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Capital deverá ter clima 
de deserto nesta semana

 ACapital pode registrar umidade relativa 
do ar de 15% nos próximos dias; no deserto 
do Saara índice vai de 14% a 20%

A cidade de São Paulo deve regis-
trar períodos com umidade rela-
tiva do ar de 15% durante esta se-
mana. No deserto do Saara, para 
efeito de comparação, esse índice 

costuma variar de 14% a 20%. Nes-
ta segunda (23), ela oscilou entre 
34% e 18% em São Paulo. Nos pró-
ximos dias, a umidade pode cair 
abaixo de 15%.                   ESTADO/A3

Doria afasta 
coronel da PM 
bolsonarista
O Governo de São Paulo afastou o 
coronel da Polícia Militar que fez 
uma convocação para o ato bolso-
narista do 7 de Setembro em Brasí-
lia, além de ter criticado o governa-
dor João Doria (PSDB) e o Supremo 
Tribunal Federal. Coronel Lacerda 
havia convocado “amigos” para o 
evento em sua rede social. ESTADO/A3

Estado não 
registra mortes 
em 402 cidades
São Paulo não registrou mortes 
por Covid-19 em 402 dos 645 mu-
nicípios do Estado na última se-
mana, a partir de 15 de agosto, o 
que representa 62% das cidades 
paulistas. Além disso, 60 muni-
cípios não tiveram novos casos 
con� rmados no período. De acor-
do com o governo estadual, o ba-
lanço re� ete o impacto positivo 
da campanha de vacinação para 
redução dos casos graves e mor-
tes pela doença. A constatação foi 
feita a partir de análise dos dados 
deste domingo (22) com o anterior 
(15), à disposição para consulta pú-
blica no boletim o� cial do Gover-
no do Estado.                     ESTADO/A3

ProUni: Começa 
matrícula para 
pré-selecionados 

SERVIÇOS/A2
RUBENS CAVALLARI/FOLHAPRESS

Bolsonaro afronta a Câmara e volta a cobrar voto impresso em 2022. BRASIL/A5
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BRASIL/A5

 FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL 

Bares de SP vão exigir passaporte da vacina
Taboão segue 
vacinando 
adolescentes
A Secretaria Municipal da Saú-
de de Taboão da Serra, na região 
sudoeste da Grande São Paulo, 
segue com a vacinação contra a 
Covid-19. Nesta semana, podem 
procurar a imunização adolescen-
tes com comorbidades, de� cien-
tes, lactantes, gestantes e puér-
peras de 12 a 17 anos. A prefeitura 
também aplica a segunda dose da 
vacina para quem já havia agen-
dado. Este público está sendo va-
cinado mediante apresentação de 
laudo médico, receitas e exames 
médicos.                              ESTADO/A3

GRANDE SP

Aumentam mortes de 
idosos com 2 doses 
de vacina        BRASIL/A5

NO RIO DE JANEIRO

Pessoa que não comprovar vacina deve ser barrada e  estabelecimentos podem ser multados.                ESTADO/A3

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S.PAULO

Além do forte tempo seco, a 
Capital pode registrar nesta 
semana recorde de calor no 
ano; � m de semana foi de 
parques e ruas lotados
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a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 

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

E stá na essência humana a 
procura incessante por padrões 
que assegurem a existência de 
uma dialética razoável que nos 
conecte ao mundo concreto e 

dê sentido congruente aos caminhos a 
serem seguidos. Todavia, quando ocasio-
nalmente surgem perturbações cogni-
tivas de dimensões abrangentes, dá-se 
início ao surgimento de teses conspira-
tórias, delírios paranoicos, imaginações 
esquizofrênicas e narrativas dignas do 
realismo fantástico, que acabam tentan-
do impor o desregramento social à vida 
cotidiana. 

Portanto e a partir deste contexto, 
surge a primeira grande pergunta: seria 
possível utilizar a teoria da probabi-
lidade condicional como ferramenta 
para definir o nível de sanidade mental 
presente no exercício de governança da 
atual Presidência da República? Ainda, 
poderíamos interpretar o desvio entre 
raciocínio e conclusão que subjazem na 
subversão quase ficcional adotada pelos 
quadros palacianos? Segundo o físico 
Leonard Mlodinow, a força existente em 
muitas suposições de conluio conspira-
tório depende das incompreensões de 
vínculos fáticos, originadas pela confu-
são que gera a inversão de papel entre 
sujeito e objeto - efeito e causa. 

Efetivamente, esse ambiente expressa 
a principal dificuldade que temos para 
dialogar com bolsonaristas convictos e 
tomados pelo dogmatismo, uma vez que 
estão consumidos por uma semiótica 
ensandecida, capaz de virar de cabeça 
para baixo as noções do plausível e da 
coerência. 

“Duas coisas são infinitas: o universo 
e a estupidez humana, e não tenho cer-
teza sobre o universo” (Albert Einstein). 
O terceiro questionamento nos remete à 
situação de levarmos em conta o exame 
de dados a priori e a posteriori compila-
dos de manifestações grupais e indivi-
duais dos seguidores de Jair, como uma 
alternativa de elaborar e conceber prog-
nósticos viáveis que garantam a previsão 
do futuro próximo. Para tanto, necessi-
tamos seguir o espectro correlacional 
que precipita a probabilidade em possi-

bilidade e posteriormente a transforma 
em certeza; para isso, devemos levar em 
consideração o fato de que Bolsonaro 
consegue desencadear um ordenamento 
sinestésico único, ou seja, “um distúrbio 
neurológico que faz com que o estímulo 
de um sentido cause reações em outro”. 

Na prática, é como se os bolsominions 
vivessem em um sono profundo, regido 
por regras próprias, onde a elaboração 
do raciocínio não necessita derivar de 
qualquer tipo de veracidade, uma vez 
que nesse espaço a versão particulari-
zada exprime a bússola que aponta a 
localização de Passárgada. Como conse-
quência, a liberação do vínculo entre o 
indivíduo e a realidade paralela reside no 
despertar desse estado de onirismo, ou 
seja, a condição mental que ocorre em 
“síndromes confusionais”, constituído 
por alucinações que interagem entre si e 
com o sonhador em vigília.

 Contudo, a quarta especulação crucial 
situa-se na indagação de qual seria o 
artifício eficiente para desenvencilhar 
a vítima catatônica dessa anomalia 
psíquica que incorporou contornos de 
hipnose coletiva. Em síntese, os incautos 
estão circunscritos em um mundo de 
sonhos fantasiosos, onde os demônios 
são travestidos de santidades que pro-
ferem parábolas heréticas, obscurecidas 
e intestinais, totalmente desprendidas 
do século das luzes. “Morrer... dormir... 
mais nada. Dizer que, por meio de um 
sono, acabamos com as angústias e com 
os mil embates naturais de que é her-
deira a carne é um desfecho que se deve 
ardentemente desejar. Morrer... dormir... 
dormir! Sonhar talvez! Ah! Aqui é que 
está o embaraço. Pois que sonhos podem 
sobrevir naquele momento da morte 
depois de nos termos libertado deste 
bulício mortal?” (William Shakespeare, 
Hamlet). 

“Quando o curso da civilização toma um 
rumo inesperado quando, ao promover o 
progresso contínuo que nos habituamos a 
esperar, vemo-nos ameaçados por machos 
que associamos à barbárie do passado - 
naturalmente atribuímos a culpa a tudo, 
exceto a nós mesmos.” (Friedrich Hayek, O 
Caminho da Servidão).

Correlações 
pertubadoras 

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

Está na essência 
humana a procura 

incessante por 
padrões que 
assegurem a 

existência de uma 
dialética razoável 

que nos conecte ao 
mundo concreto 

e dê sentido 
congruente aos 

caminhos a serem 
seguidos

Começa hoje (23) 
o período para a 
comprovação de 
informações da 
inscrição e matrí-

cula dos candidatos pré-se-
lecionados na lista de espera 
do Programa Universidade 
para Todos (ProUni), para o 
segundo semestre deste ano. 
O prazo para os estudantes 
comparecerem às institui-
ções de ensino termina na 
sexta-feira (27).

A lista com o nome dos 
selecionados e o cronogra-
ma do programa podem ser 
acessadas no site do ProUni.

No total, o programa ofe-
rece 134 mil bolsas, sendo 
69.482 integrais e 64.847 
parciais. São bolsas para 
10.821 cursos em 952 insti-
tuições de ensino, localiza-
das em todos os estados e 
no Distrito Federal.

 D O ProUni é o programa do governo federal que oferece 
bolsas de estudo, integrais e parciais em diversas universidades 

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

ProUni abre matrículas 
para pré-selecionados

Após as duas chamadas 
regulares, os estudantes ins-
critos também tiveram a 
oportunidade de participar 
da lista de espera.

O ProUni é o programa 
do governo federal que ofe-

rece bolsas de estudo, inte-
grais e parciais (50%), em 
instituições particulares de 
educação superior. Para ter 
acesso à bolsa integral, o es-
tudante deve comprovar ren-
da familiar bruta mensal de 

até 1,5 salário mínimo por 
pessoa. Para a bolsa parcial, 
a renda familiar bruta men-
sal deve ser de até três salá-
rios mínimos por pessoa.

É necessário também 
que o estudante tenha cur-
sado o ensino médio com-
pleto em escola da rede 
pública ou da rede privada, 
desde que na condição de 
bolsista integral. Professo-
res da rede pública de ensi-
no também podem dispu-
tar uma bolsa, e, nesse caso, 
não se aplica o limite de ren-
da exigido dos demais can-
didatos.

É preciso que o candida-
to tenha feito a edição mais 
recente do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio, tenha 
alcançado, no mínimo, 450 
pontos de média das notas e 
não tenha tirado zero na re-
dação. (Agência Brasil e GSP)

LISTA DE ESPERA. No total, o programa oferece 134 mil bolsas, sendo 69.482 
integrais e 64.847 parciais; prazo para a matrícula termina nesta sexta-feira (27)

Passeio no litoral de SP. Com a determinação do 
Plano São Paulo de retomada econômica e flexibili-
zação da quarentena, a linha turística do bonde de 
Santos voltará, na próxima semana, a circular de terça 
a domingo, das 11h às 17h. O uso de máscaras seguirá 
obrigatório durante o passeio, bem como a proibição 
de aglomerações. Continuarão a ser oferecidos aos 
passageiros álcool em gel, medição de temperatura 
antes do embarque, além de um tapete sanitizante no 
acesso de cada veículo. Além disso, entre cada viagem 
os bondes são higienizados. Os ingressos custam R$ 7 
e são vendidos na cafeteria do Museu Pelé (Largo Mar-
quês de Monte Alegre s/nº). Para mais detalhes, basta 
acessar www.turismosantos.com.br. (Diário do Litoral)

Ambulatório de aleitamento materno. A Prefei-
tura de Embu das Artes inaugurou no último sábado 
(21) o Ambulatório de Aleitamento Materno. O equipa-
mento tem o objetivo de oferecer assistência multi-
disciplinar para a lactante e ao bebê com dificuldades 
no processo de amamentação, evitando desmame 
precoce, e conta com uma equipe composta por pro-
fissionais especializados em aleitamento materno nas 
áreas de fonoaudiologia, psicologia, pediatria, odonto-
logia, nutrição e enfermaria. O espaço funcionará na 
avenida Elias Yazkek, 2.500, na região central da cida-
de. (GSP)

Sem som alto em Santos. A Câmara de Vereadores 
de Santos aprovou na última semana o projeto de lei 
que autoriza a Guarda Municipal a apreender caixas e 
aparelhos de som que estejam em volume elevado nas 
vias públicas, especialmente nas praias de Santos. A 
proposta será encaminhada ao prefeito de Santos, que 
pode aprovar ou vetar o projeto. O texto, de autoria do 
vereador Fabrício Cardoso, determina ainda que o res-
ponsável pelo aparelho seja multado. A caixa de som 
só poderá ser recuperada após pagamento da sanção 
imposta. A medida só é válida a aparelhos utilizados 
sem licença prévia da prefeitura. Atos como manifes-
tações políticas e sociais, assim como artistas de rua 
trabalhado serão exceção ao projeto de lei, desde que 
a intensidade do volume e o horário de término sejam 
respeitados. (Diário do Litoral e GSP)

DIVULGAÇÃO/PMS

NOTAS

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:

17° 36°
17° 34°

15° 31°

16° 33°

14° 27°

17° 35°

24° 38°

20° 36°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com aumento 
de nuvens ao longo 
do dia. À noite 
ocorrem pancadas.

Nublado com 
possibilidade de garoa 
de manhã, chuva à 
tarde e à noite.

17º 34° 18º 34° 17º 21°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

E stá na essência humana a 
procura incessante por padrões 
que assegurem a existência de 
uma dialética razoável que nos 
conecte ao mundo concreto e 

dê sentido congruente aos caminhos a 
serem seguidos. Todavia, quando ocasio-
nalmente surgem perturbações cogni-
tivas de dimensões abrangentes, dá-se 
início ao surgimento de teses conspira-
tórias, delírios paranoicos, imaginações 
esquizofrênicas e narrativas dignas do 
realismo fantástico, que acabam tentan-
do impor o desregramento social à vida 
cotidiana. 

Portanto e a partir deste contexto, 
surge a primeira grande pergunta: seria 
possível utilizar a teoria da probabi-
lidade condicional como ferramenta 
para definir o nível de sanidade mental 
presente no exercício de governança da 
atual Presidência da República? Ainda, 
poderíamos interpretar o desvio entre 
raciocínio e conclusão que subjazem na 
subversão quase ficcional adotada pelos 
quadros palacianos? Segundo o físico 
Leonard Mlodinow, a força existente em 
muitas suposições de conluio conspira-
tório depende das incompreensões de 
vínculos fáticos, originadas pela confu-
são que gera a inversão de papel entre 
sujeito e objeto - efeito e causa. 

Efetivamente, esse ambiente expressa 
a principal dificuldade que temos para 
dialogar com bolsonaristas convictos e 
tomados pelo dogmatismo, uma vez que 
estão consumidos por uma semiótica 
ensandecida, capaz de virar de cabeça 
para baixo as noções do plausível e da 
coerência. 

“Duas coisas são infinitas: o universo 
e a estupidez humana, e não tenho cer-
teza sobre o universo” (Albert Einstein). 
O terceiro questionamento nos remete à 
situação de levarmos em conta o exame 
de dados a priori e a posteriori compila-
dos de manifestações grupais e indivi-
duais dos seguidores de Jair, como uma 
alternativa de elaborar e conceber prog-
nósticos viáveis que garantam a previsão 
do futuro próximo. Para tanto, necessi-
tamos seguir o espectro correlacional 
que precipita a probabilidade em possi-

bilidade e posteriormente a transforma 
em certeza; para isso, devemos levar em 
consideração o fato de que Bolsonaro 
consegue desencadear um ordenamento 
sinestésico único, ou seja, “um distúrbio 
neurológico que faz com que o estímulo 
de um sentido cause reações em outro”. 

Na prática, é como se os bolsominions 
vivessem em um sono profundo, regido 
por regras próprias, onde a elaboração 
do raciocínio não necessita derivar de 
qualquer tipo de veracidade, uma vez 
que nesse espaço a versão particulari-
zada exprime a bússola que aponta a 
localização de Passárgada. Como conse-
quência, a liberação do vínculo entre o 
indivíduo e a realidade paralela reside no 
despertar desse estado de onirismo, ou 
seja, a condição mental que ocorre em 
“síndromes confusionais”, constituído 
por alucinações que interagem entre si e 
com o sonhador em vigília.

 Contudo, a quarta especulação crucial 
situa-se na indagação de qual seria o 
artifício eficiente para desenvencilhar 
a vítima catatônica dessa anomalia 
psíquica que incorporou contornos de 
hipnose coletiva. Em síntese, os incautos 
estão circunscritos em um mundo de 
sonhos fantasiosos, onde os demônios 
são travestidos de santidades que pro-
ferem parábolas heréticas, obscurecidas 
e intestinais, totalmente desprendidas 
do século das luzes. “Morrer... dormir... 
mais nada. Dizer que, por meio de um 
sono, acabamos com as angústias e com 
os mil embates naturais de que é her-
deira a carne é um desfecho que se deve 
ardentemente desejar. Morrer... dormir... 
dormir! Sonhar talvez! Ah! Aqui é que 
está o embaraço. Pois que sonhos podem 
sobrevir naquele momento da morte 
depois de nos termos libertado deste 
bulício mortal?” (William Shakespeare, 
Hamlet). 

“Quando o curso da civilização toma um 
rumo inesperado quando, ao promover o 
progresso contínuo que nos habituamos a 
esperar, vemo-nos ameaçados por machos 
que associamos à barbárie do passado - 
naturalmente atribuímos a culpa a tudo, 
exceto a nós mesmos.” (Friedrich Hayek, O 
Caminho da Servidão).

Correlações 
pertubadoras 

* Nilton Cesar 
Tristão é Cientista 
Político. Opinião 
Pesquisa & GovNet
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o período para a 
comprovação de 
informações da 
inscrição e matrí-

cula dos candidatos pré-se-
lecionados na lista de espera 
do Programa Universidade 
para Todos (ProUni), para o 
segundo semestre deste ano. 
O prazo para os estudantes 
comparecerem às institui-
ções de ensino termina na 
sexta-feira (27).

A lista com o nome dos 
selecionados e o cronogra-
ma do programa podem ser 
acessadas no site do ProUni.

No total, o programa ofe-
rece 134 mil bolsas, sendo 
69.482 integrais e 64.847 
parciais. São bolsas para 
10.821 cursos em 952 insti-
tuições de ensino, localiza-
das em todos os estados e 
no Distrito Federal.

 D O ProUni é o programa do governo federal que oferece 
bolsas de estudo, integrais e parciais em diversas universidades 

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

ProUni abre matrículas 
para pré-selecionados

Após as duas chamadas 
regulares, os estudantes ins-
critos também tiveram a 
oportunidade de participar 
da lista de espera.

O ProUni é o programa 
do governo federal que ofe-

rece bolsas de estudo, inte-
grais e parciais (50%), em 
instituições particulares de 
educação superior. Para ter 
acesso à bolsa integral, o es-
tudante deve comprovar ren-
da familiar bruta mensal de 

até 1,5 salário mínimo por 
pessoa. Para a bolsa parcial, 
a renda familiar bruta men-
sal deve ser de até três salá-
rios mínimos por pessoa.

É necessário também 
que o estudante tenha cur-
sado o ensino médio com-
pleto em escola da rede 
pública ou da rede privada, 
desde que na condição de 
bolsista integral. Professo-
res da rede pública de ensi-
no também podem dispu-
tar uma bolsa, e, nesse caso, 
não se aplica o limite de ren-
da exigido dos demais can-
didatos.

É preciso que o candida-
to tenha feito a edição mais 
recente do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio, tenha 
alcançado, no mínimo, 450 
pontos de média das notas e 
não tenha tirado zero na re-
dação. (Agência Brasil e GSP)

LISTA DE ESPERA. No total, o programa oferece 134 mil bolsas, sendo 69.482 
integrais e 64.847 parciais; prazo para a matrícula termina nesta sexta-feira (27)

Passeio no litoral de SP. Com a determinação do 
Plano São Paulo de retomada econômica e flexibili-
zação da quarentena, a linha turística do bonde de 
Santos voltará, na próxima semana, a circular de terça 
a domingo, das 11h às 17h. O uso de máscaras seguirá 
obrigatório durante o passeio, bem como a proibição 
de aglomerações. Continuarão a ser oferecidos aos 
passageiros álcool em gel, medição de temperatura 
antes do embarque, além de um tapete sanitizante no 
acesso de cada veículo. Além disso, entre cada viagem 
os bondes são higienizados. Os ingressos custam R$ 7 
e são vendidos na cafeteria do Museu Pelé (Largo Mar-
quês de Monte Alegre s/nº). Para mais detalhes, basta 
acessar www.turismosantos.com.br. (Diário do Litoral)

Ambulatório de aleitamento materno. A Prefei-
tura de Embu das Artes inaugurou no último sábado 
(21) o Ambulatório de Aleitamento Materno. O equipa-
mento tem o objetivo de oferecer assistência multi-
disciplinar para a lactante e ao bebê com dificuldades 
no processo de amamentação, evitando desmame 
precoce, e conta com uma equipe composta por pro-
fissionais especializados em aleitamento materno nas 
áreas de fonoaudiologia, psicologia, pediatria, odonto-
logia, nutrição e enfermaria. O espaço funcionará na 
avenida Elias Yazkek, 2.500, na região central da cida-
de. (GSP)

Sem som alto em Santos. A Câmara de Vereadores 
de Santos aprovou na última semana o projeto de lei 
que autoriza a Guarda Municipal a apreender caixas e 
aparelhos de som que estejam em volume elevado nas 
vias públicas, especialmente nas praias de Santos. A 
proposta será encaminhada ao prefeito de Santos, que 
pode aprovar ou vetar o projeto. O texto, de autoria do 
vereador Fabrício Cardoso, determina ainda que o res-
ponsável pelo aparelho seja multado. A caixa de som 
só poderá ser recuperada após pagamento da sanção 
imposta. A medida só é válida a aparelhos utilizados 
sem licença prévia da prefeitura. Atos como manifes-
tações políticas e sociais, assim como artistas de rua 
trabalhado serão exceção ao projeto de lei, desde que 
a intensidade do volume e o horário de término sejam 
respeitados. (Diário do Litoral e GSP)

DIVULGAÇÃO/PMS

NOTAS

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:

17° 36°
17° 34°

15° 31°

16° 33°

14° 27°

17° 35°

24° 38°

20° 36°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com aumento 
de nuvens ao longo 
do dia. À noite 
ocorrem pancadas.

Nublado com 
possibilidade de garoa 
de manhã, chuva à 
tarde e à noite.

17º 34° 18º 34° 17º 21°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6
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 A A cidade de São Paulo deve 
registrar períodos com umida-
de relativa do ar de 15% duran-
te esta semana. No deserto do 
Saara, para efeito de compara-
ção, esse índice costuma variar 
de 14% a 20%.

No caso brasileiro, uma 
massa de ar seco e quente que 
cobre vários estados do País 
acentua a queda da umidade 
do ar. Nesta segunda (23), ela 
oscilou entre 34% e 18% em 
São Paulo. Nos próximos dias, 
especialmente na quarta (25) e 
na quinta (26), a umidade pode 
cair abaixo de 15% em horários 
mais críticos, como no fim da 
manhã e início da noite.

Além do forte tempo seco, 
a Capital pode registrar nessa 
semana recorde de calor no 
ano. Nesta terça-feira (24), a 
previsão é de sol, calor e for-
mação de névoa seca. A ma-
drugada terá mínima de 16°C 
e tarde com máxima de 31°C. 
Na quarta-feira (25), o cenário 
se repete e o calor aumenta. 
Os termômetros oscilam en-
tre a mínima de 16°C ao ama- Uma massa de ar seco e quente que cobre vários estados do País acentua a queda da umidade 

OSWALDO CORNETI/FOTOS PÚBLICAS

Massa de ar seco faz Capital 
registrar clima de deserto

nhecer e a máxima de 32°C no 
meio da tarde.

O clima desértico traz preo-
cupações para a saúde. Segun-
do a OMS (Organização Mun-
dial de Saúde), o ideal é que 
o índice de umidade do ar fi-
que acima dos 40%. O tempo 
seco favorece o surgimento de 
doenças do sistema respirató-
rio, como rinite alérgica, sinu-
site e faringite, e de alergias, já 
que as mucosas das vias áreas 
tendem a ficar mais resseca-
das.

Com a umidade nesse pata-
mar, a cidade entra em estado 
de alerta, em que é recomen-
dável umidificar os ambientes 
e ingerir líquidos, além de evi-
tar exercícios físicos ao ar livre 
das 11h às 17h.

A baixa umidade também 
agrava os efeitos da poluição 
do ar, uma vez que dificulta a 
sua dispersão. Por causa do ar 
seco, a Defesa Civil Estadual 
emitiu alertas de perigo de 
queimadas no estado. A ma-
téria na íntegra pode ser lida 
no site. (GSP e Folhapress)

Taboão da 
Serra vacina 
jovens de  
12 a 17 anos 

 A A Secretaria Municipal da 
Saúde de Taboão da Serra, 
na região sudoeste da Gran-
de São Paulo, segue com a 
vacinação contra a Covid-19. 
Nesta semana, podem procu-
rar a imunização adolescen-
tes com comorbidades, defi-
cientes, lactantes, gestantes 
e puérperas de 12 a 17 anos. A 
prefeitura também aplica a 
segunda dose dos imunizan-
tes que já estavam agendados.

Este público está sendo va-
cinado mediante apresenta-
ção de laudo médico, recei-
tas e exames médicos para 
comprovar a comorbidade. 
A vacina está sendo aplica-
da somente com o acompa-
nhamento de um responsável 
em uma das 13 Unidades Bá-
sicas de Saúde do município, 
das 7h às 17h. Os adolescen-
tes estão recebendo a vacina 
da Pfizer.

Para receber a vacina é ne-
cessário apresentar compro-
vante de endereço de Taboão 
da Serra em nome dos pais ou 
responsável, cartão do SUS e 
documento de identificação 
com foto. (Matheus Herbert)

COM COMORBIDADES CALOR. Capital pode registrar umidade relativa do ar de 15%; no deserto do Saara esse índice oscila de 14% a 20%

 A O prefeito Ricardo Nunes 
(MDB) anunciou nesta segun-
da-feira que quem quiser en-
trar em ambientes fechados 
da cidade de São Paulo a partir 
de 30 de agosto terá que com-
provar que tomou pelo menos 
uma dose da vacina contra a 
Covid-19. A medida vale para 
bares e restaurantes e come-
çou a ser chamada de passa-
porte da vacinação. 

