 3, com tela 
de LCD tátil de 8 polegadas, 
integração sem fio com smar-
tphones por meio do Android 
Auto e do Apple CarPlay, rádio 
AM/FM, função áudio strea-
ming, Bluetooth para até dois 
celulares simultaneamente e 
entrada USB no console. A 
tela incorpora os comandos 
para o controlador de veloci-
dade, o computador de bordo 
e exibe também as imagens 
da câmera de ré. Há carre-
gador Wireless (sem fio) no 

ponto cego e sistema de esta-
cionamento automático tam-
bém são de série na Premier 
2 Turbo.

A versão “top” do hatch 
compacto da Chevrolet tem 
preço sugerido inicial de R$ 
93.190, na cor metálica Preto 
Ouro Negro. A sólida Branco 
Summit acrescenta R$ 850 e 
as outras opções metálicas 
Prata Switchblade, Vermelho 
Carmim, Azul Seeker ou Cin-
za Satin Steel (a do modelo 
testado) somam R$ 1.600 à 
fatura. Os Estados do Acre, 
Amazonas, Amapá, Rondô-
nia, Roraima e São Paulo têm 
preços maiores decorrentes 
da tributação local. O acaba-
mento interno, com bancos 
em tecido que simula couro, 
pode ser nas cores Preto Jet 
Black ou Caramelo Maple Su-
gar. (Luiz Humberto Monteiro Perei-
ra/AutoMotrix)

Tempo de 
despertar
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INOVAÇÃO

 A Segundo modelo mais 
longevo da Honda, o Accord 
desembarca no Brasil com a 
versão híbrida e:HEV – que 
combina motores a combus-
tão e elétricos. O modelo es-
tará disponível em versão 
única ainda este mês, com 
preço a partir de R$ 299.900. 

O sedã grande é um dos 
três carros híbridos que a 
Honda planeja lançar no Bra-
sil até 2023. O modelo conta 

Passagem para o futuro
INOVAÇÃO. A Honda traz para o Brasil o Accord Hybrid, inaugurando no país a 
revolucionária tecnologia e:HEV que combina motores a combustão e elétricos

na frente tem detalhes em 
azul, exclusivo dos veículos 
híbridos da marca. Na trasei-
ra, o desenho tem um novo 
acabamento na parte infe-
rior do para-choque. Na tam-
pa do porta-malas, o logotipo 
“e:HEV” identifica a versão.

Internamente, o Accord 
traz novos equipamentos 
que ampliam a conectivida-
de, o conforto e a segurança. 
O sistema de áudio permite 
a integração com as tecno-
logias Apple CarPlay e An-
droid Auto, sem a necessi-
dade de fios, e o carregador 
por indução no console cen-
tral é de alta potência, com 
15 Watts. Os ocupantes do 
banco traseiro contam com 
duas saídas USB adicionais, 
com recarga de dispositivos 
eletrônicos. O quadro de ins-
trumentos tem novo grafis-
mo, adequado para todas as 
funcionalidades do sistema 
híbrido e:HEV e nova grafia 
para os botões no volante.

O Honda Sensing, pacote 
de tecnologias de segurança 
e assistência ao condutor, foi 
aprimorado. Ele traz o Low 
Speed Braking Control, que 
ativa o freio em manobras de 
baixa velocidade, caso detec-
te a possibilidade de colisão, 
o assistente de permanência 

em faixa e o controle de cru-
zeiro adaptativo. Os sistemas 
de segurança ativa e passi-
va incluem o VSA (assistente 
de estabilidade) com controle 
de tração, monitoramento da 
pressão dos pneus e oito air-
bags. O modelo tem alerta de 
uso do banco traseiro – emite 
um aviso indicando que algo 

foi esquecido na parte de trás 
do carro. No Brasil, serão 4 
opções de cor da carroceria e 
duas do revestimento da ca-
bine: Topaz White Pearl (in-
terior preto ou marfim), Pla-
tinum Silver Metallic, Cristal 
Black Pearl e Modern Steel 
Metallic (as três com interior 
preto).(Daniel Dias/AutoMotrix) 

No Brasil, carro terá quatro cores da carroceria e duas da cabine

DIVULGAÇÃO

O quadro de instrumentos tem grafismo adequado ao sistema e:HEV 

O sedã grande é um dos três carros híbridos que a Honda planeja lançar no Brasil até o ano de 2023

 A A NXR 160 Bros chega à 
linha 2022 com visual reno-
vado, em versão única, parti-
da elétrica e freio a disco nas 
duas rodas com CBS. A moto 
estará nas concessionárias 
em setembro e o preço su-
gerido é de R$ 14.600 – valor 
no Distrito Federal sem frete 
ou seguro.