“Caso não constar vacina, 
a pessoa terá de ser barrada. 
A Vigilância Sanitária irá fis-
calizar os estabelecimentos e, 
caso alguém sem vacina esteja 
no local, uma multa será apli-
cada”, afirmou o Nunes, que 

Estabelecimentos vão exigir 
passaporte de vacina em SP

Bares e restaurantes vão exigir comprovante de vacinação em 
São Paulo; medida começa a valor no próximo dia 30 de agosto 

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S.PAULO

disse que até a próxima sexta-
-feira (27) a gestão municipal 
deve decidir o valor da multa 
a ser aplicada.

De acordo com o secretá-
rio municipal da Saúde, Edson 
Aparecido, será lançado um 

Pessoa que não comprovar vacina deve ser barrada e haverá multa 
aos estabelecimentos da Capital em caso de descumprimento

aplicativo para a comprova-
ção da vacinação na porta de 
ambientes fechados. “Quan-
do liberar o aplicativo, é só se 
cadastrar no site da prefeitura, 
informando a unidade onde 
foi imunizado e a data. Após a 
conferência das informações, 
a pessoa fica autorizada a en-
trar nos ambientes”, disse ele 
ao jornal “Agora”.

A Capital fechou a semana 
passada com 102% da popu-
lação adulta vacinada com ao 
menos uma dose contra a Co-
vid-19, segundo o Vacinôme-
tro. O número acima de 100% 
é possível porque há pessoas 
que recebem vacinas fora da 

cidade em que residem e por 
causa da defasagem dos dados 
do último Censo Demográfico 
do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). O últi-
mo censo é de 2010.

A partir desta segunda-fei-
ra, a cidade de São Paulo vacina 

contra a Covid-19 adolescentes 
de 12 a 15 anos com comorbi-
dades, deficiência permanen-
te (física, sensorial ou intelec-
tual), gestantes e puérperas. A 
segunda dose do imunizante 
também será aplicada no pú-
blico eletivo. (Bruno Hoffmann)

Ricardo Nunes 
anunciou que 
quem quiser 
entrar em 
ambientes 
fechados terá 
que comprovar 
imunização 

Governo de 
SP afasta 
coronel 
bolsonarista

 A O Governo de São Pau-
lo  afastou o coronel da Polí-
cia Militar que fez uma convo-
cação para o ato bolsonarista 
do 7 de Setembro em Brasília, 
além de ter criticado o gover-
nador João Doria (PSDB), ou-
tros políticos e o Supremo Tri-
bunal Federal.

O Governo de São Paulo 
afastou o coronel da Polícia 
Militar que fez uma convo-
cação para o ato bolsonarista 
do 7 de Setembro em Brasília, 
além de ter criticado o gover-
nador João Doria (PSDB), ou-
tros políticos e o Supremo Tri-
bunal Federal.

“A Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo informa que 
o coronel Aleksander Toaldo 
Lacerda foi afastado das suas 
funções à frente do Comando 
de Policiamento do Interior-7”, 
diz nota do governo paulista.

“A Corregedoria da institui-
ção, que é legalista e tem o de-
ver e a missão de defender a 
Constituição e os valores de-
mocráticos do país nela ex-
pressos, analisa as manifesta-
ções recentes do oficial, que foi 
convocado ao Comando Geral 
para prestar esclarecimentos”, 
completa o texto.

As críticas do coronel fo-
ram reveladas pelo jornal O Es-
tado de S. Paulo, e constituem 
um degrau acima na percebi-
da bolsonarização das forças 
policiais do País. Isso porque 
envolvem um oficial da ativa, 
com cargo de comando e na 
PM do estado mais populoso.

Em redes sociais, o coro-
nel Lacerda havia convocado 
“amigos” para o 7 de Setem-
bro bolsonarista, que vem sen-
do promovido pelo presidente 
em meio à crise institucional 
com o Judiciário para angariar 
apoio. Também criticou Doria, 
seu chefe, a quem chamou de 
“cepa indiana”, numa analogia 
com a variante delta do novo 
coronavírus. A matéria na ín-
tegra no site. (Folhapress)

APÓS CONVOCAR ATO

 A A segunda edição do Pro-
grama Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e da Ren-
da (BEm) teve 55.347 acordos 
de suspensão do contrato de 
trabalho e de redução de jor-
nada e salário firmados no 
ABC. A medida criada pelo go-
verno para mitigar os efeitos 
da pandemia de covid-19 na 
economia recebeu a adesão 
de 45.053 trabalhadores e de 
8.016 empresas.

Os dados foram extraídos 
do painel do BEm – manti-
do pelo Programa de Disse-
minação das Estatísticas do 
Trabalho (PDET), do Ministé-
rio da Economia – e compi-
lados pelo “Diário Regional”. 
Vigente até o próximo dia 25, 
o programa oferece parcela 
do seguro-desemprego como 
compensação pela redução 
do salário ou suspensão do 
contrato.

Programa teve 55,3 mil 
acordos trabalhistas no ABC

No ano passado, o BEm vi-
gorou por oito meses, duran-
te os quais foram assinados 
466 mil acordos na região.

O número foi conside-
ravelmente maior em 2020 
porque o governo estendeu 
o programa duas vezes, o que 
obrigou os empresários a ce-
lebrar mais de um contrato 
com o mesmo trabalhador 
para aproveitar a vigência to-
tal. Além disso, quando o BEm 
foi reeditado, no final de abril 
deste ano, o país vivia queda 
nos indicadores da segunda 
onda da pandemia e afrouxa-
mento das medidas de restri-
ção à atividade econômica, o 
que levou menos empresas a 
aderir à medida.

No corte por tipo de ade-
são, reduções de jornada e 
salário representam a maio-
ria (57,3%) dos acordos. Nes-
sa modalidade, cortes de 25% 

correspondem a 12.354 acor-
dos, de 50% somam 9.904 e 
de 70% representam 9.456.

Acordos de suspensão do 
vínculo empregatício, por sua 
vez, correspondem a 42,7% do 
total, ou 23.633 contratos.

Os dados mostram ain-
da que o setor de serviços 
é que o mais aderiu à ree-
dição do BEm no ABC, com 
28.138 acordos (50,8% do to-
tal). Na sequência aparecem 
a indústria, com 15.335 acor-
dos (27,7%); o comércio, com 
10.926 (19,7%); e a construção, 
com 941 (1,8%).

O BEm estabelece que, 
após a vigência do acordo, o 
trabalhador não pode ser de-
mitido pelo mesmo tempo 
que durar a redução de jorna-
da e salário. 

A matéria na íntegra pode 
ser acessada no site da Gaze-
ta. (GSP e Diário Regional) 

 A São Paulo não registrou 
mortes por Covid-19 em 402 
dos 645 municípios do Esta-
do na última semana, a partir 
de 15 de agosto, o que repre-
senta 62% das cidades paulis-
tas. Além disso, 60 municípios 
não tiveram novos casos con-
firmados no período.

De acordo com o governo 
estadual, o balanço reflete o 
impacto positivo da campa-
nha de vacinação para redu-
ção dos casos graves e mortes 
pela doença.

A constatação foi feita a par-
tir de análise dos dados deste 
domingo (22) com o anterior 
(15), à disposição para consul-
ta pública no boletim oficial 
do Governo do Estado. As in-
formações foram registradas 
pelas 645 cidades paulistas no 
Sivep, sistema oficial do Minis-
tério da Saúde para notificação 
dos casos graves e mortes, e no 

Estado não registra 
óbitos em 402 cidades

E-SUS, onde são notificados os 
casos leves.

Os balanços são superiores 
aos identificados em compa-
ração similar realizada no in-
tervalo de 28 de julho a 4 de 
agosto que apontava 346 mu-
nicípios sem novos óbitos na-
quela semana, e 31 sem casos.

O Estado já vacinou 96% de 
sua população adulta com pelo 
menos uma dose da vacina ou 
com a vacina de dose única. 
Mais de 32% da população ge-
ral de SP já completou seu es-
quema vacinal. (GSP)

Balanço indica 
que 62% das 
cidades paulistas 
não tiveram novas 
mortes desde 15  
de agosto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021 - PROC. Nº 
34/2021 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES (PREGÃO SIMPLIFICADO COVID 19). Tornamos 
público aos interessados no pregão retro mencionado NOVA DATA 
DE ENCERRAMENTO: 30/08/2021 às 10h00. Informações e 
esclarecimentos preferencialmente através do e-mail: licitacao@
aluminio.sp.gov.br - Kátia Alves Leal - Pregoeira 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Delegacia Seccional de Polícia 
de Mogi das Cruzes

DEMACRO

Processo DGP nº 6.802/2019

Processo nº 191/19-SF

Pregão Eletrônico nº 011/2019

Oferta de Compras n°180275000012021OC00040

Encontra-se aberto na Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das 
Cruzes, o Pregão Eletrônico nº 011/2019, do tipo menor preço, 
objetivando a contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços de depósito e guarda de veículos automotores e 
outros tracionados, para Delegacia Seccional de Polícia de Mogi 
das Cruzes, conforme especificações constantes do memorial 
descritivo, que integra este edital como Anexo I.

A abertura da sessão pública será realizada no dia 08 de setembro 
de 2021, às 10h:30min horas, no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br .

Maiores informações poderão ser obtidas na UGE – Unidade 
Gestora Executora 180275, através do telefone: (11) 4796-9267 ou 
e-mail: uge.mcruzes@policiacivil.sp.gov.br.

PROC. No. 01-P-22476/2021
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico DGA 656/2021, 
Processo no. 01-P-22476/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00231 do tipo menor preço 
unitário por item, destinado a REGISTRO DE PREÇOS DE EMPANADO DE FRANGO E ALMÔNDEGA. O prazo 
de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 08/09/2021 às 09h30min, sendo que a sessão será no mesmo 
dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br).
O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 052/2021, 
objetivando a aquisição de termômetro infravermelho digital corporal, no dia 31 de agosto 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, 23 de agosto de 2021. MARCELO SILVA 
SOUZA - Secretário de Administração.

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 203/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00028119-80 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Registro de Preços de óleo de soja, polpa de tomate e sal - Recebimento 
das Propostas do dos itens 01 a 06: das 08h do dia 09/09/21 às 09h30min do 
dia 10/09/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 06: a partir das 09h30min 
do d ia 10/09/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 
10/09/21. O Adendo, contendo alterações no Edital e Anexos, está disponível no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-0294.

Campinas, 23 de agosto de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 92/2021. Pregão 18/2021. Ob-
jeto: Aquisição de materiais lúdicos, terápicos, equipamentos de informática 
e mobiliários, que serão utilizados para implantar a Sala de Terapeuta Ocu-
pacional e Psicológica, em atendimento a solicitação da Secretaria de Edu-
cação, Cultura e Desporto. Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão 
de Julgamento, considerando a regularidade do procedimento, Resolve, 
por bem, nos termos da Lei 10.520/02, Adjudicar, os itens do objeto licitado, 
às empresas abaixo delineadas: SPD Fabricação e Comércio de Aparelhos 
e Equipamentos para Uso Médico Eireli. Rua Sylvio de Campos Filho, 171 
– Parque Industrial João Batista Caruso. Mogui Guaçu – SP. CNPJ (MF): 
17.665.796/0001-02. Itens: 04, 05, 06, 07, 08, 11, 16, 18 e 19. Valor: R$ 
5.124,60 (Cinco mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos). Will 
Móveis e Brinquedos Eireli. Avenida Joaquim André, 1.331 – Jardim Tonico 
André. Dracena – SP. CNPJ (MF): 40.040.631/0001-59. Itens: 10, 13, 15, 
20, 22 e 23. Valor: R$ 7.880,25 (Sete mil, oitocentos e oitenta reais e vinte 
e cinco centavos). Elimari Comercial Escolar Eireli. Rua Montana, 1.037, 
Sala 1 – Jardim Estados Unidos. Jales – SP. CNPJ (MF): 17.440.078/0001-
20. Itens: 12, 14, 17, 21, 24 e 25. Valor: 7.812,00 (Sete mil e oitocentos 
e doze reais). Adega Prime Comércio de Serviços Ltda. Rua José Au-
gusto de Carvalho, 1.083, Sala 3 – Centro. Andradina – SP. CNPJ (MF): 
42.834.669/0001-29. Item: 26. Valor: R$ 4.989,00 (Quatro mil, novecentos 
e oitenta e nove reais). E. M. Marques Informática EPP. Rua Agenor Martins 
Vieira, 2-93 – Nova Bauru. Bauru – SP. CNPJ (MF): 13.641.651/0001-02. 
Item 27 e 28. Valor: R$ 452,00 (Quatrocentos e cinquenta e dois reais). 
Castilho – SP, 17 de agosto de 2021. Hélio Prates Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 92/2021. Pregão 18/2021. 
Objeto: Aquisição de materiais lúdicos, terápicos, equipamentos de 
informática e mobiliários, que serão utilizados para implantar a Sala 
de Terapeuta Ocupacional e Psicológica, em atendimento a solicitação 
da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Consubstanciado aos 
termos da Ata da Sessão de Julgamento, e considerando que a empresa 
Dial – Comunicação e Consultoria em Gestão de Documentos Ltda 
– ME, regularizou a situação fiscal, com fulcro na Lei Complementar 
123/06, Resolve, por bem, nos termos da Lei 10.520/02, Adjudicar-lhe o 
item do objeto licitado: Dial – Comunicação e Consultoria em Gestão de 
Documentos Ltda – ME. Avenida Barão do Rio Branco, 1.459, Sobreloja – 
Centro. Andradina – SP. CNPJ (MF): 17.160.828/0001-00. Item: 29. Valor: 
R$ 5.155,00 (Cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais). Castilho – SP, 20 
de agosto de 2021. Hélio Prates Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Homologação. Processo Licitatório 92/2021. Pregão 18/2021. 
Objeto: Aquisição de materiais lúdicos, terápicos, equipamentos de 
informática e mobiliários, que serão utilizados para implantar a Sala de 
Terapeuta Ocupacional e Psicológica, em atendimento a solicitação da 
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Considerando a adjudicação 
constante da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento, lavrada 
pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria nº. 150, de 27/01/2021; e a 
regularidade do procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal nº. 
10520, de 17 de julho de 2002, Homologar, os itens do objeto licitado, 
às empresas abaixo delineadas e determinar que sejam tomadas as 
providências ulteriores. SPD Fabricação e Comércio de Aparelhos e 
Equipamentos para Uso Médico Eireli. Rua Sylvio de Campos Filho, 171 
– Parque Industrial João Batista Caruso. Mogui Guaçu – SP. CNPJ (MF): 
17.665.796/0001-02. Itens: 04, 05, 06, 07, 08, 11, 16, 18 e 19. Valor: R$ 
5.124,60 (Cinco mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos). Will 
Móveis e Brinquedos Eireli. Avenida Joaquim André, 1.331 – Jardim Tonico 
André. Dracena – SP. CNPJ (MF): 40.040.631/0001-59. Itens: 10, 13, 15, 
20, 22 e 23. Valor: R$ 7.880,25 (Sete mil, oitocentos e oitenta reais e vinte 
e cinco centavos). Elimari Comercial Escolar Eireli. Rua Montana, 1.037, 
Sala 1 – Jardim Estados Unidos. Jales – SP. CNPJ (MF): 17.440.078/0001-
20. Itens: 12, 14, 17, 21, 24 e 25. Valor: 7.812,00 (Sete mil e oitocentos e 
doze reais). Adega Prime Comércio de Serviços Ltda. Rua José Augusto 
de Carvalho, 1.083, Sala 3 – Centro. Andradina – SP. CNPJ (MF): 
42.834.669/0001-29. Item: 26. Valor: R$ 4.989,00 (Quatro mil, novecentos 
e oitenta e nove reais). E. M. Marques Informática EPP. Rua Agenor Martins 
Vieira, 2-93 – Nova Bauru. Bauru – SP. CNPJ (MF): 13.641.651/0001-02. 
Item 27 e 28. Valor: R$ 452,00 (Quatrocentos e cinquenta e dois reais). 
Dial – Comunicação e Consultoria em Gestão de Documentos Ltda – ME. 
Avenida Barão do Rio Branco, 1.459, Sobreloja – Centro. Andradina – SP. 
CNPJ (MF): 17.160.828/0001-00. Item: 29. Valor: R$ 5.155,00 (Cinco mil, 
cento e cinquenta e cinco reais). Castilho – SP, 20 de agosto de 2021. Paulo 
Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

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

Referente ao Pregão Presencial n.º 06/2021
HOMOLOGO o processo licitatório. ADJUDICO a empresa: CIRURCENTER PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA vencedora dos itens (18, 19, 51, 64, 82, 88, 90, 91, 95, 96); SÓQUIMICA 
LABORATÓRIOS LTDA vencedora dos itens (11, 13, 14, 15, 16, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 
41, 74, 76); RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA vencedora dos itens (2, 4, 5, 6, 42, 44, 
47, 49, 50, 52, 54, 62, 63, 72, 77, 78, 79, 81, 92); ELEDA LAB. IND. E COM. DE PRODUTOS 
NATURAIIS E ORGÂNICOS LTDA vencedora dos itens (46, 55, 56, 80); NUTRIPORT COMERCIAL 
LTDA vencedora dos itens (10, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 38, 40, 45, 53, 57, 61, 70, 75, 
89, 93, 94, 99); MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES vencedora dos 
itens (20, 58, 59, 60, 71, 73); RIOMÉDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SUPLEMENTOS 
vencedora dos itens (3, 7, 8, 9, 97, 100, 101, 102, 103, 104). A empresa vencedora deverá apresentar, 
para fins de celebração do instrumento da Ata de Registro de Preços os documentos constantes do 
item 18.2 do Edital.

Andradina-SP., 18 de Agosto de 2021
Otávio Augusto Giantomassi Gomes – Presidente do Ciensp

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021 - PROCESSO Nº 50/2021

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO PRESENCIAL 
- Nº 26/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço global, visando registro 
de preços para eventual e futura contratação de apólice de seguro coletiva para até 37 (trinta 
e sete) veículos públicos pertencentes a frota municipal, conforme descrito no termo de 
referência, com encerramento para credenciamento às 09h00min do dia 10/09/2021. Valor do 
Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis para retirada no horário comercial 
na Prefeitura Municipal de Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante 
a apresentação de um Pen Drive, de boa qualidade, para gravação do respectivo edital, através 
do e-mail licitacao@corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar os dados 
cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou pelo site www.
corumbatai.sp.gov.br com o respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital 
pelo site, visando a eventual e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí, 
24/08/2021. Pregoeiro (Portaria 7518/2021). Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

PENITENCIÁRIA III DE HORTOLÂNDIA
Encontra-se aberta na Penitenciária III de Hortolândia, Chamada Pública nº 003/2021PIIIHORT, oriunda do 
Processo SAP-PRC-2021/29992, destinada à aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros – PPAIS. 
A documentação completa, juntamente com a habilitação jurídica, deverá ser entregue no endereço a seguir 
mencionado, no período de 25/08/2021 a 09/09/2021 das 09:00h às 16:00h e até as 09:00 horas do dia 10/09/2021. 
A realização da sessão será no dia 10/09/2021 às 09:00 horas, na sala da Diretoria do Núcleo de Finanças e 
Suprimentos da Penitenciária III de Hortolândia, sito à Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, km 05, Jardim 
Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Hortolândia/SP, CEP: 13.185-902. O edital poderá ser retirado na integra no 
site www.itesp.sp.gov.br; www.cati.sp.gov.br e www.sap.sp.gov.br. Maiores informações pelo telefone (19) 3281-6875.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021
Objeto: Registro de preços para fornecimento de leites e formulas para lactentes e 
dietas enterais para atendimento da assistência social, conforme receitas medicas e 
ordem judicial. Á vista dos elementos informativos constantes do presente processo, 
e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de julgar e 
processar o pregão nº 20/2021(pregão eletrônico) homologo e adjudico a licitação, 
promovida para Registro de Preços para fornecimento de leites e formulas para 
lactentes e dietas enterais para atendimento da assistência social, conforme receitas 
medicas e ordem judicial.

Cajuru/SP 23 de agosto de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 61/2021. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021. PROCESSO Nº 6757/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º 
DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N°26/2013 COM AS 
ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº04/2015. DATA DE ABERTURA: 27 de 
setembro de 2021, às 10:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de Vasconcelos, 
FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila 
Romanópolis, o CHAMAMENTO PUBLICO: 002/2021. Os interessados poderão 
retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Fer-
raz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de 
Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9hs às 16 horas, de segunda 
à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e 
lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 23 de agosto de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

ERRATA AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 004/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2021. 

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.  Onde lê-se: 05/09/2021 às 09h. Leia-se: 
06/09/2021 às 10h

Salmourão – SP, 23 de agosto de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

RETIFICAÇÃO DO 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 SALMOURÃO – SP, PELO 
PERÍODO DE 12 MESES. Retifica a data de abertura para: 06/09//2021, às 8h15min. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Li-
citação, 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, 23 de agosto de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO PRESENCIAL 007/2021
ENCERRAMENTO: ÀS 09:00 HRS DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2.021
OBJETO: FORNECIMENTO PROGRAMADO DE 1.200 TONELADAS de CLORETO DE POLIALU-
MÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONS-
TANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.. O edital completo e seus anexos estão disponíveis para re-
tirada na sede do SAMAE-Mogi Guaçu através do recolhimento da taxa de R$ 5,00 ou gratuitamente 
através do site www.samaemogiguacu.com.br, maiores informações serão fornecidas pela Comissão 
de Licitações.

Mogi Guaçu 23 de agosto de 2.021
Mario Antonio Zaia - Superintendente 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU - SAMAE

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTO/RETIFICAÇÃO DE EDITAL E 

REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 024/2021

Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais visando a 
execução da obra de reforma/readequação das 
instalações da escola municipal Flávio Fasanelli 
Rodrigues (est. José Domingues Netto nº 3500), 
conforme planilhas orçamentárias, cronograma 
� sico � nanceiro, e memorial descritivo anexo ao 
edital – Sec. Mun. Educação. Valor total estima-
do: R$ 534.335,14 – Prazo de Execução: 90 dias. 
Comunicamos aos interessados que realizaram 
a retirada do edital que, tendo em vista ques-
tionamento realizado, os técnicos da Secretaria 
Municipal de Educação realizaram a correção das 
planilhas e, por essa razão, o edital foi reti� cado. 
Para que não se alegue prejuízo à elaboração da 
proposta, comunicamos que foi redesignada a 
data de apresentação dos envelopes e da sessão 
de abertura do envelope com a documentação 
de habilitação para: Data limite para entrega dos 
envelopes: Dia 09/SETEMBRO/2021 às 17:00 horas 
- Data sessão pública de abertura dos envelopes: 
Dia 10/SETEMBRO/2021 às 08:30 horas - Local da 
entrega dos envelopes e da sessão da licitação: Di-
retoria de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto 
Andaló, 3030, 2º andar, Centro.   O edital reti� ca-
do esta a disposição para consulta no site http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/pages/
portal/apresentacao.jsp   e � ca, e desde já, fazen-
do parte integrante do processo, sendo válido 
para todos os efeitos legais o documento original 
encartado nos autos, a disposição dos interessa-
dos. Wanderley Aparecido de Souza – Diretor de 
Compras e Contratos – Presidente da CML

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC

Pregão Eletrônico nº 031/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para a eventual Aquisição de materiais de limpeza 
e assepsia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento. Total de itens licitados: 10. Entrega de propostas: a partir de 
24/08/2021 às 10h00. Abertura das propostas: 08/09/2021 às 10h00. Informações 
gerais: o Edital poderá ser obtido através do site: www.gov.br/compras. Contato: 
(11) 3356-7536. Santo André, 24 de agosto de 2021. Wellington Pereira da Silva 
– Pregoeiro Oficial.

Pregão Eletrônico nº 033/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Aquisição de materiais elétricos e correlatos. Total de itens licitados: 24. 
Entrega de propostas: a partir de 24/08/2021 às 09h00. Abertura das propostas: 
09/09/2021 às 10h00. Informações gerais: o Edital poderá ser obtido através do 
site: www.gov.br/compras. Contato: (11) 3356-7536. Santo André, 24 de agosto 
de 2021.  Lucas dos Santos Souza – Pregoeiro Oficial.

Pregão Eletrônico nº 034/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Aquisição de ração irradiada. Total de itens licitados: 01. Entrega 
de propostas: a partir de 24/08/2021 às 09h00. Abertura das propostas: 
03/09/2021 às 10h00. Informações gerais: o Edital poderá ser obtido através do 
site: www.gov.br/compras. Contato: (11) 3356-7536. Santo André, 24 de agosto 
de 2021.  Lucas dos Santos Souza – Pregoeiro Oficial.

Pregão Eletrônico nº 038/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de insumos para 
coleta de resíduos. Total de itens licitados: 08. Entrega de propostas: a partir de 
24/08/2021 às 09h00. Abertura das propostas: 03/09/2021 às 10h00. Informações 
gerais: o Edital poderá ser obtido através do site: www.gov.br/compras. Contato: 
(11) 3356-7536. Santo André, 24 de agosto de 2021. Daniel Guerrieri Fernandes 
– Pregoeiro Oficial.

Pregão Eletrônico nº 035/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de insumos 
de jardinagem. Total de itens licitados: 03. Entrega de propostas: a partir de 
24/08/2021 às 09h00. Abertura das propostas: 09/09/2021 às 13h00. Informações 
gerais: o Edital poderá ser obtido através do site: www.gov.br/compras. Contato: 
(11) 3356-7536. Santo André, 20 de agosto de 2021. Wender Teixeira Guidine 
– Pregoeiro Oficial.

Pregão Eletrônico nº 037/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de sabonete 
líquido. Total de itens licitados: 01. Entrega de propostas: a partir de 24/08/2021 
às 09h00. Abertura das propostas: 13/09/2021 às 13h00. Informações gerais: 
o Edital poderá ser obtido através do site: www.gov.br/compras. Contato: (11) 
3356-7536. Santo André, 20 de agosto de 2021. Wender Teixeira Guidine – 
Pregoeiro Oficial.

Pregão Eletrônico nº 042/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de papel toalha e 
higiênico. Total de itens licitados: 04. Entrega de propostas: a partir de 24/08/2021 
às 09h00. Abertura das propostas: 13/09/2021 às 10h00. Informações gerais: 
o Edital poderá ser obtido através do site: www.gov.br/compras. Contato: (11) 
3356-7536. Santo André, 20 de agosto de 2021. Bárbara de Paula Silva – 
Pregoeira Oficial.

AVISOS DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

Aviso nº 116/2021-PATRI-LOC/SENGPAI - SR-I/DIVOFL - SR-I/SR-I
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por meio de sua 
Superintendência Regional em São Paulo, torna público que necessita locar pelo 
prazo de 12 (doze) meses, prorrogável a critério da Administração, um imóvel/
espaço físico com área construída e preferencialmente térrea entre 329 m2 e 
389 m2, localizado em Salto/SP, para instalação dos serviços da Agência da 
Previdência Social nesse município, com os seguintes requisitos mínimos: 
instalações elétricas compatíveis com a demanda de energia exigida para a 
unidade, instalações hidrossanitárias adequadas e em quantidade suficiente, 
cabeamento estruturado, climatização adequada e compatível com o uso 
proposto, completa adequação às normas vigentes de acessibilidade e de 
segurança contra incêndio, dentre outras. 
As propostas deverão conter, além do prazo de validade de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias, os seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel/espaço físico, 
localização, área física, instalações existentes, valor locativo mensal em moeda 
corrente, assim como se fazer acompanhar do croqui ou planta baixa do imóvel/
espaço físico, cópia da documentação dominial, ou seja, escritura e certidão 
atualizada do RGI livre de quaisquer ônus, habite-se ou outra certidão que o supra, 
além de informações sobre a existência de equipamentos de prevenção contra 
incêndio compatível com a área do imóvel/espaço físico, de acordo com a ABNT, 
aprovação em vistoria de segurança do Corpo de Bombeiros e acessibilidade 
completa (inclusive com certidão do município, quando for o caso).
As propostas deverão ser enviadas por e-mail ao endereço 
patriloc.sr1@inss.gov.br, ou entregues pessoalmente ou via postal, ao Serviço 
de Engenharia e Patrimônio Imobiliário do INSS, localizado no Viaduto Santa 
Ifigênia, nº 266, 5º andar, São Paulo, SP, até às 16 horas do dia 17/09/2021, 
onde os proponentes poderão tomar conhecimento do modelo de contrato a ser 
firmado. Caso o imóvel ofertado não possua ainda todas as características e 
instalações exigidas, na proposta a ser entregue, o proprietário pode manifestar 
compromisso de adequação do imóvel ao uso do INSS.
A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei 
nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, esgoto e energia 
elétrica, bem como as despesas ordinárias de condomínio, caso existam. O 
INSS não se responsabilizará, em hipótese nenhuma, pelo pagamento de IPTU, 
sendo essa despesa de obrigação do locador do imóvel.
O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação 
acumulada do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas, ou havendo sua extinção, outro índice que vier a ser fixado, de acordo 
com os dispositivos legais vigentes.
O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor atender 
às suas necessidades, priorizando-se propostas que contemplem realização 
de todas as adaptações essenciais à imediata ocupação e funcionamento da 
unidade do INSS inclusive compartimentação do espaço para implantação de 
salas de perícia, com instalação de lavatórios, adequação de iluminação ao 
layout proposto pelo INSS, etc.
O proponente escolhido para formalização do contrato de locação deverá, 
conforme o caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF, CNPJ/
MF, documento de identidade, contrato social, comprovante de residência, 
comprovante de inexistência de débitos com relação ao imóvel/espaço físico 
(água/esgoto, luz, taxas de incêndio e condominiais, IPTU). Será exigido, ainda, 
situação regular perante o SICAF e CADIN.
As propostas que não atenderem às exigências deste Aviso não serão 
consideradas pelo Instituto.

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL DE TERCEIROS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DO
 TRABALHO 

E PREVIDÊNCIA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 459/2021, processo 
13.309/2021, objetivando a contratação de em-
presa para serviços de impressão (outsourcing) 
com fornecimento de equipamentos, insumos, 
manutenção preventiva e corretiva, como tam-
bém serviço de controle e contabilização das 
impressões exceto papel, bem como os serviços 
de operacionalização da solução por meio de 
software especí� co. Secretaria Municipal de Edu-
cação. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 08/09/2021, 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.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 467/2021, proces-
so 13.324/2021, objetivando o registro de preços 
para locação de tendas e fechamentos. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 09/09/2021, 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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021
Processo 2648/2021

ERRATA

No Edital 64/2021, Item 1.2:
Onde se lê: 
1.2. O valor estimado para aquisição é de R$ 
2.074.301,11 (Um milhão, setenta e quatro mil, trezentos e 
um reais e onze centavos)

Leia-se:
1.2. O valor estimado para aquisição é de R$ 
2.074.301,11 (Dois milhões, setenta e quatro mil, trezentos 
e um reais e onze centavos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Lici-
tação Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob Nº 003/2021, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa 
especializada para execução de obras para Reforma da quadra poliespor-
tiva localizada na Rua das Violetas, nº 201, Parque Santa Delfa, Franco da 
Rocha/sp. Os envelopes contendo a proposta e documentação, respecti-
vamente, serão recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 
15h00min do dia 13/09/2021, no qual terá início a sessão pública para cre-
denciamento e abertura de propostas. A pasta completa contendo o edital e 
seus anexos pode ser adquirida gratuitamente através de download no site 
desta Prefeitura: http://www.francodarocha.sp.gov.br (Acesso à informação 
/ Licitações e Contratos / Licitações / Editais de Licitação) ou diretamente na 
Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, devendo a empresa solicitante, 
em posse de um CD-ROM para ser copiado em arquivo digital, informar 
seus dados cadastrais (NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E 
CONTATO) localizada na Avenida Liberdade, Nº 250, Centro. Informações 
Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

DocuSign Envelope ID: F5C1E918-40CB-4D86-BF9C-725D3CA9D2CB



A4gazetasp.com.br
Terça-feira, 24 De agosTo De 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021 - PROC. Nº 
34/2021 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES (PREGÃO SIMPLIFICADO COVID 19). Tornamos 
público aos interessados no pregão retro mencionado NOVA DATA 
DE ENCERRAMENTO: 30/08/2021 às 10h00. Informações e 
esclarecimentos preferencialmente através do e-mail: licitacao@
aluminio.sp.gov.br - Kátia Alves Leal - Pregoeira 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Delegacia Seccional de Polícia 
de Mogi das Cruzes

DEMACRO

Processo DGP nº 6.802/2019

Processo nº 191/19-SF

Pregão Eletrônico nº 011/2019

Oferta de Compras n°180275000012021OC00040

Encontra-se aberto na Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das 
Cruzes, o Pregão Eletrônico nº 011/2019, do tipo menor preço, 
objetivando a contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços de depósito e guarda de veículos automotores e 
outros tracionados, para Delegacia Seccional de Polícia de Mogi 
das Cruzes, conforme especificações constantes do memorial 
descritivo, que integra este edital como Anexo I.

A abertura da sessão pública será realizada no dia 08 de setembro 
de 2021, às 10h:30min horas, no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br .

Maiores informações poderão ser obtidas na UGE – Unidade 
Gestora Executora 180275, através do telefone: (11) 4796-9267 ou 
e-mail: uge.mcruzes@policiacivil.sp.gov.br.

PROC. No. 01-P-22476/2021
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico DGA 656/2021, 
Processo no. 01-P-22476/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00231 do tipo menor preço 
unitário por item, destinado a REGISTRO DE PREÇOS DE EMPANADO DE FRANGO E ALMÔNDEGA. O prazo 
de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 08/09/2021 às 09h30min, sendo que a sessão será no mesmo 
dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br).
O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 052/2021, 
objetivando a aquisição de termômetro infravermelho digital corporal, no dia 31 de agosto 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, 23 de agosto de 2021. MARCELO SILVA 
SOUZA - Secretário de Administração.

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 203/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00028119-80 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Registro de Preços de óleo de soja, polpa de tomate e sal - Recebimento 
das Propostas do dos itens 01 a 06: das 08h do dia 09/09/21 às 09h30min do 
dia 10/09/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 06: a partir das 09h30min 
do d ia 10/09/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 
10/09/21. O Adendo, contendo alterações no Edital e Anexos, está disponível no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-0294.

Campinas, 23 de agosto de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 92/2021. Pregão 18/2021. Ob-
jeto: Aquisição de materiais lúdicos, terápicos, equipamentos de informática 
e mobiliários, que serão utilizados para implantar a Sala de Terapeuta Ocu-
pacional e Psicológica, em atendimento a solicitação da Secretaria de Edu-
cação, Cultura e Desporto. Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão 
de Julgamento, considerando a regularidade do procedimento, Resolve, 
por bem, nos termos da Lei 10.520/02, Adjudicar, os itens do objeto licitado, 
às empresas abaixo delineadas: SPD Fabricação e Comércio de Aparelhos 
e Equipamentos para Uso Médico Eireli. Rua Sylvio de Campos Filho, 171 
– Parque Industrial João Batista Caruso. Mogui Guaçu – SP. CNPJ (MF): 
17.665.796/0001-02. Itens: 04, 05, 06, 07, 08, 11, 16, 18 e 19. Valor: R$ 
5.124,60 (Cinco mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos). Will 
Móveis e Brinquedos Eireli. Avenida Joaquim André, 1.331 – Jardim Tonico 
André. Dracena – SP. CNPJ (MF): 40.040.631/0001-59. Itens: 10, 13, 15, 
20, 22 e 23. Valor: R$ 7.880,25 (Sete mil, oitocentos e oitenta reais e vinte 
e cinco centavos). Elimari Comercial Escolar Eireli. Rua Montana, 1.037, 
Sala 1 – Jardim Estados Unidos. Jales – SP. CNPJ (MF): 17.440.078/0001-
20. Itens: 12, 14, 17, 21, 24 e 25. Valor: 7.812,00 (Sete mil e oitocentos 
e doze reais). Adega Prime Comércio de Serviços Ltda. Rua José Au-
gusto de Carvalho, 1.083, Sala 3 – Centro. Andradina – SP. CNPJ (MF): 
42.834.669/0001-29. Item: 26. Valor: R$ 4.989,00 (Quatro mil, novecentos 
e oitenta e nove reais). E. M. Marques Informática EPP. Rua Agenor Martins 
Vieira, 2-93 – Nova Bauru. Bauru – SP. CNPJ (MF): 13.641.651/0001-02. 
Item 27 e 28. Valor: R$ 452,00 (Quatrocentos e cinquenta e dois reais). 
Castilho – SP, 17 de agosto de 2021. Hélio Prates Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 92/2021. Pregão 18/2021. 
Objeto: Aquisição de materiais lúdicos, terápicos, equipamentos de 
informática e mobiliários, que serão utilizados para implantar a Sala 
de Terapeuta Ocupacional e Psicológica, em atendimento a solicitação 
da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Consubstanciado aos 
termos da Ata da Sessão de Julgamento, e considerando que a empresa 
Dial – Comunicação e Consultoria em Gestão de Documentos Ltda 
– ME, regularizou a situação fiscal, com fulcro na Lei Complementar 
123/06, Resolve, por bem, nos termos da Lei 10.520/02, Adjudicar-lhe o 
item do objeto licitado: Dial – Comunicação e Consultoria em Gestão de 
Documentos Ltda – ME. Avenida Barão do Rio Branco, 1.459, Sobreloja – 
Centro. Andradina – SP. CNPJ (MF): 17.160.828/0001-00. Item: 29. Valor: 
R$ 5.155,00 (Cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais). Castilho – SP, 20 
de agosto de 2021. Hélio Prates Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Homologação. Processo Licitatório 92/2021. Pregão 18/2021. 
Objeto: Aquisição de materiais lúdicos, terápicos, equipamentos de 
informática e mobiliários, que serão utilizados para implantar a Sala de 
Terapeuta Ocupacional e Psicológica, em atendimento a solicitação da 
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Considerando a adjudicação 
constante da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento, lavrada 
pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria nº. 150, de 27/01/2021; e a 
regularidade do procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal nº. 
10520, de 17 de julho de 2002, Homologar, os itens do objeto licitado, 
às empresas abaixo delineadas e determinar que sejam tomadas as 
providências ulteriores. SPD Fabricação e Comércio de Aparelhos e 
Equipamentos para Uso Médico Eireli. Rua Sylvio de Campos Filho, 171 
– Parque Industrial João Batista Caruso. Mogui Guaçu – SP. CNPJ (MF): 
17.665.796/0001-02. Itens: 04, 05, 06, 07, 08, 11, 16, 18 e 19. Valor: R$ 
5.124,60 (Cinco mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos). Will 
Móveis e Brinquedos Eireli. Avenida Joaquim André, 1.331 – Jardim Tonico 
André. Dracena – SP. CNPJ (MF): 40.040.631/0001-59. Itens: 10, 13, 15, 
20, 22 e 23. Valor: R$ 7.880,25 (Sete mil, oitocentos e oitenta reais e vinte 
e cinco centavos). Elimari Comercial Escolar Eireli. Rua Montana, 1.037, 
Sala 1 – Jardim Estados Unidos. Jales – SP. CNPJ (MF): 17.440.078/0001-
20. Itens: 12, 14, 17, 21, 24 e 25. Valor: 7.812,00 (Sete mil e oitocentos e 
doze reais). Adega Prime Comércio de Serviços Ltda. Rua José Augusto 
de Carvalho, 1.083, Sala 3 – Centro. Andradina – SP. CNPJ (MF): 
42.834.669/0001-29. Item: 26. Valor: R$ 4.989,00 (Quatro mil, novecentos 
e oitenta e nove reais). E. M. Marques Informática EPP. Rua Agenor Martins 
Vieira, 2-93 – Nova Bauru. Bauru – SP. CNPJ (MF): 13.641.651/0001-02. 
Item 27 e 28. Valor: R$ 452,00 (Quatrocentos e cinquenta e dois reais). 
Dial – Comunicação e Consultoria em Gestão de Documentos Ltda – ME. 
Avenida Barão do Rio Branco, 1.459, Sobreloja – Centro. Andradina – SP. 
CNPJ (MF): 17.160.828/0001-00. Item: 29. Valor: R$ 5.155,00 (Cinco mil, 
cento e cinquenta e cinco reais). Castilho – SP, 20 de agosto de 2021. Paulo 
Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

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

Referente ao Pregão Presencial n.º 06/2021
HOMOLOGO o processo licitatório. ADJUDICO a empresa: CIRURCENTER PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA vencedora dos itens (18, 19, 51, 64, 82, 88, 90, 91, 95, 96); SÓQUIMICA 
LABORATÓRIOS LTDA vencedora dos itens (11, 13, 14, 15, 16, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 
41, 74, 76); RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA vencedora dos itens (2, 4, 5, 6, 42, 44, 
47, 49, 50, 52, 54, 62, 63, 72, 77, 78, 79, 81, 92); ELEDA LAB. IND. E COM. DE PRODUTOS 
NATURAIIS E ORGÂNICOS LTDA vencedora dos itens (46, 55, 56, 80); NUTRIPORT COMERCIAL 
LTDA vencedora dos itens (10, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 38, 40, 45, 53, 57, 61, 70, 75, 
89, 93, 94, 99); MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES vencedora dos 
itens (20, 58, 59, 60, 71, 73); RIOMÉDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SUPLEMENTOS 
vencedora dos itens (3, 7, 8, 9, 97, 100, 101, 102, 103, 104). A empresa vencedora deverá apresentar, 
para fins de celebração do instrumento da Ata de Registro de Preços os documentos constantes do 
item 18.2 do Edital.

Andradina-SP., 18 de Agosto de 2021
Otávio Augusto Giantomassi Gomes – Presidente do Ciensp

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021 - PROCESSO Nº 50/2021

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO PRESENCIAL 
- Nº 26/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço global, visando registro 
de preços para eventual e futura contratação de apólice de seguro coletiva para até 37 (trinta 
e sete) veículos públicos pertencentes a frota municipal, conforme descrito no termo de 
referência, com encerramento para credenciamento às 09h00min do dia 10/09/2021. Valor do 
Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis para retirada no horário comercial 
na Prefeitura Municipal de Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante 
a apresentação de um Pen Drive, de boa qualidade, para gravação do respectivo edital, através 
do e-mail licitacao@corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar os dados 
cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou pelo site www.
corumbatai.sp.gov.br com o respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital 
pelo site, visando a eventual e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí, 
24/08/2021. Pregoeiro (Portaria 7518/2021). Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

PENITENCIÁRIA III DE HORTOLÂNDIA
Encontra-se aberta na Penitenciária III de Hortolândia, Chamada Pública nº 003/2021PIIIHORT, oriunda do 
Processo SAP-PRC-2021/29992, destinada à aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros – PPAIS. 
A documentação completa, juntamente com a habilitação jurídica, deverá ser entregue no endereço a seguir 
mencionado, no período de 25/08/2021 a 09/09/2021 das 09:00h às 16:00h e até as 09:00 horas do dia 10/09/2021. 
A realização da sessão será no dia 10/09/2021 às 09:00 horas, na sala da Diretoria do Núcleo de Finanças e 
Suprimentos da Penitenciária III de Hortolândia, sito à Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, km 05, Jardim 
Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Hortolândia/SP, CEP: 13.185-902. O edital poderá ser retirado na integra no 
site www.itesp.sp.gov.br; www.cati.sp.gov.br e www.sap.sp.gov.br. Maiores informações pelo telefone (19) 3281-6875.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021
Objeto: Registro de preços para fornecimento de leites e formulas para lactentes e 
dietas enterais para atendimento da assistência social, conforme receitas medicas e 
ordem judicial. Á vista dos elementos informativos constantes do presente processo, 
e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de julgar e 
processar o pregão nº 20/2021(pregão eletrônico) homologo e adjudico a licitação, 
promovida para Registro de Preços para fornecimento de leites e formulas para 
lactentes e dietas enterais para atendimento da assistência social, conforme receitas 
medicas e ordem judicial.

Cajuru/SP 23 de agosto de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 61/2021. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021. PROCESSO Nº 6757/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º 
DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N°26/2013 COM AS 
ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº04/2015. DATA DE ABERTURA: 27 de 
setembro de 2021, às 10:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de Vasconcelos, 
FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila 
Romanópolis, o CHAMAMENTO PUBLICO: 002/2021. Os interessados poderão 
retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Fer-
raz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de 
Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9hs às 16 horas, de segunda 
à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e 
lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 23 de agosto de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

ERRATA AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 004/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2021. 

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.  Onde lê-se: 05/09/2021 às 09h. Leia-se: 
06/09/2021 às 10h

Salmourão – SP, 23 de agosto de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

RETIFICAÇÃO DO 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 SALMOURÃO – SP, PELO 
PERÍODO DE 12 MESES. Retifica a data de abertura para: 06/09//2021, às 8h15min. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Li-
citação, 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, 23 de agosto de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO PRESENCIAL 007/2021
ENCERRAMENTO: ÀS 09:00 HRS DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2.021
OBJETO: FORNECIMENTO PROGRAMADO DE 1.200 TONELADAS de CLORETO DE POLIALU-
MÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONS-
TANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.. O edital completo e seus anexos estão disponíveis para re-
tirada na sede do SAMAE-Mogi Guaçu através do recolhimento da taxa de R$ 5,00 ou gratuitamente 
através do site www.samaemogiguacu.com.br, maiores informações serão fornecidas pela Comissão 
de Licitações.

Mogi Guaçu 23 de agosto de 2.021
Mario Antonio Zaia - Superintendente 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU - SAMAE

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTO/RETIFICAÇÃO DE EDITAL E 

REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 024/2021

Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais visando a 
execução da obra de reforma/readequação das 
instalações da escola municipal Flávio Fasanelli 
Rodrigues (est. José Domingues Netto nº 3500), 
conforme planilhas orçamentárias, cronograma 
� sico � nanceiro, e memorial descritivo anexo ao 
edital – Sec. Mun. Educação. Valor total estima-
do: R$ 534.335,14 – Prazo de Execução: 90 dias. 
Comunicamos aos interessados que realizaram 
a retirada do edital que, tendo em vista ques-
tionamento realizado, os técnicos da Secretaria 
Municipal de Educação realizaram a correção das 
planilhas e, por essa razão, o edital foi reti� cado. 
Para que não se alegue prejuízo à elaboração da 
proposta, comunicamos que foi redesignada a 
data de apresentação dos envelopes e da sessão 
de abertura do envelope com a documentação 
de habilitação para: Data limite para entrega dos 
envelopes: Dia 09/SETEMBRO/2021 às 17:00 horas 
- Data sessão pública de abertura dos envelopes: 
Dia 10/SETEMBRO/2021 às 08:30 horas - Local da 
entrega dos envelopes e da sessão da licitação: Di-
retoria de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto 
Andaló, 3030, 2º andar, Centro.   O edital reti� ca-
do esta a disposição para consulta no site http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/pages/
portal/apresentacao.jsp   e � ca, e desde já, fazen-
do parte integrante do processo, sendo válido 
para todos os efeitos legais o documento original 
encartado nos autos, a disposição dos interessa-
dos. Wanderley Aparecido de Souza – Diretor de 
Compras e Contratos – Presidente da CML

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC

Pregão Eletrônico nº 031/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para a eventual Aquisição de materiais de limpeza 
e assepsia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento. Total de itens licitados: 10. Entrega de propostas: a partir de 
24/08/2021 às 10h00. Abertura das propostas: 08/09/2021 às 10h00. Informações 
gerais: o Edital poderá ser obtido através do site: www.gov.br/compras. Contato: 
(11) 3356-7536. Santo André, 24 de agosto de 2021. Wellington Pereira da Silva 
– Pregoeiro Oficial.

Pregão Eletrônico nº 033/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Aquisição de materiais elétricos e correlatos. Total de itens licitados: 24. 
Entrega de propostas: a partir de 24/08/2021 às 09h00. Abertura das propostas: 
09/09/2021 às 10h00. Informações gerais: o Edital poderá ser obtido através do 
site: www.gov.br/compras. Contato: (11) 3356-7536. Santo André, 24 de agosto 
de 2021.  Lucas dos Santos Souza – Pregoeiro Oficial.

Pregão Eletrônico nº 034/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Aquisição de ração irradiada. Total de itens licitados: 01. Entrega 
de propostas: a partir de 24/08/2021 às 09h00. Abertura das propostas: 
03/09/2021 às 10h00. Informações gerais: o Edital poderá ser obtido através do 
site: www.gov.br/compras. Contato: (11) 3356-7536. Santo André, 24 de agosto 
de 2021.  Lucas dos Santos Souza – Pregoeiro Oficial.

Pregão Eletrônico nº 038/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de insumos para 
coleta de resíduos. Total de itens licitados: 08. Entrega de propostas: a partir de 
24/08/2021 às 09h00. Abertura das propostas: 03/09/2021 às 10h00. Informações 
gerais: o Edital poderá ser obtido através do site: www.gov.br/compras. Contato: 
(11) 3356-7536. Santo André, 24 de agosto de 2021. Daniel Guerrieri Fernandes 
– Pregoeiro Oficial.

Pregão Eletrônico nº 035/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de insumos 
de jardinagem. Total de itens licitados: 03. Entrega de propostas: a partir de 
24/08/2021 às 09h00. Abertura das propostas: 09/09/2021 às 13h00. Informações 
gerais: o Edital poderá ser obtido através do site: www.gov.br/compras. Contato: 
(11) 3356-7536. Santo André, 20 de agosto de 2021. Wender Teixeira Guidine 
– Pregoeiro Oficial.

Pregão Eletrônico nº 037/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de sabonete 
líquido. Total de itens licitados: 01. Entrega de propostas: a partir de 24/08/2021 
às 09h00. Abertura das propostas: 13/09/2021 às 13h00. Informações gerais: 
o Edital poderá ser obtido através do site: www.gov.br/compras. Contato: (11) 
3356-7536. Santo André, 20 de agosto de 2021. Wender Teixeira Guidine – 
Pregoeiro Oficial.

Pregão Eletrônico nº 042/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de papel toalha e 
higiênico. Total de itens licitados: 04. Entrega de propostas: a partir de 24/08/2021 
às 09h00. Abertura das propostas: 13/09/2021 às 10h00. Informações gerais: 
o Edital poderá ser obtido através do site: www.gov.br/compras. Contato: (11) 
3356-7536. Santo André, 20 de agosto de 2021. Bárbara de Paula Silva – 
Pregoeira Oficial.