A Bros 2022 tem o tanque 
e suas aletas, o conjunto de 
carenagem de farol e as late-
rais com desenho mais agres-
sivo e dinâmico A reestilização 
favorece a proteção do reser-
vatório de combustível con-
tra impactos. O lado off-road 
do modelo foi destacado pelas 
sanfonas de proteção às ben-
galas de suspensão dianteira, 
que aumenta a vida útil de re-
tentores no uso intensivo em 
vias não pavimentadas. O pai-
nel LCD Blackout digital traz 
conta-giros, velocímetro, ho-
dômetro total e parcial, indica-
dor do nível de combustível e 
luzes-alerta. O farol tem refle-
tor multifocal, protegido por 
lente de policarbonato.

O motor de quatro tempos 
arrefecido a ar, com coman-
do de válvula no cabeçote 
atua em balancins roletados. 
A alimentação é por injeção 
eletrônica PGM-FI. O mono-
cilíndrico tem a tecnologia 
FlexOne, que permite usar 
etanol e gasolina em propor-
ções diversas. A potência é de 
14,7 cavalos com etanol e 14,5 
cavalos com gasolina, a 8.500 
rpm. O torque  é de 1,60 kgfm 

DIVULGAÇÃO

A NXR 160 Bros 2022 estará nas concessionárias em setembro. A 
garantia é de três anos, sem limite de quilometragem

O tanque e suas aletas, o conjunto de carenagem de farol e as 
laterais do modelo têm desenho mais agressivo e dinâmico

com a tecnologia e:HEV, dota-
da de dois motores elétricos 
e um a combustão de ciclo 
Atkinson 2.0. Há três mo-
dos principais de operação, 
dependendo da situação de 
condução: “EV Drive” (100% 
elétrico), “Hybrid Drive” e 
“Engine Drive”. O sistema al-
terna automaticamente en-
tre eles de forma suave, bus-
cando a máxima eficiência.

O Accord Hybrid con-

segue alcançar a eficiência 
energética de 1,20 MJ/km, 
com consumo de 17,6 km/l 
na cidade e de 17,1 km/l na 
estrada. 

Externamente, o Accord 
tem uma parte frontal impo-
nente, com linhas bem defi-
nidas, faróis full-led, novos 
para-choque e grade, com de-
senho mais horizontal abri-
gando os auxiliares de nebli-
na, também em leds. O “H” 

no etanol e 1,46 kgfm com ga-
solina, a 5.500 rpm. O câm-
bio tem 5 velocidades, com 
relações de marcha adapta-
das ao perfil on-off-road. A 
embreagem de acionamento 
mecânico é tipo multidisco 
em banho de óleo. A trans-
missão secundária usa cor-
rente 428, com coroa de 48 
dentes e pinhão de 16 den-
tes. O escapamento em aço 
inoxidável, com catalisador 
integrado, é responsável pelo 
cumprimento das normas de 
emissão de poluentes deter-
minadas pelo Promot 4.

O chassi tipo berço semi-
duplo de aço reforça a rigi-
dez e resistência estrutural. 
Na frente, o garfo telescópico 
permite uma excursão de 180 
milímetros para a roda calça-
da com pneu medida 90/90-
19 M/C 52P. Atrás, a suspensão 
é do tipo monoamortecida, 
com conjunto mola-amorte-
cedor acoplado diretamente 
à balança de aço, com roda 
calçada com pneu 110/90-17 
M/C 60P e curso de 150 mi-
límetros.

O sistema de freios tem 
discos em ambas as rodas, 
com cálipers de acionamen-
to hidráulico. O CBS da Bros 
foi ajustado para o longo cur-
so das suspensões e é res-
ponsável por uma redução 
nos espaços Nucleo Digital 
de frenagem. No bagageiro, é 
possível instalar suporte para 
baú, sem adaptações. (Edmun-
do Dantas/AutoMotrix)

O painel LCD Blackout digital traz conta-giros, velocímetro, 
hodômetro total e parcial, indicador de combustível e luzes-alerta

Sintonia de estilo
VISUAL RENOVADO. Linha 2022 da 

Honda NXR 160 Bros quer manter 
prestígio no mercado brasileiro
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