AVISOS DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

Aviso nº 116/2021-PATRI-LOC/SENGPAI - SR-I/DIVOFL - SR-I/SR-I
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por meio de sua 
Superintendência Regional em São Paulo, torna público que necessita locar pelo 
prazo de 12 (doze) meses, prorrogável a critério da Administração, um imóvel/
espaço físico com área construída e preferencialmente térrea entre 329 m2 e 
389 m2, localizado em Salto/SP, para instalação dos serviços da Agência da 
Previdência Social nesse município, com os seguintes requisitos mínimos: 
instalações elétricas compatíveis com a demanda de energia exigida para a 
unidade, instalações hidrossanitárias adequadas e em quantidade suficiente, 
cabeamento estruturado, climatização adequada e compatível com o uso 
proposto, completa adequação às normas vigentes de acessibilidade e de 
segurança contra incêndio, dentre outras. 
As propostas deverão conter, além do prazo de validade de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias, os seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel/espaço físico, 
localização, área física, instalações existentes, valor locativo mensal em moeda 
corrente, assim como se fazer acompanhar do croqui ou planta baixa do imóvel/
espaço físico, cópia da documentação dominial, ou seja, escritura e certidão 
atualizada do RGI livre de quaisquer ônus, habite-se ou outra certidão que o supra, 
além de informações sobre a existência de equipamentos de prevenção contra 
incêndio compatível com a área do imóvel/espaço físico, de acordo com a ABNT, 
aprovação em vistoria de segurança do Corpo de Bombeiros e acessibilidade 
completa (inclusive com certidão do município, quando for o caso).
As propostas deverão ser enviadas por e-mail ao endereço 
patriloc.sr1@inss.gov.br, ou entregues pessoalmente ou via postal, ao Serviço 
de Engenharia e Patrimônio Imobiliário do INSS, localizado no Viaduto Santa 
Ifigênia, nº 266, 5º andar, São Paulo, SP, até às 16 horas do dia 17/09/2021, 
onde os proponentes poderão tomar conhecimento do modelo de contrato a ser 
firmado. Caso o imóvel ofertado não possua ainda todas as características e 
instalações exigidas, na proposta a ser entregue, o proprietário pode manifestar 
compromisso de adequação do imóvel ao uso do INSS.
A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei 
nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, esgoto e energia 
elétrica, bem como as despesas ordinárias de condomínio, caso existam. O 
INSS não se responsabilizará, em hipótese nenhuma, pelo pagamento de IPTU, 
sendo essa despesa de obrigação do locador do imóvel.
O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação 
acumulada do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas, ou havendo sua extinção, outro índice que vier a ser fixado, de acordo 
com os dispositivos legais vigentes.
O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor atender 
às suas necessidades, priorizando-se propostas que contemplem realização 
de todas as adaptações essenciais à imediata ocupação e funcionamento da 
unidade do INSS inclusive compartimentação do espaço para implantação de 
salas de perícia, com instalação de lavatórios, adequação de iluminação ao 
layout proposto pelo INSS, etc.
O proponente escolhido para formalização do contrato de locação deverá, 
conforme o caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF, CNPJ/
MF, documento de identidade, contrato social, comprovante de residência, 
comprovante de inexistência de débitos com relação ao imóvel/espaço físico 
(água/esgoto, luz, taxas de incêndio e condominiais, IPTU). Será exigido, ainda, 
situação regular perante o SICAF e CADIN.
As propostas que não atenderem às exigências deste Aviso não serão 
consideradas pelo Instituto.

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL DE TERCEIROS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DO
 TRABALHO 

E PREVIDÊNCIA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 459/2021, processo 
13.309/2021, objetivando a contratação de em-
presa para serviços de impressão (outsourcing) 
com fornecimento de equipamentos, insumos, 
manutenção preventiva e corretiva, como tam-
bém serviço de controle e contabilização das 
impressões exceto papel, bem como os serviços 
de operacionalização da solução por meio de 
software especí� co. Secretaria Municipal de Edu-
cação. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 08/09/2021, 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.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 467/2021, proces-
so 13.324/2021, objetivando o registro de preços 
para locação de tendas e fechamentos. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 09/09/2021, 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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021
Processo 2648/2021

ERRATA

No Edital 64/2021, Item 1.2:
Onde se lê: 
1.2. O valor estimado para aquisição é de R$ 
2.074.301,11 (Um milhão, setenta e quatro mil, trezentos e 
um reais e onze centavos)

Leia-se:
1.2. O valor estimado para aquisição é de R$ 
2.074.301,11 (Dois milhões, setenta e quatro mil, trezentos 
e um reais e onze centavos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Lici-
tação Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob Nº 003/2021, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa 
especializada para execução de obras para Reforma da quadra poliespor-
tiva localizada na Rua das Violetas, nº 201, Parque Santa Delfa, Franco da 
Rocha/sp. Os envelopes contendo a proposta e documentação, respecti-
vamente, serão recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 
15h00min do dia 13/09/2021, no qual terá início a sessão pública para cre-
denciamento e abertura de propostas. A pasta completa contendo o edital e 
seus anexos pode ser adquirida gratuitamente através de download no site 
desta Prefeitura: http://www.francodarocha.sp.gov.br (Acesso à informação 
/ Licitações e Contratos / Licitações / Editais de Licitação) ou diretamente na 
Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, devendo a empresa solicitante, 
em posse de um CD-ROM para ser copiado em arquivo digital, informar 
seus dados cadastrais (NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E 
CONTATO) localizada na Avenida Liberdade, Nº 250, Centro. Informações 
Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

A5gazetasp.com.br
Terça-feira, 24 De agosTo De 2021 Brasil + Mundo

 A O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a insistir nesta segunda-
-feira na defesa do voto impres-
so, mesmo depois de a Câmara 
dos Deputados ter derrotado a 
proposta.

“O que que é a alma da de-
mocracia? É o voto. O povo 
quer que você, ao votar, você 
tenha a certeza que o teu voto 
vai para o João ou para a Maria. 
Não quer que, num quartinho 
secreto, meia dúzia de pessoas 
conte os seus votos”, disse o 
presidente pela manhã, em en-
trevista à Rádio Regional, de El-
dorado (SP).

O presidente da República 
insistiu ainda em falar de um 
suposto ataque de hackers ao 
sistema do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) em 2018, moti-
vo pelo qual já é investigado 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) por vazamento de infor-
mações sigilosas.

“A gente espera que tenha-
mos eleições limpas, democrá-
ticas e com contagem pública 
de votos no ano que vem. Não 
podemos conviver com essa 
suspeição”, continuou. O pre-
sidente disse de novo que par-
ticipará das manifestações de 
7 de setembro em São Paulo e 
em Brasília.

Presidente insistiu ainda em falar de um suposto ataque de hackers ao sistema do TSE em 2018

ISAC NOBREGA/PR

Bolsonaro insiste em voto impresso
MAIS UMA VEZ. Presidente voltou a defender o voto impresso, mesmo depois de a Câmara dos Deputados ter derrotado a proposta

Bolsonaro chegou a prome-
ter reduzir a pressão pela mu-
dança no sistema eleitoral, se-
gundo o presidente da Casa, 
Arthur Lira (PP-AL), o que não 
ocorreu. Lira, por sua vez, foi 
cobrado por aliados por ter 
confiado na promessa do pre-
sidente.

Mesmo depois de a PEC 
(proposta de emenda à Cons-
tituição) ter sido reprovada na 
comissão especial, o presiden-
te da Câmara levou-a para o 
plenário.

Lá também foi derrotada, 
mas trouxe grande desgaste a 
deputados. Para ser aprovada, a 
PEC precisava do apoio de 308 
parlamentares. Teve 229 favo-
ráveis e 218 contrários.

A investigação de Bolsona-
ro pelo suposto vazamento do 
caso de hackers foi determina-
da pelo ministro Alexandre de 
Moraes, do STF, que acolheu 
acolheu a notícia-crime do TSE.

Moraes já havia decidido in-
cluir o presidente como inves-
tigado devido à transmissão 
de uma live em que prometia 
comprovar supostas fraudes 
nas urnas eletrônicas, mas, ao 
final, apresentou apenas um 
compilado de relatos já des-
mentidos pelo TSE.

decretadas por Moraes a alia-
dos, como o deputado afas-
tado Daniel Silveira (PTB-RJ), 
o blogueiro Oswaldo Eustá-
quio e, mais recentemente, o 
presidente do PTB, Roberto  
Jefferson.

Todas as prisões foram de-
terminadas por Moraes, por ser 
relator dos inquéritos de fake 
news e dos atos antidemocrá-
ticos –este último, acabou ex-
tinto, se transformando numa 
nova linha de investigação de 
notícias falsas.

“A gente não pode aceitar 
passivamente isso dizendo ‘ah, 
não é comigo’. Vai bater na sua 
porta”, disse o presidente nesta 
manhã, sem detalhar o que se-
ria “aceitar passivamente”.

O presidente vinha sendo 
cobrado pela militância para 
reagir às operações contra alia-
dos. Quando Silveira foi preso, 
não disse nada.

Mas o pedido de impeach-
ment de Moraes, segundo alia-
dos do Planalto, foi “acelerado” 
por Bolsonaro como resposta à 
operação da Polícia Federal que 
teve como alvo, na sexta-feira, 
o cantor sertanejo Sérgio Reis 
e o deputado federal Otoni de 
Paula (PSC-RJ). Ambos são alia-
dos de Bolsonaro. (FP)

Após uma série de ataques 
à Suprema Corte, Bolsonaro 
apresentou na sexta-feira pas-
sada (20) pedido de impeach-

ment do ministro Alexandre 
de Moraes. Ele promete ainda 
pedir afastamento, nesta sema-
na, do presidente do TSE, Luís 

Roberto Barroso.
Na entrevista de ontem, 

Bolsonaro citou “caça às bru-
xas” ao criticar ainda prisões 

 A Estudo realizado pela Se-
cretaria Estadual de Saúde do 
Rio de Janeiro constatou que 
houve aumento no número 
de mortes de idosos que to-
maram as duas doses da vaci-
na contra a Covid-19. Sem di-
vulgar os dados estatísticos, 
a secretaria verificou que au-
mentaram as mortes de ido-
sos com esquema vacinal 
completo na semana epide-
miológica 22 (de 30 de maio e 
5 de junho de 2021).

O tipo de imunizante não 
foi relevante no resultado da 
análise, de acordo com a Secre-
taria Estadual de Saúde.

Segundo a secretaria, os 

Aumenta no Rio mortes de 
idosos com 2 doses de vacina

Secretaria verificou que aumentaram as mortes de idosos com esquema vacinal completo

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

técnicos estão avaliando se os 
óbitos estão ocorrendo devido 
à redução da imunidade pro-
vocada pelo tempo, já que os 
idosos foram os primeiros a 
serem vacinados, por isso, está 
sendo avaliada a necessidade 
de se aplicar uma terceira dose 
na população da faixa etária.

O órgão informou ainda 
que é preciso que haja vacinas 
suficientes para fazer o reforço 
vacinal de idosos.

“As vacinas aplicadas no 
Brasil são seguras e eficazes. 
Reflexo disso é que houve 
uma redução de 65% nos óbi-
tos de pessoas com mais de 70 
anos, quando comparados os 

Tipo de imunizante não foi relevante no resultado da análise, de 
acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do estado do Rio

meses de janeiro e julho deste 
ano. Em janeiro, foram 2.440 
óbitos e em julho, 849. Em-
bora os imunizantes tenham 
efetivamente reduzido os óbi-
tos em idosos, pessoas nesta 
faixa etária apresentam mais 
comorbidades e condições de 
saúde mais fragilizadas devi-
do à imunossenescência, de-
terioração natural do sistema 
imunológico provocada pelo 
envelhecimento”, explicou a 
secretaria, em nota.

MAIS VACINA.
Mais 4 milhões de doses da 
vacina do Butantan contra a 
Covid-19 foram entregues ao 

Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI) na manhã des-
ta segunda-feira. Com o novo 
lote, o governo de São Paulo e 
o Instituto Butantan chegam à 

marca de 78,8 milhões de imu-
nizantes fornecidos ao Minis-
tério da Saúde para vacinação 
de brasileiros.

O total de liberações já fei-

tas representa 78% das 100 
milhões de doses contratadas 
pelo Ministério da Saúde para 
a vacinação de brasileiros em 
todo País. (AB e GSP)

 A Uma vacina com tecno-
logia semelhante à usada na 
imunização contra Covid-19 
está sendo testada em centros 
de pesquisa brasileiros para 
prevenir a infecção pelo HIV, o 
vírus causador da Aids. A pes-
quisa está na fase três, quando 
são realizados testes em seres 
humanos. Os resultados saem 
em dois anos e meio.

Ao mesmo tempo, a Facul-
dade de Medicina da USP acaba 
de aderir a um consórcio inter-
nacional que busca novas so-
luções para eliminar o HIV de 
dentro das células dos pacien-
tes infectados. Outros grupos, 
como o da Unifesp, também 
perseguem o mesmo objetivo 
em diferentes projetos.

A meta da ONU é acabar 
com a epidemia de Aids até 
2030, mas as desigualdades de 
acesso a métodos de preven-
ção e de tratamento ainda são 

Pesquisa busca vacina contra 
HIV similar à da Covid-19

ONU quer acabar com a epidemia 2030, mas as desigualdades de 
acesso a métodos de prevenção e de tratamento ainda são gritantes

ISABELA CARRARI/PMS

gritantes, especialmente nos 
países de baixa renda.

Embora existam avanços 
importantes na prevenção, tra-
tamento e controle do HIV, os 
pacientes seguem precisando 

de terapia antirretroviral con-
tínua e correm o risco de agra-
vamento do quadro de saúde 
e de morte caso haja interrup-
ção. Sem contar o estigma que 
ainda circunda a doença. (FP)

 A A Operação Cartão Verme-
lho 2, da Polícia Federal, foi de-
flagrada nesta segunda para 
desarticular um grupo investi-
gado por crimes de corrupção, 
desvio de recursos públicos 
federais e fraude em proce-
dimento de dispensa de lici-
tação. As irregularidades fo-
ram identificadas no hospital 
de campanha montado para 
atender pacientes da Covid-19, 
no Estádio Presidente Vargas, 
em Fortaleza (CE).

Os agentes buscaram cum-
prir sete mandados de bus-
ca e apreensão, em domicílios 
de investigados, em Fortale-
za e em Brasília. A ação visa 
instruir inquérito policial que 
apura indícios de atuação cri-
minosa de servidores públi-
cos, dirigentes de organização 
social sediada em São Paulo, 
contratada para gestão do 
hospital de campanha, e em-
presários.

PF investiga fraudes em 
hospital de campanha

Os investigados poderão 
responder, na medida de suas 
responsabilidades, pelos cri-
mes de fraude à licitação, pe-
culato, ordenação de despesa 
não autorizada por lei e orga-
nização criminosa, e, se con-
denados, poderão cumprir pe-
nas podem chegar a 33 anos de 
reclusão. (AB)

Irregularidades 
foram 
identificadas 
no hospital 
de campanha 
montado 
no Estádio 
Presidente 
Vargas, em 
Fortaleza

Talibã 
ameaça EUA 
e Inglaterra

 A O Talibã afirmou que não 
permitirá a extensão do prazo 
para a retirada de forças oci-
dentais do Afeganistão, mar-
cado para o próximo dia 31.  “Se 
os EUA ou o Reino Unido bus-
carem tempo extra para conti-
nuar a evacuação, a resposta é 
não. Ou haverá consequências. 
Se eles pretendem continuar 
a ocupação, isso vai provocar 
uma reação”, escreveu o por-
ta-voz do grupo pelo Twitter.

O ultimato ocorre em meio 
à desesperada operação oci-
dental de retirada de cidadãos 
e aliados afegãos por meio do 
aeroporto de Cabul, local onde 
EUA e outros países mantêm 
hoje sua derradeira presença 
diplomática no país.

O Talibã derrubou o gover-
no de Ashraf Ghani no dia 15, 
após uma campanha militar 
avassaladora de duas semanas, 
e tomou o poder. (GSP)
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Ace Exame Academy Serviços de Educação S.A.
CNPJ/ME nº 40.879.723/0001-27 - NIRE 35300565002

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 24/02/2021
1. Data, Hora e Local: No dia 24/02/2021, às 10h na sede da Ace Exame Academy Serviços de 
Educação S.A., Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1.830, Bloco I, sala 31, São Paulo/SP, CEP 
04543-900. (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de edital de 
convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme alterada, tendo 
em vista a presença de todos os acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Reinaldo Garcia Adão; 
Secretário: Pedro Waengertner de Mello. 4. Ordem do Dia: (i) consignar que o capital encontra-se 
totalmente integralizado; e (ii) deliberar sobre a primeira emissão privada de debêntures, conversíveis em 
ações ordinárias, em série única, da espécie quirografária, nominativas e sem valor nominal, nos termos 
do artigo 52 e seguintes da Lei das S.A., no valor total de R$ 3.000.000,00 (“Emissão” e “Debêntures”); e 
(ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão, 
especialmente no que se refere a discutir, negociar e definir os termos e condições da escritura de 
emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”). 5. Deliberação: Por unanimidade dos presentes, sem 
ressalvas ou emendas, os Acionistas aprovaram: 5.1. Registrar a lavratura da ata que se refere a esta 
assembleia geral extraordinária em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A.; 
5.2. Consignar que o capital social se encontra totalmente integralizado. 5.3. A primeira emissão de 
Debêntures da Companhia, com as seguintes características e condições: (i) Montante da Emissão: o 
montante total da Emissão será de até R$ 3.000.000,00, na Data de Emissão, conforme definida abaixo; 
(ii) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será aquela 
prevista na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (iii) Número da Emissão: a Emissão representa 
a primeira emissão de debêntures da Companhia; (iv) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário 
das Debêntures será de R$ 1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (v) Quantidade de 
Debêntures: serão emitidas 3.000 Debêntures; (vi) Número de Séries: a Emissão será realizada em 
série única; (vii) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária e serão conversíveis em ações 
ordinárias de emissão da Companhia; (viii) Prazo e Data de Vencimento: ressalvadas as hipóteses de 
vencimento antecipado das Debêntures, o vencimento das Debêntures ocorrerá nos termos da Escritura 
de Emissão; (ix) Conversibilidade: as Debêntures serão conversíveis em ações ordinárias, nas 
hipóteses descritas na Escritura de Emissão; (x) Forma: as Debêntures serão emitidas na forma 
nominativa, sem a emissão de cautelas ou certificados; (xi) Destinação dos Recursos: os recursos 
obtidos com a Emissão serão utilizados integralmente para fomentar as atividades desenvolvidas pela 
Emissora e expandir e desenvolver os negócios da Companhia; (xii) Amortização ou Resgate 
Antecipado das Debêntures: A Companhia poderá, a qualquer tempo, desde que a partir da data de 
subscrição das Debêntures e desde que previamente acordado e aprovado pelo Debenturista, realizar a 
amortização extraordinária facultativa parcial do Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou do saldo do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme aplicável). Ademais, a Companhia poderá, a qualquer 
tempo, desde que a partir da data de subscrição das Debêntures e desde que previamente acordado e 
aprovado pelo Debenturista, promover o resgate antecipado da totalidade das Debêntures em circulação, 
com o consequente cancelamento de tais Debêntures. (xiii) Remuneração das Debêntures: a 
remuneração das Debêntures será equivalente a 100% da Taxa DI; (xiv) Vencimentos Antecipados: 
Observados os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, em algumas situações, as 
Debêntures poderão ser declaradas antecipadamente vencidas, conforme os eventos a serem 
detalhadamente descritos na Escritura de Emissão; e (xv) Registro para Distribuição e Negociação 
das Debêntures: Não haverá registro para negociação, sem prejuízo de o debenturista poder transferir 
as Debêntures, desde que atendidas as condições a serem estabelecidas de comum acordo entre as 
Partes. 5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas e quaisquer medidas necessárias ou 
convenientes à assinatura do Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão Privada de 
Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias, em Série Única, da Espécie Quirografária, da Ace Exame 
Academy Serviços de Educação S.A., a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de emissora, e 
a Exame Ltda., na qualidade de Debenturista; 5.5. Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todo e 
qualquer ato necessário à realização da Emissão de Debêntures, especialmente no que se refere a 
discutir, negociar e definir os termos e condições da Escritura de Emissão. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata 
que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas 
representando o quórum necessário para as deliberações tomadas São Paulo, 24/02/2021. Mesa: 
Reinaldo Garcia Adão - Presidente; Pedro  Waengertner de Mello - Secretário. Acionistas: Exame 
Ltda. - Nome: Fernanda Jorge Stallone Palmeiro Cargo: Procuradora, Nome: Reinaldo Garcia Adao 
Cargo: Procurador; Argotec Inteligência Empresarial S.A. - Nome: Pedro Waengertner de Mello - 
Cargo: Diretor. JUCESP nº 230.350/21-5 em 20/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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. 

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. 
 

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 1.289.547, 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.

 
 

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. 

 
 

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 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.

COMARCA DE GUARULHO - 3ª VARA CÍVEL  - Rua dos Crisântemos, 29 - 13°
andar - Vila Tijuco - CEP 07091-060 - Fone: (11) 2408-8122 - Guarulhos-SP - E-
mai l :  guaru lhos3cv@t jsp. jus .br  -  EDITAL de CITAÇÃO -  Prazo de 20 dias -
Processo nº 1027535-30.2019.8.26.0224. A MMª Juíza de Dire i to da 3ª  Vara
Cíve l  do Foro  de Guar u lhos,  Estado de São Pau lo , Dra . NATÁLIA SCHIER
HINCKEL, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALEXANDRE VALENTE DONATO,
brasileiro, divorciado, cirurgião dentista, RG 21718666-X, CPF 176.944.808-07,
com endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de INTERPELAÇÃO
por par te de JJO CONSTRUTORA E INCORPORADORAL TDA., para que compa-
reça na Rua Este la ,  515,  b loco F,  con j . 121,  V i la  Mar iana,  São Paulo/SP,  e
PAGUE o DÉBITO de R$39.155,67 (no ajuizamento) mais atualização e acrésci-
mos  lega is  e  con t ra tua is ,  re fe ren te  a  parce las  venc idas ,  a lém das  que  se
vencerem no curso desta,  em razão da aquis ição da unidade 2017 do bloco
“Estar”, parte integrante do Residencial Autentico, situado na Rua das Palmei-
ras, 650, Gopouva, Guarulhos/SP, SOB PENA de ficar CONSTITUIDO em MORA e
SUJEITAR-SE aos EFEITOS da RESCISÃO CONTRATUAL, com as consequências
previstas na cláusula penal. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
fo i  deter minada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação
proposta e para que,  no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que f lu i rá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contes-
tada 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 nestacidade de Guarulhos, aos 12 de agosto de 2021.

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. 
 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1005360-25.2016.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PATRICIA PERSICANO 
PIRES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOAO JOSE DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado, Pintor de Paredes, RG 
12.259.590, CPF 037.771.108-09, que lhe foi proposta uma ação de Notificação por parte de Gita Trompeter Scheinman 
e outros, figurando, também, como suplicada, Claudete Moura de Oliveira, já notificada (fl. 141) a fim de que o 
compromissário comprador acima purgue a mora no valor de R$ 341.873,65 que deverá ser atualizado na data do efetivo 
pagamento na Rua Líbero Badaró nº 293 16º andar Conjunto 16-C - São Paulo, referente às parcelas vencidas do 
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado em 09/02/1993 do terreno urbano designado por lote 
14-B da quadra nº 42 do Loteamento Jardim Helena/São Miguel Paulista/SP, objeto da matrícula 01/12.238 do 12º CRI/SP. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua NOTIFICAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, fique cientificado de que, após o cumprimento, pagas as custas e observadas as formalidades legais, os 
autos serão entregues ao requerente (artigo 729 do CPC). Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de agosto de 2021. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 159/2021 - 
REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de toners e 
cartuchos..
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
10/09/2021 Às  13h00
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos 
interessados, pelo site da Prefeitura Municipal 
www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço Eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br
Santa Bárbara d’Oeste, 23 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

COMUNICADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA
Ref. Processo nº 1275/2021 - TP nº 004/2021, contratação de empresa para execução de 
obras de recapeamento asfáltico em diversos trechos do município, com fornecimento de 

material e mão-de-obra. HOMOLOGADO e ADJUDICADO o procedimento licitatório para a empresa 
Noromix Concreto S/A.

C.Mota, 23/08/2021
Eraldo Jose Pereira - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

AVISO DE RETIFICAÇÃO 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: 23/09/2021 às 09h30MIN.  DATA DE ABERTURA: 
23/09/2021 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, 23 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 HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2021 - PROCESSO Nº 200.043/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE HIDRANTES, ALARME DE 
INCENDIO, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO. 
A Comissão Municipal Permanente de Licitação-CMPL torna público, para conheci-
mento dos interessados, que analisou detalhadamente os documentos apresentados 
para a Tomada de Preços nº 001/2021 e decidiu pela HABILITAÇÃO das empre-
sas: CONSTRUTORA CALAFATE LTDA, AÇÃO CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS DE 
REFORMAS EIRELI, FREDERICO CARVALHO MAZOLINI CIA LTDA e ELECTRA 
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA, para a fase seguinte do certa-
me. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso, 
para a interposição de eventuais recursos, vistas e extração de cópias dos autos. Mogi 
das Cruzes, em 23 de agosto de 2021 -  ERIC WELSON DE ANDRADE- Presidente 
da CMPL.

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO
O SEMAE, por intermédio do Diretor Geral, RETIFICA os avisos de licitação dos pre-
gões 032-3/2021 e 045/2021, publicados em 21 de agosto de 2021, que constavam o 
cargo do sr. JOÃO JORGE DA COSTA. como Diretor Geral Adjunto. O aviso correto 
fica: “JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral”. Mogi das Cruzes 23 de agosto de 
2021.

AVISO DE SUSPENSÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 201.245/2021

OBJETO: Contratação de empresa para implantação do sistema público de es-
gotamento sanitário no núcleo urbano isolado do Parque das Varinhas, distrito 
de Jundiapeba.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, por intermédio do Sr. Diretor Geral, 
comunica que devido à necessidade de alterações no edital, fica SUSPENSO ‘sine 
die’ o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta Comercial”, bem como 
a abertura do envelope “Documentação” da licitação em referência, que estavam pre-
vistos para ocorrer em 08 de setembro de 2021, até às 09h30min e 10h00min, res-
pectivamente. Mogi das Cruzes, 23 de agosto de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA 
– Diretor Geral. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 062/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para realização de exames ocupacionais, no 
dia 03 de setembro de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações 
pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 23 de agosto de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - 
Secretário de Administração. 

Solaris Equipamentos e Serviços S.A.
CNPJ/MF nº 01.633.840/0001-54 - NIRE 35.300.183.070

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 22.03.2021
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º, artigo 130, Lei 6.404/76)

Data, hora, local: 22.03.2021, 10hs, na sede social da Solaris Equipamentos e Serviços S.A. (“Companhia”), Osasco/
SP, Avenida Lourenço Belloli, nº 1050 e 1250 parte, Parque Industrial Mazzei, CEP 06268-110. Convocação e pre-
sença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, Lei 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 
Mesa: Presidente: James Oliver Guerreiro Carneiro; e Secretário: Rafael Machado da Conceição. Ordem do dia: De-
liberar sobre: (i) a redução do capital social da Companhia, por julgá-lo excessivo; (ii) a alteração do caput do artigo 5° 
do estatuto social da Companhia; e (iii) autorização à diretoria para a prática de atos necessários à implementação das 
deliberações aprovadas. Deliberações: Após análise da matéria da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por 
unanimidade de votos e sem reservas, deliberaram o quanto segue: (i) Aprovar a redução do capital social da Compa-
nhia no valor de R$ 4.579.927,65, passando o capital social dos atuais R$ 125.908.061,19 para R$ 121.328.133,54, 
sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterada a participação da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. 
(“Mills”), no capital social da Companhia, com restituição, mediante a entrega dos equipamentos de locação, bens de 
uso e partes e peças dos equipamentos à Mills, listados no Anexo I, devidamente arquivado na sede da Companhia, 
considerando que o capital social se tornou excessivo para o normal desenvolvimento dos negócios da Companhia e 
para a consecução do seu objeto social, nos termos do caput do artigo 173 da Lei das S.A. Aprovar a alteração, em face 
das deliberações acima, do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 5º - O Capital Social é R$ 121.328.133,54, dividido em 154.346.537 ações ordinárias, todas nomina-
tivas e sem valor nominal, já totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas em moeda corrente nacional”. (ii) 
Ficam os Diretores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à formalização da redução 
de capital social ora aprovado.Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados encerrados os trabalhos, com a lavratura desta 
ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente: James Oliver Guerreiro Car-
neiro; e Secretário: Rafael Machado da Conceição. Acionistas presentes: Mills Estruturas e Serviços de Engenharia 
S.A. e Sérgio Kariya. A presente é cópia fi el da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 22.03.2021. James Oliver Guer-
reiro Carneiro - Presidente e Rafael Machado da Conceição - Secretário.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 8ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. 
Processo: nº 1007579-22.2013.8.26.0100. Executados: executado(s) ESPOLIO DE ARMANDO BENEDICTO CICCONE, IRENE DIAS CICCONE. 
PARTE IDEAL (50%) - Metade ideal de terras Bairros dos Melos Campos de Jordão. Bairro dos Melos, nºS/N, Campos do Jordão/SP - Descrição 
completa na Matrícula nº 13.101 do 1ª CRI de Campos do Jordão/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 19.236,80 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
11.542,08 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/11/2021 às 10h50min, e termina em 
08/11/2021 às 10h50min; 2ª Praça começa em 08/11/2021 às 10h51min, e termina em 29/11/2021 às 10h50min. Ficam os executados ESPOLIO DE  
ARMANDO BENEDICTO CICCONE, IRENE DIAS CICCONE, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) VITOR ALVES, 
TEREZA DOS SANTOS ALVES, bem como os credores ROBERTO CARLOS MIGUEL, URIFER COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA, 
UNIAO FEDERAL, MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
12/02/2015. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 24.08.2021 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 26ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1063691-74.2014.8.26.0100. Executados: executado(s) PASSAMANARIA ROYALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, 
ARMANDO IVAN GEROLOMO, MARIA WALDA FONSECA VIANA. Box triplo nº 7, no 2º subsolo do Edif. Florença, à R. Angatuba, 26, V. Baeta Neves, 
São Bernardo do Campo/SP, para 03 automóveis (01 de porte médio e 02 de pequeno porte); área privativa: 36,06000m², área comum: 24,43888m², 
área construída: 60,49888m². Rua Angatuba, nº26, São Bernardo do Campo/SP - Contribuinte nº 006.019.069.031. Descrição completa na Matrícula nº 
98.334 do 01ª CRI de São Bernardo do Campo/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 86.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 43.000,00 (50% do valor 
de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 27/09/2021 às 10h30min, e termina em 30/09/2021 às 
10h30min; 2ª Praça começa em 30/09/2021 às 10h31min, e termina em 27/10/2021 às 10h30min. Ficam os executado(s) PASSAMANARIA 
ROYALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, ARMANDO IVAN GEROLOMO, MARIA WALDA FONSECA VIANA, 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 08/10/2020. 

Gazeta de São Paulo – 24.08.2021 

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

CORPO DE BOMBEIROS
ADMINISTRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - UGE 180199

EDITAL DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA
Encontra-se aberta na UGE 180199 - Administração do Corpo de Bombeiros, sito na Praça Clóvis Bevilácqua, 
421 - 3º andar - Centro - São Paulo - SP, a seguinte licitação:
CONCORRÊNCIA N.º 199/0001/2021
PROCESSO N.º 2021199071
OBJETO: contratação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação (TI), 
compreendendo desenvolvimento e sustentação de sistemas da informação e serviços de operação, 
monitoramento e suporte técnico da infraestrutura de TI do Corpo de Bombeiros.
ABERTURA: ÀS 09:30 HORAS DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: Praça Clóvis Bevilácqua, 421, Centro, São Paulo, SP, no 
auditório do 4º andar.
EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital pelos sites, 
www.corpodebombeiros.sp.gov.br e www.imprensaoficial.com.br (opção Negócios Públicos) ou na Seção de 
Licitações sito na Praça Clóvis Bevilácqua, 421 - 3º andar – Centro - São Paulo – SP.
Demais esclarecimentos no endereço acima citado, de Segunda à Sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 
às 18:00 horas, pelo tel: (11) 3396-2225, 3396-2234 e 3396-2011.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 068/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 24/08/2021 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 fornecimento de licença de uso do sistema de gestão de custos 
hospitalares via plataforma web, para o Hospital Estadual de Bauru, Hospital de Base 
de Bauru, Maternidade Santa Isabel, Ambulatório Médico de Especialidades de Bauru, 
Ambulatório Médico de Especialidades de Itapetininga e Ambulatório Médico de 
Especialidades de Tupã, pelo período de 12 meses, conforme as especificações 
constantes nos Anexos desta solicitação para análise da Diretoria da FAMESP.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS 02/2021

O Município de Nova Odessa, torna público a SUSPENSÃO da 
licitação Tomada de Preços nº. 02/TP/2021, cujo objeto é OBRA - 
INFRAESTRUTURA URBANA - EXECUÇÃO DE CALÇADAS NOS 
BAIRROS JARDIM MARIA HELENA E SANTA RITA - NOVA ODESSA/SP. 
Em decorrência de interesse público. Informações poderão ser obtidas 
através do telefone (19) 3476.8602.

Nova Odessa, 23 de agosto de 2021.
Miriam Cecília Lara Netto

Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

AVISO DE REABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS 02/2021
O Município de Nova Odessa, torna público a REABERTURA do edital 
de licitação Tomada de Preços nº. 02/TP/2021, cujo objeto é OBRA 
- INFRAESTRUTURA URBANA - EXECUÇÃO DE CALÇADAS NOS 
BAIRROS JARDIM MARIA HELENA E SANTA RITA - NOVA ODESSA/SP. 
Informações poderão ser obtidas através do telefone (19) 3476.8602. A 
abertura da sessão pública será no dia 08/09/2021 às 14h:00min. O edital 
estará disponível para download no site da prefeitura no seguinte link de 
acesso: http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

Nova Odessa, 23 de agosto de 2021.
Miriam Cecília Lara Netto

Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra 
aberto na Supervisão de Licitação o seguinte processo:

PROCESSO Nº 045/2021/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021 Objeto: Registro de preços para 
Aquisição de produtos e materiais de assepsia, higiene, limpeza e 
descartáveis, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especifica-
ções descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. LICITAÇÃO 
DIFERENCIADA: EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE PARA OS ITENS 02 a 29; 31 a 43; 45 a 46; 49 a 50; 
52; 55 a 60. Tipo: Menor Preço por item. Início da sessão às 09h30min 
do dia 10/09/2021. Período de Disponibilização do Edital: De 25/08/2021 
até 09/09/2021. Socorro, 23 de agosto de 2021.

O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br e 
maiores informações poderão ser obtidas junto à Supervisão de Licitação 
do Município de Socorro, pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, nº 
71, centro, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário 
comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, no 
horário das 8h 30min às 16h.

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. José Maria de Faria, 71 - CEP 13960-000 - Socorro - SP
www.socorro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3855-9610 - e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br

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 VILA PRUDENTE. 
Processo: nº 0000429-42.2020.8.26.0009. Executados: requerido(s) PAULO MORETTI, ANTONIA OLIVEIRA MORETTI. Prédio e respectivo terreno à 
Rua Cavour, 876, Vila Prudente-26º Subdistrito/SP, encerrando, o terreno, a área de 160,00m2. Rua Cavour, nº876, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 
100.095.00102. Descrição completa na Matrícula nº 52.133 do 06º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 468.827,53  - Lance mínimo na 
2ª praça: R$ 281.296,52 (60%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/09/2021 às 11h20min, e 
termina em 28/09/2021 às 11h20min; 2ª Praça começa em 28/09/2021 às 11h21min, e termina em 20/10/2021 às 11h20min. Ficam os requerido(s) 
PAULO MORETTI, ANTONIA OLIVEIRA MORETTI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os credores EDUARDO JOSÉ DE 
CARVALHO FILHO, ASUE DIB RACHID, MARIA CRISTINA RACHID, LILIANE MARIA RACHID, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, terceiro(a) interessado 
ITAÚ UNIBANCO 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 05/05/2020. 
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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. 41ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0120355-89.2007.8.26.0100. Executados: executado(s) LARPLAN CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. LOTE 001 - DOMÍNIO 
ÚTIL do Módulo I, remanescente do Quinhão II (Domínio Útil, por aforamento da União, de terreno urbano - Glebas 01 e 02, do Quinhão II, do Sítio
Tamboré, Aldeia, Barueri/SP, c/ área de 21.000,00m²), c/ 5.687,01m². Avenida Ômega, nºs/nº, Barueri/SP - Contribuinte nº 00242033169010000000256. 
Descrição completa na Matrícula nº 69.166 do 01ª CRI de Barueri/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 12.938.395,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
7.763.037,00(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). OBS.1: Apesar de constar a primitiva incorporação na matricula, não foi realizada 
nenhuma construção, permanecendo o terreno sem benfeitorias. OBS.2: Trata-se de "matrícula mãe", pendente de desmembramento. A área 
penhorada, integra uma incorporação, que foi objeto de extinção judicial, para fracionamento das áreas remanescentes; constando a primitiva 
incorporação. O arrematante caberá o ônus de promover o cancelamento da incorporação junto Municipalidade de Barueri e a retificação da matrícula 
junto ao respectivo Registro de Imóveis, eventualmente de maneira judicial. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 29/10/2021 às 10h00min, e 
termina em 03/11/2021 às 10h00min; 2ª Praça começa em 03/11/2021 às 10h01min, e termina em 24/11/2021 às 10h00min. Ficam os executado 
LARPLAN CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), domínio direto SUPERINTENDÊNCIA DO 
PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SP - SPU/SP e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/07/2017. 
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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. 41ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0120355-89.2007.8.26.0100. Executados: executado(s) LARPLAN CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. LOTE 001 - DOMÍNIO 
ÚTIL do Módulo III, remanescente do Quinhão II (Domínio Útil, por aforamento da União, de terreno urbano - Glebas 01 e 02, do Quinhão II, do Sítio
Tamboré, Aldeia, Barueri/SP, c/ área de 21.000,00m²), c/ 5.111,29m². Avenida Copacabana, nºs/nº, Barueri/SP - Contribuinte nº 
00242033169010000000256. Descrição completa na Matrícula nº 69.166 do 01ª CRI de Barueri/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 13.068.267,00 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 7.840.960,20 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). OBS.1: Apesar de constar a primitiva incorporação na 
matricula, não foi realizada nenhuma construção, permanecendo o terreno sem benfeitorias. OBS.2: Trata-se de "matrícula mãe", pendente de 
desmembramento. A área penhorada, integra uma incorporação, que foi objeto de extinção judicial, para fracionamento das áreas remanescentes; 
constando a primitiva incorporação. O arrematante caberá o ônus de promover o cancelamento da incorporação junto Municipalidade de Barueri e a 
retificação da matrícula junto ao respectivo Registro de Imóveis, eventualmente de maneira judicial. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
08/10/2021 às 15h10min, e termina em 13/10/2021 às 15h10min; 2ª Praça começa em 13/10/2021 às 15h11min, e termina em 03/11/2021 às 
15h10min. Ficam os executado LARPLAN CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), domínio direto 
SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SP - SPU/SP e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m)
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/07/2017. 
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Rodobens Incorporadora Imobiliária
388 – Nova Nação América - SPE Ltda 

CNPJ Nº 20.364.939/0001-42- NIRE 35.228.470.624
Redução de Capital

Data: 30.07.2021. Local: São José do Rio Preto, SP. A totalidade dos sócios 
da RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 388 – NOVA NAÇÃO 
AMÉRICA - SPE LTDA, com sede em São José do Rio Preto, SP, na Avenida 
Francisco das Chagas Oliveira, nº 2500, Sala 09G, Higienópolis, CEP 
15085-485. DELIBERAM, reduzir o capital social, nos termos do artigo 
1082, II do Código Civil, de R$1.266.653,00 para R$716.653,00, 
representando uma redução de R$550.000,00, que será devolvido até 
30.07.2021, em moeda corrente nacional, à sócia RNI Negócios 
Imobiliários S/A. Sócios: RNI Negócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.

DocuSign Envelope ID: F5C1E918-40CB-4D86-BF9C-725D3CA9D2CB
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Ace Exame Academy Serviços de Educação S.A.
CNPJ/ME nº 40.879.723/0001-27 - NIRE 35300565002

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 24/02/2021
1. Data, Hora e Local: No dia 24/02/2021, às 10h na sede da Ace Exame Academy Serviços de 
Educação S.A., Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1.830, Bloco I, sala 31, São Paulo/SP, CEP 
04543-900. (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de edital de 
convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme alterada, tendo 
em vista a presença de todos os acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Reinaldo Garcia Adão; 
Secretário: Pedro Waengertner de Mello. 4. Ordem do Dia: (i) consignar que o capital encontra-se 
totalmente integralizado; e (ii) deliberar sobre a primeira emissão privada de debêntures, conversíveis em 
ações ordinárias, em série única, da espécie quirografária, nominativas e sem valor nominal, nos termos 
do artigo 52 e seguintes da Lei das S.A., no valor total de R$ 3.000.000,00 (“Emissão” e “Debêntures”); e 
(ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão, 
especialmente no que se refere a discutir, negociar e definir os termos e condições da escritura de 
emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”). 5. Deliberação: Por unanimidade dos presentes, sem 
ressalvas ou emendas, os Acionistas aprovaram: 5.1. Registrar a lavratura da ata que se refere a esta 
assembleia geral extraordinária em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A.; 
5.2. Consignar que o capital social se encontra totalmente integralizado. 5.3. A primeira emissão de 
Debêntures da Companhia, com as seguintes características e condições: (i) Montante da Emissão: o 
montante total da Emissão será de até R$ 3.000.000,00, na Data de Emissão, conforme definida abaixo; 
(ii) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será aquela 
prevista na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (iii) Número da Emissão: a Emissão representa 
a primeira emissão de debêntures da Companhia; (iv) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário 
das Debêntures será de R$ 1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (v) Quantidade de 
Debêntures: serão emitidas 3.000 Debêntures; (vi) Número de Séries: a Emissão será realizada em 
série única; (vii) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária e serão conversíveis em ações 
ordinárias de emissão da Companhia; (viii) Prazo e Data de Vencimento: ressalvadas as hipóteses de 
vencimento antecipado das Debêntures, o vencimento das Debêntures ocorrerá nos termos da Escritura 
de Emissão; (ix) Conversibilidade: as Debêntures serão conversíveis em ações ordinárias, nas 
hipóteses descritas na Escritura de Emissão; (x) Forma: as Debêntures serão emitidas na forma 
nominativa, sem a emissão de cautelas ou certificados; (xi) Destinação dos Recursos: os recursos 
obtidos com a Emissão serão utilizados integralmente para fomentar as atividades desenvolvidas pela 
Emissora e expandir e desenvolver os negócios da Companhia; (xii) Amortização ou Resgate 
Antecipado das Debêntures: A Companhia poderá, a qualquer tempo, desde que a partir da data de 
subscrição das Debêntures e desde que previamente acordado e aprovado pelo Debenturista, realizar a 
amortização extraordinária facultativa parcial do Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou do saldo do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme aplicável). Ademais, a Companhia poderá, a qualquer 
tempo, desde que a partir da data de subscrição das Debêntures e desde que previamente acordado e 
aprovado pelo Debenturista, promover o resgate antecipado da totalidade das Debêntures em circulação, 
com o consequente cancelamento de tais Debêntures. (xiii) Remuneração das Debêntures: a 
remuneração das Debêntures será equivalente a 100% da Taxa DI; (xiv) Vencimentos Antecipados: 
Observados os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, em algumas situações, as 
Debêntures poderão ser declaradas antecipadamente vencidas, conforme os eventos a serem 
detalhadamente descritos na Escritura de Emissão; e (xv) Registro para Distribuição e Negociação 
das Debêntures: Não haverá registro para negociação, sem prejuízo de o debenturista poder transferir 
as Debêntures, desde que atendidas as condições a serem estabelecidas de comum acordo entre as 
Partes. 5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas e quaisquer medidas necessárias ou 
convenientes à assinatura do Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão Privada de 
Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias, em Série Única, da Espécie Quirografária, da Ace Exame 
Academy Serviços de Educação S.A., a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de emissora, e 
a Exame Ltda., na qualidade de Debenturista; 5.5. Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todo e 
qualquer ato necessário à realização da Emissão de Debêntures, especialmente no que se refere a 
discutir, negociar e definir os termos e condições da Escritura de Emissão. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata 
que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas 
representando o quórum necessário para as deliberações tomadas São Paulo, 24/02/2021. Mesa: 
Reinaldo Garcia Adão - Presidente; Pedro  Waengertner de Mello - Secretário. Acionistas: Exame 
Ltda. - Nome: Fernanda Jorge Stallone Palmeiro Cargo: Procuradora, Nome: Reinaldo Garcia Adao 
Cargo: Procurador; Argotec Inteligência Empresarial S.A. - Nome: Pedro Waengertner de Mello - 
Cargo: Diretor. JUCESP nº 230.350/21-5 em 20/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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. 

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. 
 

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 1.289.547, 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.

 
 

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. 

 
 

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 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.

COMARCA DE GUARULHO - 3ª VARA CÍVEL  - Rua dos Crisântemos, 29 - 13°
andar - Vila Tijuco - CEP 07091-060 - Fone: (11) 2408-8122 - Guarulhos-SP - E-
mai l :  guaru lhos3cv@t jsp. jus .br  -  EDITAL de CITAÇÃO -  Prazo de 20 dias -
Processo nº 1027535-30.2019.8.26.0224. A MMª Juíza de Dire i to da 3ª  Vara
Cíve l  do Foro  de Guar u lhos,  Estado de São Pau lo , Dra . NATÁLIA SCHIER
HINCKEL, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALEXANDRE VALENTE DONATO,
brasileiro, divorciado, cirurgião dentista, RG 21718666-X, CPF 176.944.808-07,
com endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de INTERPELAÇÃO
por par te de JJO CONSTRUTORA E INCORPORADORAL TDA., para que compa-
reça na Rua Este la ,  515,  b loco F,  con j . 121,  V i la  Mar iana,  São Paulo/SP,  e
PAGUE o DÉBITO de R$39.155,67 (no ajuizamento) mais atualização e acrésci-
mos  lega is  e  con t ra tua is ,  re fe ren te  a  parce las  venc idas ,  a lém das  que  se
vencerem no curso desta,  em razão da aquis ição da unidade 2017 do bloco
“Estar”, parte integrante do Residencial Autentico, situado na Rua das Palmei-
ras, 650, Gopouva, Guarulhos/SP, SOB PENA de ficar CONSTITUIDO em MORA e
SUJEITAR-SE aos EFEITOS da RESCISÃO CONTRATUAL, com as consequências
previstas na cláusula penal. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
fo i  deter minada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação
proposta e para que,  no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que f lu i rá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contes-
tada 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 nestacidade de Guarulhos, aos 12 de agosto de 2021.

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. 
 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1005360-25.2016.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PATRICIA PERSICANO 
PIRES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOAO JOSE DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado, Pintor de Paredes, RG 
12.259.590, CPF 037.771.108-09, que lhe foi proposta uma ação de Notificação por parte de Gita Trompeter Scheinman 
e outros, figurando, também, como suplicada, Claudete Moura de Oliveira, já notificada (fl. 141) a fim de que o 
compromissário comprador acima purgue a mora no valor de R$ 341.873,65 que deverá ser atualizado na data do efetivo 
pagamento na Rua Líbero Badaró nº 293 16º andar Conjunto 16-C - São Paulo, referente às parcelas vencidas do 
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado em 09/02/1993 do terreno urbano designado por lote 
14-B da quadra nº 42 do Loteamento Jardim Helena/São Miguel Paulista/SP, objeto da matrícula 01/12.238 do 12º CRI/SP. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua NOTIFICAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, fique cientificado de que, após o cumprimento, pagas as custas e observadas as formalidades legais, os 
autos serão entregues ao requerente (artigo 729 do CPC). Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de agosto de 2021. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 159/2021 - 
REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de toners e 
cartuchos..
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
10/09/2021 Às  13h00
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos 
interessados, pelo site da Prefeitura Municipal 
www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço Eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br
Santa Bárbara d’Oeste, 23 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

COMUNICADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA
Ref. Processo nº 1275/2021 - TP nº 004/2021, contratação de empresa para execução de 
obras de recapeamento asfáltico em diversos trechos do município, com fornecimento de 

material e mão-de-obra. HOMOLOGADO e ADJUDICADO o procedimento licitatório para a empresa 
Noromix Concreto S/A.

C.Mota, 23/08/2021
Eraldo Jose Pereira - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

AVISO DE RETIFICAÇÃO 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: 23/09/2021 às 09h30MIN.  DATA DE ABERTURA: 
23/09/2021 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, 23 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 HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2021 - PROCESSO Nº 200.043/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE HIDRANTES, ALARME DE 
INCENDIO, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO. 
A Comissão Municipal Permanente de Licitação-CMPL torna público, para conheci-
mento dos interessados, que analisou detalhadamente os documentos apresentados 
para a Tomada de Preços nº 001/2021 e decidiu pela HABILITAÇÃO das empre-
sas: CONSTRUTORA CALAFATE LTDA, AÇÃO CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS DE 
REFORMAS EIRELI, FREDERICO CARVALHO MAZOLINI CIA LTDA e ELECTRA 
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA, para a fase seguinte do certa-
me. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso, 
para a interposição de eventuais recursos, vistas e extração de cópias dos autos. Mogi 
das Cruzes, em 23 de agosto de 2021 -  ERIC WELSON DE ANDRADE- Presidente 
da CMPL.

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO
O SEMAE, por intermédio do Diretor Geral, RETIFICA os avisos de licitação dos pre-
gões 032-3/2021 e 045/2021, publicados em 21 de agosto de 2021, que constavam o 
cargo do sr. JOÃO JORGE DA COSTA. como Diretor Geral Adjunto. O aviso correto 
fica: “JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral”. Mogi das Cruzes 23 de agosto de 
2021.

AVISO DE SUSPENSÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 201.245/2021

OBJETO: Contratação de empresa para implantação do sistema público de es-
gotamento sanitário no núcleo urbano isolado do Parque das Varinhas, distrito 
de Jundiapeba.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, por intermédio do Sr. Diretor Geral, 
comunica que devido à necessidade de alterações no edital, fica SUSPENSO ‘sine 
die’ o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta Comercial”, bem como 
a abertura do envelope “Documentação” da licitação em referência, que estavam pre-
vistos para ocorrer em 08 de setembro de 2021, até às 09h30min e 10h00min, res-
pectivamente. Mogi das Cruzes, 23 de agosto de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA 
– Diretor Geral. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 062/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para realização de exames ocupacionais, no 
dia 03 de setembro de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações 
pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 23 de agosto de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - 
Secretário de Administração. 

Solaris Equipamentos e Serviços S.A.
CNPJ/MF nº 01.633.840/0001-54 - NIRE 35.300.183.070

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 22.03.2021
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º, artigo 130, Lei 6.404/76)

Data, hora, local: 22.03.2021, 10hs, na sede social da Solaris Equipamentos e Serviços S.A. (“Companhia”), Osasco/
SP, Avenida Lourenço Belloli, nº 1050 e 1250 parte, Parque Industrial Mazzei, CEP 06268-110. Convocação e pre-
sença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, Lei 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 
Mesa: Presidente: James Oliver Guerreiro Carneiro; e Secretário: Rafael Machado da Conceição. Ordem do dia: De-
liberar sobre: (i) a redução do capital social da Companhia, por julgá-lo excessivo; (ii) a alteração do caput do artigo 5° 
do estatuto social da Companhia; e (iii) autorização à diretoria para a prática de atos necessários à implementação das 
deliberações aprovadas. Deliberações: Após análise da matéria da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por 
unanimidade de votos e sem reservas, deliberaram o quanto segue: (i) Aprovar a redução do capital social da Compa-
nhia no valor de R$ 4.579.927,65, passando o capital social dos atuais R$ 125.908.061,19 para R$ 121.328.133,54, 
sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterada a participação da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. 
(“Mills”), no capital social da Companhia, com restituição, mediante a entrega dos equipamentos de locação, bens de 
uso e partes e peças dos equipamentos à Mills, listados no Anexo I, devidamente arquivado na sede da Companhia, 
considerando que o capital social se tornou excessivo para o normal desenvolvimento dos negócios da Companhia e 
para a consecução do seu objeto social, nos termos do caput do artigo 173 da Lei das S.A. Aprovar a alteração, em face 
das deliberações acima, do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 5º - O Capital Social é R$ 121.328.133,54, dividido em 154.346.537 ações ordinárias, todas nomina-
tivas e sem valor nominal, já totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas em moeda corrente nacional”. (ii) 
Ficam os Diretores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à formalização da redução 
de capital social ora aprovado.Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados encerrados os trabalhos, com a lavratura desta 
ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente: James Oliver Guerreiro Car-
neiro; e Secretário: Rafael Machado da Conceição. Acionistas presentes: Mills Estruturas e Serviços de Engenharia 
S.A. e Sérgio Kariya. A presente é cópia fi el da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 22.03.2021. James Oliver Guer-
reiro Carneiro - Presidente e Rafael Machado da Conceição - Secretário.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 8ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. 
Processo: nº 1007579-22.2013.8.26.0100. Executados: executado(s) ESPOLIO DE ARMANDO BENEDICTO CICCONE, IRENE DIAS CICCONE. 
PARTE IDEAL (50%) - Metade ideal de terras Bairros dos Melos Campos de Jordão. Bairro dos Melos, nºS/N, Campos do Jordão/SP - Descrição 
completa na Matrícula nº 13.101 do 1ª CRI de Campos do Jordão/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 19.236,80 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
11.542,08 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/11/2021 às 10h50min, e termina em 
08/11/2021 às 10h50min; 2ª Praça começa em 08/11/2021 às 10h51min, e termina em 29/11/2021 às 10h50min. Ficam os executados ESPOLIO DE  
ARMANDO BENEDICTO CICCONE, IRENE DIAS CICCONE, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) VITOR ALVES, 
TEREZA DOS SANTOS ALVES, bem como os credores ROBERTO CARLOS MIGUEL, URIFER COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA, 
UNIAO FEDERAL, MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
12/02/2015. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 24.08.2021 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 26ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1063691-74.2014.8.26.0100. Executados: executado(s) PASSAMANARIA ROYALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, 
ARMANDO IVAN GEROLOMO, MARIA WALDA FONSECA VIANA. Box triplo nº 7, no 2º subsolo do Edif. Florença, à R. Angatuba, 26, V. Baeta Neves, 
São Bernardo do Campo/SP, para 03 automóveis (01 de porte médio e 02 de pequeno porte); área privativa: 36,06000m², área comum: 24,43888m², 
área construída: 60,49888m². Rua Angatuba, nº26, São Bernardo do Campo/SP - Contribuinte nº 006.019.069.031. Descrição completa na Matrícula nº 
98.334 do 01ª CRI de São Bernardo do Campo/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 86.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 43.000,00 (50% do valor 
de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 27/09/2021 às 10h30min, e termina em 30/09/2021 às 
10h30min; 2ª Praça começa em 30/09/2021 às 10h31min, e termina em 27/10/2021 às 10h30min. Ficam os executado(s) PASSAMANARIA 
ROYALTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, ARMANDO IVAN GEROLOMO, MARIA WALDA FONSECA VIANA, 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 08/10/2020. 

Gazeta de São Paulo – 24.08.2021 

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

CORPO DE BOMBEIROS
ADMINISTRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - UGE 180199

EDITAL DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA
Encontra-se aberta na UGE 180199 - Administração do Corpo de Bombeiros, sito na Praça Clóvis Bevilácqua, 
421 - 3º andar - Centro - São Paulo - SP, a seguinte licitação:
CONCORRÊNCIA N.º 199/0001/2021
PROCESSO N.º 2021199071
OBJETO: contratação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação (TI), 
compreendendo desenvolvimento e sustentação de sistemas da informação e serviços de operação, 
monitoramento e suporte técnico da infraestrutura de TI do Corpo de Bombeiros.
ABERTURA: ÀS 09:30 HORAS DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: Praça Clóvis Bevilácqua, 421, Centro, São Paulo, SP, no 
auditório do 4º andar.
EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital pelos sites, 
www.corpodebombeiros.sp.gov.br e www.imprensaoficial.com.br (opção Negócios Públicos) ou na Seção de 
Licitações sito na Praça Clóvis Bevilácqua, 421 - 3º andar – Centro - São Paulo – SP.
Demais esclarecimentos no endereço acima citado, de Segunda à Sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 
às 18:00 horas, pelo tel: (11) 3396-2225, 3396-2234 e 3396-2011.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 068/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 24/08/2021 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 fornecimento de licença de uso do sistema de gestão de custos 
hospitalares via plataforma web, para o Hospital Estadual de Bauru, Hospital de Base 
de Bauru, Maternidade Santa Isabel, Ambulatório Médico de Especialidades de Bauru, 
Ambulatório Médico de Especialidades de Itapetininga e Ambulatório Médico de 
Especialidades de Tupã, pelo período de 12 meses, conforme as especificações 
constantes nos Anexos desta solicitação para análise da Diretoria da FAMESP.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS 02/2021

O Município de Nova Odessa, torna público a SUSPENSÃO da 
licitação Tomada de Preços nº. 02/TP/2021, cujo objeto é OBRA - 
INFRAESTRUTURA URBANA - EXECUÇÃO DE CALÇADAS NOS 
BAIRROS JARDIM MARIA HELENA E SANTA RITA - NOVA ODESSA/SP. 
Em decorrência de interesse público. Informações poderão ser obtidas 
através do telefone (19) 3476.8602.

Nova Odessa, 23 de agosto de 2021.
Miriam Cecília Lara Netto

Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

AVISO DE REABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS 02/2021
O Município de Nova Odessa, torna público a REABERTURA do edital 
de licitação Tomada de Preços nº. 02/TP/2021, cujo objeto é OBRA 
- INFRAESTRUTURA URBANA - EXECUÇÃO DE CALÇADAS NOS 
BAIRROS JARDIM MARIA HELENA E SANTA RITA - NOVA ODESSA/SP. 
Informações poderão ser obtidas através do telefone (19) 3476.8602. A 
abertura da sessão pública será no dia 08/09/2021 às 14h:00min. O edital 
estará disponível para download no site da prefeitura no seguinte link de 
acesso: http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

Nova Odessa, 23 de agosto de 2021.
Miriam Cecília Lara Netto

Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra 
aberto na Supervisão de Licitação o seguinte processo:

PROCESSO Nº 045/2021/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021 Objeto: Registro de preços para 
Aquisição de produtos e materiais de assepsia, higiene, limpeza e 
descartáveis, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especifica-
ções descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. LICITAÇÃO 
DIFERENCIADA: EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE PARA OS ITENS 02 a 29; 31 a 43; 45 a 46; 49 a 50; 
52; 55 a 60. Tipo: Menor Preço por item. Início da sessão às 09h30min 
do dia 10/09/2021. Período de Disponibilização do Edital: De 25/08/2021 
até 09/09/2021. Socorro, 23 de agosto de 2021.

O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br e 
maiores informações poderão ser obtidas junto à Supervisão de Licitação 
do Município de Socorro, pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, nº 
71, centro, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário 
comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, no 
horário das 8h 30min às 16h.

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. José Maria de Faria, 71 - CEP 13960-000 - Socorro - SP
www.socorro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3855-9610 - e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br

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 VILA PRUDENTE. 
Processo: nº 0000429-42.2020.8.26.0009. Executados: requerido(s) PAULO MORETTI, ANTONIA OLIVEIRA MORETTI. Prédio e respectivo terreno à 
Rua Cavour, 876, Vila Prudente-26º Subdistrito/SP, encerrando, o terreno, a área de 160,00m2. Rua Cavour, nº876, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 
100.095.00102. Descrição completa na Matrícula nº 52.133 do 06º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 468.827,53  - Lance mínimo na 
2ª praça: R$ 281.296,52 (60%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/09/2021 às 11h20min, e 
termina em 28/09/2021 às 11h20min; 2ª Praça começa em 28/09/2021 às 11h21min, e termina em 20/10/2021 às 11h20min. Ficam os requerido(s) 
PAULO MORETTI, ANTONIA OLIVEIRA MORETTI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os credores EDUARDO JOSÉ DE 
CARVALHO FILHO, ASUE DIB RACHID, MARIA CRISTINA RACHID, LILIANE MARIA RACHID, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, terceiro(a) interessado 
ITAÚ UNIBANCO 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 05/05/2020. 

 GAZETA DE SÃO PAULO – 24.08.2021 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 41ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0120355-89.2007.8.26.0100. Executados: executado(s) LARPLAN CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. LOTE 001 - DOMÍNIO 
ÚTIL do Módulo I, remanescente do Quinhão II (Domínio Útil, por aforamento da União, de terreno urbano - Glebas 01 e 02, do Quinhão II, do Sítio
Tamboré, Aldeia, Barueri/SP, c/ área de 21.000,00m²), c/ 5.687,01m². Avenida Ômega, nºs/nº, Barueri/SP - Contribuinte nº 00242033169010000000256. 
Descrição completa na Matrícula nº 69.166 do 01ª CRI de Barueri/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 12.938.395,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
7.763.037,00(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). OBS.1: Apesar de constar a primitiva incorporação na matricula, não foi realizada 
nenhuma construção, permanecendo o terreno sem benfeitorias. OBS.2: Trata-se de "matrícula mãe", pendente de desmembramento. A área 
penhorada, integra uma incorporação, que foi objeto de extinção judicial, para fracionamento das áreas remanescentes; constando a primitiva 
incorporação. O arrematante caberá o ônus de promover o cancelamento da incorporação junto Municipalidade de Barueri e a retificação da matrícula 
junto ao respectivo Registro de Imóveis, eventualmente de maneira judicial. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 29/10/2021 às 10h00min, e 
termina em 03/11/2021 às 10h00min; 2ª Praça começa em 03/11/2021 às 10h01min, e termina em 24/11/2021 às 10h00min. Ficam os executado 
LARPLAN CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), domínio direto SUPERINTENDÊNCIA DO 
PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SP - SPU/SP e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/07/2017. 

GAZETA DE SÃO PAUL0 – 24.08.2021 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 41ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0120355-89.2007.8.26.0100. Executados: executado(s) LARPLAN CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. LOTE 001 - DOMÍNIO 
ÚTIL do Módulo III, remanescente do Quinhão II (Domínio Útil, por aforamento da União, de terreno urbano - Glebas 01 e 02, do Quinhão II, do Sítio
Tamboré, Aldeia, Barueri/SP, c/ área de 21.000,00m²), c/ 5.111,29m². Avenida Copacabana, nºs/nº, Barueri/SP - Contribuinte nº 
00242033169010000000256. Descrição completa na Matrícula nº 69.166 do 01ª CRI de Barueri/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 13.068.267,00 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 7.840.960,20 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). OBS.1: Apesar de constar a primitiva incorporação na 
matricula, não foi realizada nenhuma construção, permanecendo o terreno sem benfeitorias. OBS.2: Trata-se de "matrícula mãe", pendente de 
desmembramento. A área penhorada, integra uma incorporação, que foi objeto de extinção judicial, para fracionamento das áreas remanescentes; 
constando a primitiva incorporação. O arrematante caberá o ônus de promover o cancelamento da incorporação junto Municipalidade de Barueri e a 
retificação da matrícula junto ao respectivo Registro de Imóveis, eventualmente de maneira judicial. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
08/10/2021 às 15h10min, e termina em 13/10/2021 às 15h10min; 2ª Praça começa em 13/10/2021 às 15h11min, e termina em 03/11/2021 às 
15h10min. Ficam os executado LARPLAN CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), domínio direto 
SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SP - SPU/SP e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m)
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/07/2017. 

 GAZETA DE SÃO PAULO – 24.08.2021 

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

Rodobens Incorporadora Imobiliária
388 – Nova Nação América - SPE Ltda 

CNPJ Nº 20.364.939/0001-42- NIRE 35.228.470.624
Redução de Capital

Data: 30.07.2021. Local: São José do Rio Preto, SP. A totalidade dos sócios 
da RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 388 – NOVA NAÇÃO 
AMÉRICA - SPE LTDA, com sede em São José do Rio Preto, SP, na Avenida 
Francisco das Chagas Oliveira, nº 2500, Sala 09G, Higienópolis, CEP 
15085-485. DELIBERAM, reduzir o capital social, nos termos do artigo 
1082, II do Código Civil, de R$1.266.653,00 para R$716.653,00, 
representando uma redução de R$550.000,00, que será devolvido até 
30.07.2021, em moeda corrente nacional, à sócia RNI Negócios 
Imobiliários S/A. Sócios: RNI Negócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.

A7gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2021 

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL/SP - J3074
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 
nos autos da: AÇÃO: Extinção de Condomínio c/c Cobrança PROCESSO Nº: 

0002265-31.2020.8.26.0565 EXEQUENTE: Larissa Vilche Parrado Carral EXECUTADOS: Manuel 
Parrado Carral; Luis Parrado Carral; Sarah Rogieri Parrado TERCEIROS: Município de São Caetano 
do Sul; Edifício Miguel Hernandez. O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 
879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) 
bem(ns) abaixo descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.
br. 1ª PRAÇA: De 06/09/21(15h00) até 09/09/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 
2ª PRAÇA: De 09/09/21(15h00) até 29/09/21(15h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª Praça. HO-
RÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTORES:  João de Souza Simão-Jucesp 680 e José Roberto 
Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO(S) 
BEM(NS): (i) Um terreno sem benfeitorias, distante 60m da esquina da Rua Capivari, nesta cidade e 
comarca, constituído pelo lote 08, da quadra 13, da Vila Nova, medindo 10m de frente para a Avenida 
Tietê, por 35m da frente aos fundos, em ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da 
frente, encerrando a área total de 350m². Cadastro Municipal nº 12.011.0008. Matrícula nº 577 do 1º 
CRI de São Caetano do Sul/SP; (ii) A unidade autônoma designada apartamento nº 22, localizado no 
1º andar do Edifício Miguel Hernandez, situado na Rua Piabanha, nº 127, nesta cidade, comarca e 
primeira circunscrição imobiliária, com a área útil de 81,95m², a área comum de 16,87m², a área total 
construída de 98,82m². É composto de 1 suíte, 1 dormitório, banheiro, hall de circulação interna, sala 
de jantar/estar com sacada, cozinha e área de serviço. Cadastro Municipal nº 10.026.0329 Matrícula 
nº 23.202 do 1º CRI de São Caetano do Sul/SP; (iii) A unidade autônoma designada box simples nº 8, 
localizado no subsolo do Edifício  Miguel Hernandez, situado na Rua Piabanha, nº 127, nesta cidade, 
comarca e primeira circunscrição imobiliária, com a área útil de 9,9m², a área comum de 7,3m², a 
área total construída de 17,2m².  Cadastro Municipal nº 10.026.0347.  Matrícula nº 23.203 do 1º CRI 
de São Caetano do Sul/SP; e (iv) Um prédio residencial sob nº 147, com frente para a Rua Gurupi, 
nesta cidade e seu respectivo terreno constituído pela metade do lote 16, da quadra 12, que mede: 
8m de frente para a referida rua, igual largura nos fundos, por 17,50m da frente aos fundos em ambos 
os lados, encerrando a área total de 150m². Cadastro Municipal nº 12.010.0016. Matrícula nº 42.814 
do 1º CRI de São Caetano do Sul/SP. Informação do Ofi cial de Justiça, Avaliador ou Perito: (i) 
Imóvel localizado na Avenida Tietê, nº 669, Bairro Vila Nova, São Caetano do Sul/SP. Sobre o imóvel, 
encontra-se erigida edifi cação residencial, com 3 pavimentos, constituída de 4 apartamentos, cada 
um com sala, cozinha, banheiro, 2 dormitórios e área de serviço, totalizando a área construída de 
235m²; e (iv) Sobre o imóvel, encontra-se erigida edifi cação residencial, com 3 pavimentos, constituí-
da de 3 casas, sendo que a casa 1 possui sala, cozinha, banheiro, 2 dormitórios e área de serviço; 
a casa 2 possui cozinha, banheiro, 3 dormitórios e área de serviço; e a casa 3 possui sala, cozinha, 
banheiro, 2 dormitórios e área de serviço, totalizando a área construída de 184m². OBS: (iv) “No 
vertente caso, por força do princípio da saisine, o imóvel de matrícula nº 42.814, bem da herança, 
cuja partilha foi homologada por sentença transitada em julgado em 14.07.2016 (v. págs. 69/70), 
teve sua propriedade transmitida, desde logo,aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 ,do 
Código Civil), constituindo o condomínio, o que viabiliza o pleito autoral, no que toca à pretensão de 
extingui-lo.”. AVALIAÇÃO: (i) R$770.000,00; (ii) R$360.000,00; (iii) R$21.500,00 e (iv) R$340.000,00 
(em Nov/20), que será devidamente atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: 
Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), 
coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com 
garantia real ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que 
não seja(m) de qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por 
esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. 
Consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito (Agravo de 
Instrumento nº 2024290-16.2021.8.26.0000). Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na 
forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

O Banco Santander (Brasil) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os 
imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a 
um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 26 de agosto de 2021 a partir das 
15h30 horas pelo site www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre 
Travassos, com escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º. Andar - Ed. Berrini One - São 
Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através do portal www.sold.superbid.net 
regido pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, 
disponível no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou 
ressalva e pela legislação aplicável. Para imóveis ocupados por terceiros, a desocupação e 
propositura de eventual Ação de Imissão na Posse correrá por conta e risco dos arrematantes. 
Listagem de imóveis a serem leiloados: LOTE 1: Sala Comercial c/ 40,01m², Rua Das Orquídeas n° 
737, sala N°906, Condomínio Comercial Office Premium, Jardim Pompeia, Indaiatuba/SP. 
Lance Inicial: R$ 149.600,00. LOTE 2: Apto c/ 59,59m², Avenida Barueri n° 150, Apto 42 Edifício 
Bromélia - Condomínio Residencial Jardim De Araçá, Erra Baixa, Araçariguama/SP. Lance Inicial: 
R$ 102.080,00. LOTE 3: Sala Comercial c/ 39,31m², Rua Das Orquídeas n°737, Sala 907, 
Condomínio Comercial Office Premium, Jardim Pompeia, Indaiatuba/SP. Lance Inicial: 
R$ 147.400,00.

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

DATA RETROATIVA: O Banco Santander (Brasil) S/A, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que os imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico 
serão vendidos um a um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 20 de agosto 
de 2021 a partir das 15 horas e 30 minutos pelo site www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro 
responsável: Alexandre Travassos, com escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º. Andar 
- Ed. Berrini One - São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através do portal 
www.sold.superbid.net regido pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) 
consignadas no Edital, disponível no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem 
qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Para imóveis ocupados por terceiros, 
a desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse correrá por conta e risco 
dos arrematantes. Listagem de imóveis a serem leiloados: LOTE 1: Apto. c/ 54 m², R. Carinhanha, 
49, AP 603, BL B, Cond. Villa Jardim, Pernambues, Salvador, BA, 41130-135. Lance Inicial: R$ 
141.680,00. LOTE 2: Apto. c/ 40 m², R. Jose Da Costa De Andrade, 105, APTO 56 TORRE 01, 01 
VAGA DE GARAGEM - Cond. Pateo Picasso, Jardim Santa Terezinha (Zona Leste), São Paulo, SP, 
03572-340. Lance Inicial: R$ 116.160,00. LOTE 3: Apto. c/ 68 m², Av. Tome De Souza, 1445, Apto 
33 Bloco 02 - Vaga De Garagem Nº 49 - Cond. Helbor Atlantis, Centro, Bertioga, SP, 11250-261. 
Lance Inicial: R$ 285.120,00. LOTE 4: Apto. c/ 141 m², R. Luiz Carlos Sarolli, 1850, Apto 803, Bloco 
04 - 02 Vagas de Garagem, Cond. Maui Unique Life Residences, Recreio Dos Bandeirantes, Rio De 
Janeiro, RJ, 22790-880. Lance Inicial: R$ 503.360,00. LOTE 5: Casa c/ 907m², R. Granada, 619, 
Unidade 02 - 04308 Fazenda Da Ilha, Lagoa Grande, Embu-Guacu, SP, 06900-000. Lance Inicial: 
R$ 904.640,00. 

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

RAICHER LEILÕES, através do Leiloeiro SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 
800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária PUEBLA INCORPORADORA LTDA., empresa devida-
mente inscrita no CNPJ nº 12.599.458/0001-98, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, São Paulo – SP, CEP 04501-002, 
nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros 
Pactos, firmado em 11/05/2018, devidamente registrado na matrícula nº 128.626, perante o 1º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco/SP, no qual 
figuram como fiduciantes RAFAEL DINIZ THEODORO, brasileiro, solteiro, taxista, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.058.527-5-SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob nº 309.839.718-70 e PATRICIA RODRIGUES ABADE, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 42.849.905-3–SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 364.042.668-14, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo on-line no site www.raicherleiloes.
com.br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO iniciando dia 19/08/21 ás 10:00 e finalizando dia 03/09/21 ás 
10:00, com lance mínimo igual ou superior à R$ 706.578,36 (setecentos e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos) o imóvel 
abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituído por IMÓVEL: Apartamento nº 06, localizado 
no Pavimento térreo da torre D, integrante do empreendimento denominado “Condomínio Prime House Parque Bussocaba”, situado na Rua Lázaro 
Suave, nº 233, do loteamento denominado Chácara Bussocaba, Jd. D´Abril, nesta cidade, com as seguintes áreas: privativa total de 98,460m2, sendo 
60,570m2 coberta edificada principal e 37,890m2 descoberta; comum total de 44,699m2, sendo 32,665m2 coberta edificada e 12,034m2 descoberta, 
totalizando 143,159m2; coeficiente de proporcionalidade de 0,0020800 e com a fração ideal no solo e nas demais partes comuns de 0,002080, com 
direito ao uso de uma vaga de garagem indeterminada, operada se necessário com auxílio de manobrista, cujo o sorteio será realizado em assem-
bleia de instalação do condomínio. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 
30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, no mesmo site (www.raicherlei-
loes.com.br),  iniciando dia 03/09/21 ás 10:00e finalizando dia  06/09/21 ás 10:00, com lance mínimo, igual ou superior a R$ 508.301,92 (quinhentos e 
oito mil trezentos e um reais e noventa e dois centavos)e neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior à somatória 
do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescido das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais 
eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem 
será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, 
pelo valor maior ou igual ao estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior 
preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. Os interessados em 
participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando 
na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (um) dia antes de finalizar as praças, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio 
de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.raicherleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, 
na disputa pelo lote do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, para 
efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no 
prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto 
de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade 
deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões 
de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações 
introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail 
do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.brAs informações aqui disponibilizadas foram obtidas em bases públicas, para a finalidade específica de 
dar ciência ao potencial comprador sobre a real situação jurídica do imóvel, não devendo ser utilizadas, em hipótese alguma, para outras finalidades.

RAICHER LEILÕES, através do Leiloeiro SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 
800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária TIROL INCORPORADORA LTDA., empresa devida-
mente inscrita no CNPJ nº 12.299.076/0001-49, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, 
nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros 
Pactos, firmado em 15/06/2017, aditado em 11/08/2020, devidamente registrado na matrícula nº 57.692, perante o 3º Oficial de Registro de Imóveis 
de Santos/SP, no qual figura como fiduciante Ângela Mendes Domingos, brasileira, solteira, dentista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
17.751.481-4-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 120.055.948-73, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo on-line no site www.raicherleiloes.com.br, 
nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO iniciando dia 19/08/21 ás 10:00 e finalizando dia 03/09/21 ás 10:00, 
com lance mínimo igual ou superior à R$ 874.337,60 (oitocentos e setenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) o imóvel 
abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituído por IMÓVEL: APARTAMENTO nº. 610, loca-
lizado no 6º. pavimento, do CONDOMÍNIO QUALITY HOUSE ANA COSTA, situado na Rua Doutor Arnaldo de Carvalho n.º 64, confronta pela frente 
com o shaft, apartamento de final “1” do pavimento respectivo e área livre, pelo lado direito com o recuo lateral da construção, pelo lado esquerdo 
com o shaft e área de circulação e pelos fundos com a área de circulação, elevador e área livre; com a área privativa total de 63,240m2, área de uso 
comum total de 39,689m2 (nesta incluída a área referente a 01 vaga com capacidade para estacionamento de um veículo no prédio da garagem 
coletiva do empreendimento), área real total da unidade de 102,929m2, coeficiente de proporcionalidade de 0,003495. O terreno onde foi construído 
o prédio, acha-se descrito e confrontado na especificação condominial, registrada sob nº. 09, na matrícula nº. 51.313, deste Ofício. OBSERVAÇÃO: 
IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja arrematação 
em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, no mesmo site (www.raicherleiloes.com.br),  iniciando dia 03/09/21 ás 10:00e fina-
lizando dia  06/09/21 ás 10:00, com lance mínimo, igual ou superior a R$ 528.097,76 (quinhentos e vinte oito mil, noventa e sete reais e setenta e seis 
centavos) e neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior à somatória do valor da dívida reajustada até aquela 
data, acrescido das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do 
imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção 
de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual ao estipulado para 
o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A 
venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão 
se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência 
de até 01 (um) dia antes de finalizar as praças, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente 
através do site www.raicherleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, na disputa pelo lote do leilão. O proponente 
vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço 
e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito 
a sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á 
pagar a comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto 
é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º 
de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.
br As informações aqui disponibilizadas foram obtidas em bases públicas, para a finalidade específica de dar ciência ao potencial comprador sobre 
a real situação jurídica do imóvel, não devendo ser utilizadas, em hipótese alguma, para outras finalidades

CIRCULAR DE LEILÃO EINFRA/SSP 08/2021 - ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL - 1. VENDEDORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., CNPJ nº 34.274.233/0001-02. 2. DATA E 
HORÁRIO DO LEILÃO: 26/08/2021 às 14h (horário de Brasília). 3. LOCAL DO LEILÃO: Avenida Angélica, 1.996 - 6º andar, Higienópolis - São Paulo/SP. 4. LEILOEIRA: DORA 
PLAT. Para acompanhamento do Leilão e participação online, os interessados deverão fazer cadastro prévio no site da Leiloeira www.zukerman.com.br, devendo anuir 
com as regras de participação dispostas no site para obtenção de “login” e “senha”, o que permitirá a oferta de lances, após o recebimento da documentação necessária 
para habilitação no leilão em até 2 dias úteis antes da data do leilão. Eventuais esclarecimentos deverão ser encaminhados, por escrito, a Leiloeira para o e-mail 
contato@zukerman.com.br em até 4 (quatro) dias úteis antes da data da realização do leilão. 5. OBJETO DO LEILÃO: imóvel situado em Belo Horizonte/MG relacionado 
no Anexo I; 6. MODALIDADE DE VENDA: 6.1. O leilão será realizado pela internet (online), em tempo real; 6.2. O interessado poderá enviar lances durante o leilão online, 
que deverão ser feitos por meio do site da Leiloeira; 6.3. Também será aceito lance através da modalidade proposta, preenchida em formulário próprio disponibilizado 
pela Leiloeira, assinada por representante legal e enviada com até 2 (dois) dias úteis antecedentes à data do leilão via e-mail ou carta endereçada ao escritório da 
Leiloeira; 6.4. O imóvel será vendido pelo critério do maior preço ou lance, em moeda nacional, obedecidas as condições expostas neste instrumento de circular. 6.5. Os 
lances ou propostas ofertadas serão consideradas como firmes por quem a ofertar, não sendo suscetível de desistência, sendo irretratável e irrevogável sob quaisquer 
condições. 7. AUTORIZAÇÃO DA VENDA - 7.1. O valor informado como “Lance Mínimo/Inicial” não significa, necessariamente, compromisso ou proposta do vendedor 
para venda do imóvel. A proposta, denominação que, para todos os fins e efeitos, compreende também os lances, serão recebidos em caráter CONDICIONAL e serão 
submetidos à posterior análise e aprovação do VENDEDOR, ficando reservado ao VENDEDOR o direito de não autorizar a venda, independentemente de qualquer 
justificativa, não sendo conferido ao proponente o direito de pleitear quaisquer valores indenizatórios ou alegar prejuízos de qualquer natureza. 7.2. Na hipótese do 
VENDEDOR não aprovar com a venda do imóvel, independentemente do valor alcançado, considerar-se-á automaticamente desfeito o negócio, sem penalidades. 7.3. Na 
hipótese do VENDEDOR aprovar a venda do imóvel, o proponente que apresentou o maior lance deverá providenciar transferência eletrônica a favor da BR, a título de 
sinal e o pagamento da comissão da Leiloeira, nos termos dos itens 9 e 11 respectivamente. 8. DOCUMENTOS PARA A FORMALIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA - 8.1. O 
COMPRADOR deverá apresentar os seguintes documentos para análise do VENDEDOR: 8.2. Se Pessoa Física: (a) cópia do RG ou RNE e CPF/MF, inclusive de seu 
companheiro ou cônjuge; (b) cópia da certidão de casamento e pacto antinupcial, se houver; (c) cópia do comprovante de residência emitido até 60 dias (serão aceitas 
contas de consumo e correspondência de instituições financeiras); (d) se o comprador for representado por procurador, cópia autenticada do RG e do CPF/MF do 
procurador. (e) declaração de concordância com as disposições da Circular, modelo constante do Anexo II. 8.3. Se Pessoa Jurídica: (a) cópia do cartão CNPJ; (b) cópia do 
Estatuto ou contrato social e respectivas alterações; (c) cópia do RG ou RNE e CPF/MF dos representantes legais da empresa; (e) cópia da prova de representação (ex: 
Procuração/Ata de eleição). (f) declaração de concordância com as disposições da Circular, modelo constante do Anexo II. 9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 9.1. À VISTA, 
incluindo-se nesta modalidade o pagamento por meio do uso de Carta de Crédito; 9.1.1. Aprovada a proposta pela Leiloeira, o COMPRADOR deverá efetivar o pagamento 
de sinal no valor de 15% (quinze por cento) do valor proposto para a compra, em até 5 (cinco) dias úteis da comunicação da aprovação do COMPRADOR, por transferência 
eletrônica. 9.1.2. Na arrematação à vista, o saldo de valor da compra e venda deverá ser pago ao VENDEDOR por meio de TED no ato da lavratura da Escritura de Compra 
e Venda em favor da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 9.1.3. Em caso de mora no pagamento do preço do imóvel, o valor não pago será atualizado monetariamente, 
desde a data de vencimento até do efetivo pagamento ao VENDEDOR, de juros de 12% (doze por cento) ao ano. 9.1.4. O valor do sinal e da comissão da Leiloeira deverão 
ser depositados pelo COMPRADOR nas respectivas contas correntes bancárias de titularidade do VENDEDOR e da Leiloeira. 9.2. A PRAZO - 9.2.1. Aprovada a proposta 
pela Leiloeira, o COMPRADOR deverá efetivar o pagamento de sinal no valor de 15% (quinze por cento) do valor proposto para a compra, em até 5 (cinco) dias úteis da 
comunicação da aprovação do COMPRADOR, por transferência eletrônica. 9.2.2. Sobre o saldo devedor (descontado o valor do sinal), serão calculadas as prestações 
mensais, iguais e sucessivas, com juros de 1% ao mês, pela Tabela “Price”. As prestações também sofrerão correção mensal, segundo o IGP-M, ou seja, a cada prestação 
paga, todas as prestações restantes a pagar serão corrigidas, mês a mês, pela variação do IGP-M. A primeira parcela vencerá 30 (trinta) dias após a assinatura da Escritura 
de Promessa de Compra e Venda. 9.2.3. O saldo de valor para pagamento será efetuado na condição seguinte: a) Para imóveis avaliados com valor acima de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), e inferior ou igual a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o valor proposto pelo Arrematante poderá ser amortizado em até 24 
(vinte e quatro) meses, com entrada mínima de 20% (vinte por cento). b) Para imóveis avaliados com valor acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o valor 
proposto pelo Arrematante poderá ser amortizado em até 36 (trinta e seis) meses, com entrada mínima de 15% (quinze por cento). 9.2.4. As prestações vincendas serão 
pagas por meio de boleto bancário encaminhado pela VENDEDORA, ficando certo e estabelecido que em caso de impontualidade, incidirá multa de 10% sobre a parcela 
em atraso e juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, sem prejuízo das demais cominações cabíveis estabelecidas na Escritura Pública de Promessa de Compra 
e Venda. 9.2.5. No caso de mora superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de qualquer das prestações, será facultada à VENDEDORA a reintegração de posse do imóvel. 
9.2.6. Caso seja do interesse do adquirente do imóvel antecipar a quitação de parcelas vincendas, em qualquer momento do contrato, será aplicada uma taxa de 
desconto de 1% a.m. 10. CONTA CORRENTE DA VENDEDORA - 10.1. Os pagamentos a serem efetuados em favor da VENDEDORA, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 
deverão ser efetuados por transferência eletrônica – TED, em conta corrente mantida no BANCO DO BRASIL S/A, Agência 3180-1, conta n°. 2315-9. 11. COMISSÃO DA 
LEILOEIRA - 11.1. O valor da comissão da Leiloeira, a ser pago pelo COMPRADOR, corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor da venda do imóvel. 11.2. A comissão 
da Leiloeira não está inclusa no valor da proposta ou lance; 11.3. A comissão da Leiloeira deverá ser paga no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação 
da aprovação, pelo COMPRADOR; 11.4. A proposta ou lance é considerada irrevogável e irretratável, sendo a cobrança da comissão da Leiloeira devida para todos os fins 
de direito, sob pena de cobrança por meio das medidas prevista e cabíveis na legislação em vigor. 11.5. Na eventualidade do arrematante do leilão não observar seu 
compromisso de compra poderá a Leiloeira designado se valer da prerrogativa legal dos artigos 39 e 40 do Decreto 21.981, de 19/10/1932, emitindo Certidão com força 
de título executivo. 12. CONHECIMENTO DO IMÓVEL - 12.1. O imóvel descrito nesta Circular será leiloado: (a) “ad corpus”, nos termos do art. 500, parágrafo 3°do Código 
Civil, ou seja, as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros meios de comunicação e divulgação deste leilão são meramente enunciativas, não cabendo ao 
adquirente exigir complemento de áreas, reclamar de eventuais mudanças nas disposições internas do cômodos dos imóvel ou alegar desconhecimento das condições, 
características e estado de conservação, não lhe sendo possível pleitear a rescisão do contrato ou abatimento proporcional do preço, em qualquer hipótese. Portanto, as 
dimensões do imóvel são de caráter secundário, meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, absolutamente irrelevantes 
para o instrumento firmado, consagrando os contratantes o negócio independente de suas exatas e verdadeiras limitações, sejam elas quais forem; (b) no estado em que 
se encontram; (c) livres e desembaraçados de dívidas e ônus, exceto se disposto de forma contrária; (d) o COMPRADOR abre mão e expressamente concorda com a 

exclusão dos direitos de evicto previstos nos artigos 447 e seguintes do Código Civil, exonerando desde logo a VENDEDORA de toda e qualquer responsabilidade oriunda 
da evicção, nos termos do artigo 448 do Código Civil; (e) poderão estar desocupados ou ocupados de bens e/ou pessoas, sendo certo que a desocupação correrá por 
conta exclusiva do COMPRADOR; (f) a venda abrange o imóvel e todas as benfeitorias nele erigidas até a data da aquisição pelo COMPRADOR; (g) os interessados na 
aquisição do imóvel deverão ler atentamente todas as condições estabelecidas nesta Circular, bem como verificar o imóvel in loco, antes da apresentação de propostas, 
pois não poderão alegar qualquer desconhecimento acerca de suas condições, características, localização e/ou estado de conservação para se eximir das obrigações 
constantes desta Circular; (h) os interessados deverão cientificar-se previamente das restrições impostas pela legislação municipal, estadual e/ou federal, aplicáveis ao 
imóvel, no tocante à legislação ambiental, saneamento, situação enfitêutica, servidões de qualquer natureza, restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das 
obrigações e dos direitos decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando for o caso, aos quais estão obrigados a respeitar, por força da arrematação 
do imóvel; (i) Todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, relativas a eventuais pendências ou ônus, administrativos ou judiciais, necessárias para a liberação ou 
desocupação dos imóvel, quando for o caso, correrão por conta dos arrematantes; (j) Todas as despesas com impostos, taxa e tributos de qualquer espécie e natureza 
incidentes sobre o imóvel, a partir da data da assinatura da Escritura Pública de Compra e Venda ou da Promessa de Compra e Venda do Imóvel serão de exclusiva 
responsabilidade do arrematante, mesmo que lançados em nome da VENDEDORA; (k) Não será imputada à VENDEDORA qualquer multa, indenização ou abatimento no 
preço arrematado, em decorrência do atraso na conclusão das providências de que trata esta Circular. 13. FORMALIZAÇÃO DO DOCUMENTO AQUISITVO E DESPESAS - 
13.1. Uma vez concluído o Leilão, o arrematante deverá comparecer para, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da convocação da 
BR, assinar a Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda, se venda a prazo, ou Escritura Pública de Compra e Venda, se à vista, em Cartório de Notas a ser indicado 
pela BR, e o respectivo Termo de Responsabilidade (Anexo VI). 13.2. O não comparecimento do arrematante vencedor, no dia, hora e local designados pela Comissão de 
Alienação para a assinatura da Escritura e do termo de responsabilidade (Anexos V ou VI), será considerado como desistência do arrematante, sujeitando-se às aplicações 
de sanções previstas neste instrumento tanto no âmbito da Administração da BR, como as legalmente cabíveis, sem prejuízo da possibilidade de cancelar o presente 
leilão. 13.3. Na hipótese prevista no subitem anterior, o arrematante perderá o sinal apresentado, sendo considerado desistente, nos termos do Art. 420 do Código Civil. 
13.4. Incorrendo a hipótese prevista no subitem 13.2, a BR poderá, a seu critério, oferecer o imóvel a venda aos participantes do leilão que tenham oferecido lances ou 
propostas, negociando com os participantes melhores e mais vantajosas condições, sem prejuízo da possibilidade de marcar nova data para reapresentação de lances. 
13.5. O sinal apresentado pelo arrematante vencedor será convertido em entrada, ou utilizado na complementação do pagamento à vista ou do valor de entrada indicado 
em sua proposta comercial. 13.6. Correrão por conta do arrematante o pagamento do laudêmio, se houver, incidente sobre a transação, bem como as despesas 
necessárias à lavratura da Escritura, certidões de praxe, cartoriais, bem como todos os ônus fiscais e parafiscais, impostos, taxas, alvarás, averbações, georreferenciamento, 
custas ou quaisquer outros que incidirem ou venham a incidir sobre a venda, objeto do presente leilão. 13.7. O COMPRADOR deve apresentar à VENDEDORA a efetivação 
do registro da escritura no competente cartório de registro de imóveis, bem como alteração cadastral em órgãos públicos (Prefeitura, Incra, Receita Federal, empresas 
de abastecimento de água, luz, gás etc.) e condomínio, em até 30 (trinta) dias da assinatura da escritura. 14. POSSE - 14.1. Na venda à vista, a posse será transmitida após 
quitação integral do preço à vista, exceto imóveis que eventualmente estejam ocupados, situação em que, a desocupação é de responsabilidade do COMPRADOR. 14.2. 
Na venda a prazo, a posse precária será transmitida após assinatura da Escritura da Promessa de Compra e Venda. 15. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO ONLINE - 15.1. Serão 
aceitos lances via internet com participação online dos interessados por acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade da Leiloeira, por meio de seu site. 
15.2. Os interessados na oferta de lances online estarão sujeitos às regras contidas na Circular de Leilão, sendo pressuposto para a oferta de lances terem capacidade 
civil para firmar contratos e legitimidade para assumir todas as responsabilidades e obrigações dispostas na Circular de Leilão. 15.3. Os lances oferecidos online serão 
apresentados no site da Leiloeira, não conferindo ao proponente de lances online, quaisquer direitos nas seguintes hipóteses, sejam quais forem os motivos: quedas ou 
falhas no sistema, na conexão de internet, linha telefônica ou outras ocorrências, tendo em vista que tais meios são apenas facilitadores de oferta, com os riscos 
inerentes à ocorrência de eventuais falhas ou impossibilidade técnicas, imprevisões e intempéries, os quais são assumidos exclusivamente pelo proponente interessado 
ao optar por esta forma de participação, não sendo cabível qualquer reclamação junto à VENDEDORA ou a Leiloeira a esse respeito. 15.4. O leilão será aberto dentro do 
site da Leiloeira para recebimento dos lances pela internet na data, local e horários indicados nesta Circular. 15.5. Após o sistema iniciar o apregoamento do lote, a 
qualquer momento a Leiloeira anunciará aos presentes na internet a finalização do pregão. 16. DISPOSIÇÕES GERAIS - 16.1. A VENDEDORA poderá a seu exclusivo critério 
e necessidade negociar condições de pagamento diferenciados daquelas previstas. 16.2. O interessado em participar do certame deverá analisar cuidadosamente os 
elementos inerentes a este leilão, de forma que sejam elucidadas eventuais dúvidas antes da apresentação dos lances. 16.3. As fotos apresentadas no site da Leiloeira 
são meramente ilustrativas, devendo entre esta e a descrição do lote apresentada nas matrículas, ser considerada a segunda, tendo em vista a venda em caráter “ad 
corpus”. 16.4. O imóvel constante do lote está disponíveil para visitação. 17. ANEXOS - (I) Relação dos Lotes; (II) Modelo de Declaração; (III) Minuta de Escritura de 
Compra e Venda Definitiva; (IV) Minuta de Promessa de Compra e Venda; (V) Termo de Responsabilidade do Comprador do Imóvel; (VI) Termo de Responsabilidade do 
Promissário Comprador do Imóvel.

ANEXO I - RELAÇÃO DOS LOTES - 1. LOTE 01 - 1.1. Descrição do imóvel: Imóvel situado na Rua Barão de Macaúbas, 460 – Cidade Jardim 
– Belo Horizonte/MG, registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, sob as matrículas 65.783 a 
65.789 e 65.719. Trata-se de 7 (sete) pavimentos (do 4º ao 10º pavimento) com área útil aproximada de 1.763,35 m² e 25 (vinte e 
cinco) vagas de garagem com área privativa aproximada de 267 m². 1.2. Lance Inicial (condicional): R$ 10.605.000,00 (dez milhões 
e seiscentos e cinco mil reais). 1.3. A visitação ao imóvel poderá ser marcada (agendada) através do telefone: 31 99502-5905, Sra. 
Simone Rodrigues Santos da Costa, e-mail: simonesantosc@br.com.br.
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CIRCULAR DE LEILÃO EINFRA/SSP 09/2021 - ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL - 1. VENDEDORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., CNPJ nº 34.274.233/0001-02. 2. DATA E 
HORÁRIO DO LEILÃO: 26/08/2021 às 14h30min (horário de Brasília). 3. LOCAL DO LEILÃO: Avenida Angélica, 1.996 - 6º andar, Higienópolis - São Paulo/SP. 4. LEILOEIRA: DORA 
PLAT. Para acompanhamento do Leilão e participação online, os interessados deverão fazer cadastro prévio no site da Leiloeira www.zukerman.com.br, devendo anuir com 
as regras de participação dispostas no site para obtenção de “login” e “senha”, o que permitirá a oferta de lances, após o recebimento da documentação necessária para 
habilitação no leilão em até 2 dias úteis antes da data do leilão. Eventuais esclarecimentos deverão ser encaminhados, por escrito, à Leiloeira para o e-mail contato@
zukerman.com.br em até 4 (quatro) dias úteis antes da data da realização do leilão. 5. OBJETO DO LEILÃO: imóvel situado em Fortaleza/CE, relacionado no Anexo I; 6. 
MODALIDADE DE VENDA: 6.1. O leilão será realizado pela internet (online) em tempo real; 6.2. O interessado poderá enviar lances durante o leilão online, que deverão ser 
feitos por meio do site da Leiloeira; 6.3. Também será aceito lance através da modalidade proposta, preenchida em formulário próprio disponibilizado pela Leiloeira, assinada 
por representante legal e enviada com até 2 (dois) dias úteis antecedentes à data do leilão via e-mail ou carta endereçada ao escritório da Leiloeira; 6.4. O imóvel será 
vendido pelo critério do maior preço ou lance, em moeda nacional, obedecidas as condições expostas neste instrumento de circular. 6.5. Os lances ou propostas ofertadas 
serão consideradas como firmes por quem a ofertar, não sendo suscetível de desistência, sendo irretratável e irrevogável sob quaisquer condições. 7. AUTORIZAÇÃO DA 
VENDA - 7.1. O valor informado como “Lance Mínimo/Inicial” não significa, necessariamente, compromisso ou proposta do vendedor para venda do imóvel. A proposta, 
denominação que, para todos os fins e efeitos, compreende também os lances, serão recebidos em caráter CONDICIONAL e serão submetidos à posterior análise e aprovação 
do VENDEDOR, ficando reservado ao VENDEDOR o direito de não autorizar a venda, independentemente de qualquer justificativa, não sendo conferido ao proponente o 
direito de pleitear quaisquer valores indenizatórios ou alegar prejuízos de qualquer natureza. 7.2. Na hipótese do VENDEDOR não aprovar com a venda do imóvel, 
independentemente do valor alcançado, considerar-se-á automaticamente desfeito o negócio, sem penalidades. 7.3. Na hipótese do VENDEDOR aprovar a venda do imóvel, 
o proponente que apresentou o maior lance deverá providenciar transferência eletrônica a favor da BR, a título de sinal e o pagamento da comissão da Leiloeira, nos termos 
dos itens 9 e 11 respectivamente. 8. DOCUMENTOS PARA A FORMALIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA - 8.1. O COMPRADOR deverá apresentar os seguintes documentos para 
análise do VENDEDOR: 8.2. Se Pessoa Física: (a) cópia do RG ou RNE e CPF/MF, inclusive de seu companheiro ou cônjuge; (b) cópia da certidão de casamento e pacto 
antinupcial, se houver; (c) cópia do comprovante de residência emitido até 60 dias (serão aceitas contas de consumo e correspondência de instituições financeiras); (d) se o 
comprador for representado por procurador, cópia autenticada do RG e do CPF/MF do procurador. (e) declaração de concordância com as disposições da Circular, modelo 
constante do Anexo II. 8.3. Se Pessoa Jurídica: (a) cópia do cartão CNPJ; (b) cópia do Estatuto ou contrato social e respectivas alterações; (c) cópia do RG ou RNE e CPF/MF 
dos representantes legais da empresa; (e) cópia da prova de representação (ex: Procuração/Ata de eleição). (f) declaração de concordância com as disposições da Circular, 
modelo constante do Anexo II. 9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 9.1. À VISTA, incluindo-se nesta modalidade o pagamento por meio do uso de Carta de Crédito; 9.1.1. 
Aprovada a proposta pela Leiloeira, o COMPRADOR deverá efetivar o pagamento de sinal no valor de 15% (quinze por cento) do valor proposto para a compra, em até 5 
(cinco) dias úteis da comunicação da aprovação do COMPRADOR, por transferência eletrônica. 9.1.2. Na arrematação à vista, o saldo de valor da compra e venda deverá ser 
pago ao VENDEDOR por meio de TED no ato da lavratura da Escritura de Compra e Venda em favor da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 9.1.3. Em caso de mora no pagamento 
do preço do imóvel, o valor não pago será atualizado monetariamente, desde a data de vencimento até do efetivo pagamento ao VENDEDOR, de juros de 12% (doze por 
cento) ao ano. 9.1.4. O valor do sinal e da comissão da Leiloeira deverão ser depositados pelo COMPRADOR nas respectivas contas correntes bancárias de titularidade do 
VENDEDOR e da Leiloeira. 9.2. A PRAZO - 9.2.1. Aprovada a proposta pela Leiloeira, o COMPRADOR deverá efetivar o pagamento de sinal no valor de 15% (quinze por cento) 
do valor proposto para a compra, em até 5 (cinco) dias úteis da comunicação da aprovação do COMPRADOR, por transferência eletrônica. 9.2.2. Sobre o saldo devedor 
(descontado o valor do sinal), serão calculadas as prestações mensais, iguais e sucessivas, com juros de 1% ao mês, pela Tabela “Price”. As prestações também sofrerão 
correção mensal, segundo o IGP-M, ou seja, a cada prestação paga, todas as prestações restantes a pagar serão corrigidas, mês a mês, pela variação do IGP-M. A primeira 
parcela vencerá 30 (trinta) dias após a assinatura da Escritura de Promessa de Compra e Venda. 9.2.3. O saldo de valor para pagamento será efetuado na condição seguinte: 
a) Para imóveis avaliados com valor acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e inferior ou igual a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o valor proposto pelo 
Arrematante poderá ser amortizado em até 24 (vinte e quatro) meses, com entrada mínima de 20% (vinte por cento) a ser depositada por ocasião da assinatura da Escritura 
Pública de Promessa de Compra e Venda. b) Para imóveis avaliados com valor acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o valor proposto pelo Arrematante poderá 
ser amortizado em até 36 (trinta e seis) meses, com entrada mínima de 15% (quinze por cento) a ser depositada por ocasião da assinatura da Escritura Pública de Promessa 
de Compra e Venda. 9.2.4. As prestações vincendas serão pagas por meio de boleto bancário encaminhado pela VENDEDORA, ficando certo e estabelecido que em caso de 
impontualidade, incidirá multa de 10% sobre a parcela em atraso e juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, sem prejuízo das demais cominações cabíveis 
estabelecidas na Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda. 9.2.5. No caso de mora superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de qualquer das prestações, será 
facultada à VENDEDORA a reintegração de posse do imóvel. 9.2.6. Caso seja do interesse do adquirente do imóvel antecipar a quitação de parcelas vincendas, em qualquer 
momento do contrato, será aplicada uma taxa de desconto de 1% a.m. 10. CONTA CORRENTE DA VENDEDORA - 10.1. Os pagamentos a serem efetuados em favor da 
VENDEDORA, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. deverão ser efetuados por transferência eletrônica – TED, em conta corrente mantida no BANCO DO BRASIL S/A, Agência 
3180-1, conta n°. 2315-9. 11. COMISSÃO DA LEILOEIRA - 11.1. O valor da comissão da Leiloeira, a ser pago pelo COMPRADOR, corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor 
da venda do imóvel. 11.2. A comissão da Leiloeira não está inclusa no valor da proposta ou lance; 11.3. A comissão da Leiloeira deverá ser paga no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da comunicação da aprovação, pelo COMPRADOR; 11.4. A proposta ou lance é considerada irrevogável e irretratável, sendo a cobrança da comissão da 
Leiloeira devida para todos os fins de direito, sob pena de cobrança por meio das medidas prevista e cabíveis na legislação em vigor. 11.5. Na eventualidade do arrematante 
do leilão não observar seu compromisso de compra poderá a Leiloeira designada se valer da prerrogativa legal dos artigos 39 e 40 do Decreto 21.981, de 19/10/1932, 
emitindo Certidão com força de título executivo. 12. CONHECIMENTO DO IMÓVEL - 12.1. O imóvel descrito nesta Circular será leiloado: (a) “ad corpus”, nos termos do art. 
500, parágrafo 3°do Código Civil, ou seja, as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros meios de comunicação e divulgação deste leilão são meramente enunciativas, 
não cabendo ao adquirente exigir complemento de áreas, reclamar de eventuais mudanças nas disposições internas dos cômodos do imóvel ou alegar desconhecimento das 
condições, características e estado de conservação, não lhe sendo possível pleitear a rescisão do contrato ou abatimento proporcional do preço, em qualquer hipótese. 
Portanto, as dimensões do imóvel são de caráter secundário, meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, absolutamente 
irrelevantes para o instrumento firmado, consagrando os contratantes o negócio independente de suas exatas e verdadeiras limitações, sejam elas quais forem; (b) no estado 
em que se encontra; (c) livre e desembaraçado de dívidas e ônus, exceto se disposto de forma contrária; (d) o COMPRADOR abre mão e expressamente concorda com a 

exclusão dos direitos de evicto previstos nos artigos 447 e seguintes do Código Civil, exonerando desde logo a VENDEDORA de toda e qualquer responsabilidade oriunda da 
evicção, nos termos do artigo 448 do Código Civil; (e) poderá estar desocupado ou ocupado de bens e/ou pessoas, sendo certo que a desocupação correrá por conta exclusiva 
do COMPRADOR; (f) a venda abrange o imóvel e todas as benfeitorias nele erigidas até a data da aquisição pelo COMPRADOR; (g) os interessados na aquisição do imóvel 
deverão ler atentamente todas as condições estabelecidas nesta Circular, bem como verificar o imóvel in loco, antes da apresentação de propostas, pois não poderão alegar 
qualquer desconhecimento acerca de suas condições, características, localização e/ou estado de conservação para se eximir das obrigações constantes desta Circular; (h) os 
interessados deverão cientificar-se previamente das restrições impostas pela legislação municipal, estadual e/ou federal, aplicáveis ao imóvel, no tocante à legislação 
ambiental, saneamento, situação enfitêutica, servidões de qualquer natureza, restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos direitos decorrentes 
das convenções e especificações de condomínio, quando for o caso, aos quais estão obrigados a respeitar, por força da arrematação do imóvel; (i) Todas as despesas e 
encargos, de qualquer natureza, relativas a eventuais pendências ou ônus, administrativos ou judiciais, necessárias para a liberação ou desocupação do imóvel, quando for 
o caso, correrão por conta dos arrematantes; (j) Todas as despesas com impostos, taxa e tributos de qualquer espécie e natureza incidentes sobre o imóvel, a partir da data 
da assinatura da Escritura Pública de Compra e Venda ou da Promessa de Compra e Venda do Imóvel serão de exclusiva responsabilidade do arrematante, mesmo que 
lançados em nome da VENDEDORA; (k) Não será imputada à VENDEDORA qualquer multa, indenização ou abatimento no preço arrematado, em decorrência do atraso na 
conclusão das providências de que trata esta Circular. 13. FORMALIZAÇÃO DO DOCUMENTO AQUISITVO E DESPESAS - 13.1. Uma vez concluído o Leilão, o arrematante deverá 
comparecer para, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da convocação da BR, assinar a Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda, 
se venda a prazo, ou Escritura Pública de Compra e Venda, se à vista, em Cartório de Notas a ser indicado pela BR, e o respectivo Termo de Responsabilidade (Anexo VI). 13.2. 
O não comparecimento do arrematante vencedor, no dia, hora e local designados pela Comissão de Alienação para a assinatura da Escritura e do termo de responsabilidade 
(Anexos V ou VI), será considerado como desistência do arrematante, sujeitando-se às aplicações de sanções previstas neste instrumento tanto no âmbito da Administração 
da BR, como as legalmente cabíveis, sem prejuízo da possibilidade de cancelar o presente leilão. 13.3. Na hipótese prevista no subitem anterior, o arrematante perderá o 
sinal apresentado, sendo considerado desistente, nos termos do Art. 420 do Código Civil. 13.4. Incorrendo a hipótese prevista no subitem 13.2, a BR poderá, a seu critério, 
oferecer o imóvel a venda aos participantes do leilão que tenham oferecido lances ou propostas, negociando com os participantes melhores e mais vantajosas condições, 
sem prejuízo da possibilidade de marcar nova data para reapresentação de lances. 13.5. O sinal apresentado pelo arrematante vencedor será convertido em entrada, ou 
utilizado na complementação do pagamento à vista ou do valor de entrada indicado em sua proposta comercial. 13.6. Correrão por conta do arrematante o pagamento do 
laudêmio, se houver, incidente sobre a transação, bem como as despesas necessárias à lavratura da Escritura, certidões de praxe, cartoriais, bem como todos os ônus fiscais 
e parafiscais, impostos, taxas, alvarás, averbações, georreferenciamento, custas ou quaisquer outros que incidirem ou venham a incidir sobre a venda, objeto do presente 
leilão. 13.7. O COMPRADOR deve apresentar à VENDEDORA a efetivação do registro da escritura no competente cartório de registro de imóveis, bem como alteração 
cadastral em órgãos públicos (Prefeitura, Incra, Receita Federal, empresas de abastecimento de água, luz, gás etc.) e condomínio, em até 30 (trinta) dias da assinatura da 
escritura. 14. POSSE - 14.1. Na venda à vista, a posse será transmitida após quitação integral do preço à vista, exceto imóveis que eventualmente estejam ocupados, situação 
em que, a desocupação é de responsabilidade do COMPRADOR. 14.2. Na venda a prazo, a posse precária será transmitida após assinatura da Escritura da Promessa de 
Compra e Venda. 15. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO ONLINE - 15.1. Serão aceitos lances via internet com participação online dos interessados por acesso identificado e fornecido 
sob exclusiva responsabilidade da Leiloeira, por meio de seu site. 15.2. Os interessados na oferta de lances online estarão sujeitos às regras contidas na Circular de Leilão, 
sendo pressuposto para a oferta de lances terem capacidade civil para firmar contratos e legitimidade para assumir todas as responsabilidades e obrigações dispostas na 
Circular de Leilão. 15.3. Os lances oferecidos online serão apresentados no site da Leiloeira, não conferindo ao proponente de lances online, quaisquer direitos nas seguintes 
hipóteses, sejam quais forem os motivos: quedas ou falhas no sistema, na conexão de internet, linha telefônica ou outras ocorrências, tendo em vista que tais meios são 
apenas facilitadores de oferta, com os riscos inerentes à ocorrência de eventuais falhas ou impossibilidade técnicas, imprevisões e intempéries, os quais são assumidos 
exclusivamente pelo proponente interessado ao optar por esta forma de participação, não sendo cabível qualquer reclamação junto à VENDEDORA ou à Leiloeira a esse 
respeito. 15.4. O leilão será aberto dentro do site da Leiloeira para recebimento dos lances pela internet na data, local e horários indicados nesta Circular. 15.5. Todos os 
lances captados na plateia durante o leilão presencial serão inseridos no Portal, possibilitando a todos a visualização destes lances, bem como dos lances virtuais. 15.6. Após 
o sistema iniciar o apregoamento do lote, a qualquer momento a Leiloeira anunciará aos presentes na plateia e na internet a finalização do pregão. 16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
- 16.1. A VENDEDORA poderá a seu exclusivo critério e necessidade negociar condições de pagamento diferenciados daquelas previstas. 16.2. O interessado em participar 
do certame deverá analisar cuidadosamente os elementos inerentes a este leilão, de forma que sejam elucidadas eventuais dúvidas antes da apresentação dos lances. 16.3. 
As fotos apresentadas no site da Leiloeira são meramente ilustrativas, devendo entre esta e a descrição do lote apresentada nas matrículas, ser considerada a segunda, tendo 
em vista a venda em caráter “ad corpus”. 16.4. O imóvel constante do lote está disponível para visitação. 17. ANEXOS - (I) Relação dos Lotes; (II) Modelo de Declaração; (III) 
Minuta de Escritura de Compra e Venda Definitiva; (IV) Minuta de Promessa de Compra e Venda; (V) Termo de Responsabilidade do Comprador do Imóvel; (VI) Termo de 
Responsabilidade do Promissário Comprador do Imóvel.

ANEXO I - RELAÇÃO DOS LOTES - 1. LOTE 01 - 1.1. Descrição do imóvel: Imóvel situado na Avenida Dom Luis 300, 5º andar – Aldeota – Fortaleza/
CE, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Zona da Comarca de Fortaleza/CE, sob as matrículas 13.056 a 13.105. Trata-se de 
30 (trinta) salas que compõem o 5º Pavimento (1º andar da Torre de escritórios) do complexo chamado Avenida Shopping e Office com área 
privativa aproximada de 1.122,14 m² e 20 (vinte) vagas de garagem com área privativa aproximada de 220 m². 1.2. Lance Inicial (condicional): R$ 
5.157.000,00 (cinco milhões e cento e cinquenta e sete mil reais). 1.3. A visitação ao imóvel poderá ser marcada (agendada) através do telefone: 
85-3266-5810, Sr. José Jorge Ferreira, e-mail: jorgeferreira@br-petrobras.com.br.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008113-25.2020.8.26.0001. O Dr. José Carlos de França Carvalho 
Neto, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santana – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a COMERCIAL DE METAIS 
TECSTEEL EIRELI, CNPJ 19.384.623/0001-33, na pessoa do sócio ALEXSANDRO RODOLFO SANTOS DA SILVA que por parte 
de FIGUEIRA COMPÓSITOS LTDA foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$13.716,00 (Abril/20). 
Referente débitos relativos aos cheques nº 900208, 900209, 900210, 900206, Banco Caixa Econômica (Agência 0275, conta nº 
03002190-4).. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, 
os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações 
de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007561-94.2019.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz saber a COMERCIAL 
ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, CNPJ nº. 27.133.684/0002-37, na pessoa do sócio responsável Sr. José Duo da Silva Filho 
que por parte de RUSTON ALIMENTOS LTDA foi ajuizada ação Monitoria para cobrança de R$ 40.623,57 (Agosto/2019), referente 
débitos relativos as notas fiscais e as respectivas duplicatas para pagamento, que não foram pagas. Estando a ré em local ignorado, 
expede-se edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o debito isento de custas, arcando, todavia, com o 
pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o 
título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do CPC. ficando advertidos que 
será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jacarei, aos 17 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0005568-75.2021.8.26.0223. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro de Guarujá, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Fernandes Pimenta Justo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
VALDIR FREIRE BRASILEIRO, RG MG123115515, CPF 747.566.808-87, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por DERNIVAL DOS SANTOS. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV 
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague a quantia de R$ 3.688,29, 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 pre-
sente edital, por extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.dado e passado nesta cidade de Guarujá,17 de agosto de 2021 

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.358.926 o requerimento feito pelo ITAÚ UNIBANCO 
S/A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intimação da devedora 
fiduciante, VALMIRETE ALVES DE CARVALHO, RG nº 501016703-SSP/SP, CPF/MF nº 716.579.915-04, bra-
sileira, divorciada, proprietária de estabelecimento comercial, gerente de vendas, brasileira, divorciada, a qual 
se encontra em local incerto e não sabido, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e 
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 
9.514/97, fica intimada a comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, 
a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, 
em 24 de agosto de 2021, o valor de R$24.769,35 (Vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e nove 
reais e trinta e cinco centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no instrumento 
particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 376.947, referente ao Apartamento nº 34, 
localizado no 3º andar do Bloco C – Edifício Asia, integrante do Condomínio Mund, situado à Avenida Nossa 
Senhora do Sabará, nº 960, 29º Subdistrito – Santo Amaro; -  sendo que o valor acima será acrescido das 
custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal da fiduciante e de todas as despesas 
com a publicação deste Edital. Fica INTIMADA a mencionada devedora fiduciante que, no dia imediatamente 
posterior ao da última publicação do presente edital, será a mesma considerada como intimada e terá o prazo 
de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, ao 
credor fiduciário será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do 
artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar 
ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. 
São Paulo, 24 de agosto de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL
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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.

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.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL.
Edital de 1ª e 2ª Praças de bem imóvel e para intimação da requerida PHEDRA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 04.717.015/0001-
26 Citado por Edital), credores MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ: 46.395.000/0001-39), terceiro(a) interessado KATIA THEODORE GATOS 
TRAIKOS (CPF: 085.551.638-03), GEORGE TRAIKOS (CPF: 037.542.378-88), bem como de seu(s) cônjuge(s), se casados forem e demais 
interessados, expedido na AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº 0262650-84.2009.8.26.0002, em 
trâmite na 7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO/SP, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPANUYARA (CNPJ: 
04.717.015/0001-26). 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 51 localizado no 5º andar 
ou 6º 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 ou 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 301.052.0049-1. Matrícula nº 257.154 do 11º CRI de São Paulo/SP. ÔNUS: Constam da 
referida matrícula nº 257154, conforme Av.3(18/10/2000), Contribuinte: 301.052.0049-1. R.4(18/10/2000), O imóvel foi arrematado por GEORGE 
TRAIKOS e KATIA THEODORE GATOS TRAIKOS, tendo atuado com Agente Fiduciário a ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A - ECONOMISA. 
R.7(14/01/2002), GEORGE TRAIKOS e KATIA THEODORE GATOS TRAIKOS transmitiram o imóvel a título de conferência de bens para integralização 
de capital social à PHEDRA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA. Av.8(03/12/2012), Penhora exequenda. OBS.1: Constam Débitos de 
IPTU/2021 no valor de R$ 20.754,42 até 12/08/2021 e dívida ativa no valor de R$ 925.989,25, totalizando R$ 946.743,67 até 12/08/2021. OBS.2:
Conforme Laudo de Avaliação de fls. 224/289, o Condomínio Edifício Tupanuyara é composto por 2 subsolos, mezanino, pavimento térreo, 15 
pavimentos elevados e ático, contendo 1 apartamento cada. No pavimento térreo, além dos acessos ao edifício, situam-se hall de entrada, piscina, 
sauna, sala de ginástica, salão de festas, salão de jogos e quadra poliesportiva. O apartamento nº 51 é composto por sala, 4 suítes, lavabo, cozinha, 
depósitos, área de serviço e dependências de empregada. Referida unidade dispõe de 4 vagas na garagem coletiva de edifício. O imóvel aparenta ter 
sido construído há 25 anos e apresenta estado de conservação regular. Os materiais empregados n construção do edifício e suas características 
arquitetônicas gerais enquadram-se na classificação "Apartamentos Padrão Superior", do Estudo Edificações - Valores de Venda - 2002. OBS.3: Sob o 
imóvel recaem outras ações de cobrança de condomínio, à saber: A) Processo 0014063-10.2012.8.26.0002 – 4ª VC/Sto Amaro – Debito R$ 688.143,55 
(08/2021)B) Processo 1004617-87.2017.8.26.0002 – 12ª VC/Sto Amaro – Debito R$ 743.143,65 (08/2021). VISITAÇÃO: Não há visitação. 2 -
AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL - R$ 2.589.158,75 (julho/2021 - Conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP),
que será(ão) atualizada a época da alienação. 3 - DÉBITO EXEQUENDO - R$ 495.961,27 (Agosto/2021). 4 - DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 01/11/2021 às 11h30min, e termina em 04/11/2021 às 11h30min; 2ª Praça começa em 04/11/2021 às 11h31min, e termina em 
24/11/2021 às 11h30min. 5 - CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ª 
Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2ª Praça). Caso nas praças não haja lance para pagamento à 
vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação de forma parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos termos do Art. 
22, parágrafo único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante 
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo 
único, Art. 895, §§ 1º, 2º, 7º e 8º do CPC, 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 a requerida PHEDRA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como os credores MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, terceiro(a) interessado
KATIA THEODORE GATOS TRAIKOS, GEORGE TRAIKOS, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado 
(a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 13/07/2012. 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, 19 de agosto de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 24.08.2021 

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

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 1010154-86.2016.8.26.0006 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Deborah Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ACTOM SILVA SANTOS, portador RG nº 
29.681.976-1 e do CPF/MF nº 222.065.928-35, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cobrança por parte de SECID SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO 
LTDA., objetivando a quantia R$ 2.490,28 (Dois mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e oito 
centavos), atualizado até o mês de Junho de 2016, alegando em síntese inadimplência quanto ao 
pagamento de mensalidades de OUTUBRO E DEZEMBRO, ano letivo 2011 do curso ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, e recebeu o CA nº 194844-1 ministrado sob responsabilidade 
da requerente. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 
de março de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008113-25.2020.8.26.0001. O Dr. José Carlos de França Carvalho 
Neto, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santana – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a COMERCIAL DE METAIS 
TECSTEEL EIRELI, CNPJ 19.384.623/0001-33, na pessoa do sócio ALEXSANDRO RODOLFO SANTOS DA SILVA que por parte 
de FIGUEIRA COMPÓSITOS LTDA foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$13.716,00 (Abril/20). 
Referente débitos relativos aos cheques nº 900208, 900209, 900210, 900206, Banco Caixa Econômica (Agência 0275, conta nº 
03002190-4).. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, 
os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações 
de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007561-94.2019.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz saber a COMERCIAL 
ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, CNPJ nº. 27.133.684/0002-37, na pessoa do sócio responsável Sr. José Duo da Silva Filho 
que por parte de RUSTON ALIMENTOS LTDA foi ajuizada ação Monitoria para cobrança de R$ 40.623,57 (Agosto/2019), referente 
débitos relativos as notas fiscais e as respectivas duplicatas para pagamento, que não foram pagas. Estando a ré em local ignorado, 
expede-se edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o debito isento de custas, arcando, todavia, com o 
pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o 
título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do CPC. ficando advertidos que 
será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jacarei, aos 17 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0005568-75.2021.8.26.0223. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro de Guarujá, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Fernandes Pimenta Justo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
VALDIR FREIRE BRASILEIRO, RG MG123115515, CPF 747.566.808-87, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por DERNIVAL DOS SANTOS. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV 
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague a quantia de R$ 3.688,29, 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 pre-
sente edital, por extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.dado e passado nesta cidade de Guarujá,17 de agosto de 2021 
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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 CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE CONSTITUIÇÃO, 
FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE AUTORREALIZAÇÃO E 
MEDITAÇÃO DE CAMPINAS. Pelo presente Edital ficam convocados todos os interessados 
para a assembleia que se realizará no dia 26/09/2021, às 18:00h em primeira chamada e às 
18:30h em segunda chamada com qualquer número de presentes na Rua Vasco Fernandes 
Coutinho nº 53, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Campinas-SP, CEP 13076-261, para 
deliberar e discutir a seguinte ordem do dia: a) deliberação sobre a aprovação do nome e 
fundação da ASSOCIAÇÃO DE AUTORREALIZAÇÃO E MEDITAÇÃO DE CAMPINAS; b) 
aprovação da localização da sede da entidade; c) aprovação do ESTATUTO SOCIAL da referida 
entidade; d) eleição e posse do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO com cinco membros, dentre 
os quais o Coordenador/Presidente, o Secretário e o Tesoureiro; e) Assuntos de interesse 
geral. Campinas-SP, 24 de agosto de 2021. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DEMOISELLE, situado na Rua Paim, nº 211, nesta Capital, representado 
neste ato, pelo Síndico o Sr. Zaldeir Braga, vem através desta convocar V.Sra. a ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 16 de Setembro de 2021, às 14:00 horas em 
primeira chamada e com quorum suficiente e às 14:30 horas com qualquer número de condôminos 
(as) presentes, na Rua Paim, nº 211 Garagem, São Paulo– SP, para deliberarem sobre as seguintes 
Ordens do Dia:
1º - Aprovação de contas referente ao período de Agosto/2019 à Julho/2021;
2º - Eleição ou Reeleição de Síndico, Sub-Síndico e Membros do Conselho Fiscal e Consultivo;
3º - Ratificação e Aprovação da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 16/09/2019;
4º - Assuntos de Interesses Gerais.
• LEMBRAMOS A TODOS QUE SÓ PODERÃO PARTICIPAR E TERÃO DIREITO A VOTO OS (AS) 
CONDÔMINOS (AS) QUE ESTIVEREM EM DIA COM AS COTAS CONDOMINIAIS, CONFORME 
MANDA A LEI.
ATENCIOSAMENTE

ZALDEIR BRAGA (SÍNDICO)

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 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

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.

Rodobens Incorporadora
Imobiliária 394 – SPE Ltda

CNPJ nº 20.185.640/0001-20 - NIRE 35.228.381.371
Redução de Capital

Data: 22.07.2021. Local: São José do Rio Preto-SP. A totalidade dos 
sócios da RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 394 – SPE LTDA, 
com sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, n° 1040, Jardim Maracanã, CEP 15092-175. 
DELIBERAM, reduzir o capital social, conforme artigo 1082, II do Código 
Civil, de R$1.797.557,84 para R$1.297.557,84, representando uma 
redução de R$500.000,00, que será devolvido até 30.07.2021, em 
moeda corrente nacional a sócia RNI Negócios Imobiliários S/A. Sócios: 
RNI Negócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi. 

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Concorrência Pública 02/2021, PROCESSO: 333/2021, OBJETO RESUMIDO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMEN-
TO DE CONCRETO ASFÁLTICO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO. DATA E HORA 
DA LICITAÇÃO: 27/09/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço 
Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e 
obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os 
interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da 
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 60/2021, PROCESSO: 314/2021, OBJETO RESUMIDO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL. DATA 
E HORA DA LICITAÇÃO: 10/09/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço 
Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e 
obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os 
interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da 
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
Prefeito Municipal

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 63/2021, PROCESSO: 326/2021, OBJETO RESUMIDO: 
REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS UNIFORMES. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 
14/09/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. 
Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço 
Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o 
Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, 
informando os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
Prefeito Municipal
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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.

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.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL.
Edital de 1ª e 2ª Praças de bem imóvel e para intimação da requerida PHEDRA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 04.717.015/0001-
26 Citado por Edital), credores MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ: 46.395.000/0001-39), terceiro(a) interessado KATIA THEODORE GATOS 
TRAIKOS (CPF: 085.551.638-03), GEORGE TRAIKOS (CPF: 037.542.378-88), bem como de seu(s) cônjuge(s), se casados forem e demais 
interessados, expedido na AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº 0262650-84.2009.8.26.0002, em 
trâmite na 7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO/SP, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPANUYARA (CNPJ: 
04.717.015/0001-26). 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 51 localizado no 5º andar 
ou 6º 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 ou 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 301.052.0049-1. Matrícula nº 257.154 do 11º CRI de São Paulo/SP. ÔNUS: Constam da 
referida matrícula nº 257154, conforme Av.3(18/10/2000), Contribuinte: 301.052.0049-1. R.4(18/10/2000), O imóvel foi arrematado por GEORGE 
TRAIKOS e KATIA THEODORE GATOS TRAIKOS, tendo atuado com Agente Fiduciário a ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A - ECONOMISA. 
R.7(14/01/2002), GEORGE TRAIKOS e KATIA THEODORE GATOS TRAIKOS transmitiram o imóvel a título de conferência de bens para integralização 
de capital social à PHEDRA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA. Av.8(03/12/2012), Penhora exequenda. OBS.1: Constam Débitos de 
IPTU/2021 no valor de R$ 20.754,42 até 12/08/2021 e dívida ativa no valor de R$ 925.989,25, totalizando R$ 946.743,67 até 12/08/2021. OBS.2:
Conforme Laudo de Avaliação de fls. 224/289, o Condomínio Edifício Tupanuyara é composto por 2 subsolos, mezanino, pavimento térreo, 15 
pavimentos elevados e ático, contendo 1 apartamento cada. No pavimento térreo, além dos acessos ao edifício, situam-se hall de entrada, piscina, 
sauna, sala de ginástica, salão de festas, salão de jogos e quadra poliesportiva. O apartamento nº 51 é composto por sala, 4 suítes, lavabo, cozinha, 
depósitos, área de serviço e dependências de empregada. Referida unidade dispõe de 4 vagas na garagem coletiva de edifício. O imóvel aparenta ter 
sido construído há 25 anos e apresenta estado de conservação regular. Os materiais empregados n construção do edifício e suas características 
arquitetônicas gerais enquadram-se na classificação "Apartamentos Padrão Superior", do Estudo Edificações - Valores de Venda - 2002. OBS.3: Sob o 
imóvel recaem outras ações de cobrança de condomínio, à saber: A) Processo 0014063-10.2012.8.26.0002 – 4ª VC/Sto Amaro – Debito R$ 688.143,55 
(08/2021)B) Processo 1004617-87.2017.8.26.0002 – 12ª VC/Sto Amaro – Debito R$ 743.143,65 (08/2021). VISITAÇÃO: Não há visitação. 2 -
AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL - R$ 2.589.158,75 (julho/2021 - Conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP),
que será(ão) atualizada a época da alienação. 3 - DÉBITO EXEQUENDO - R$ 495.961,27 (Agosto/2021). 4 - DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 01/11/2021 às 11h30min, e termina em 04/11/2021 às 11h30min; 2ª Praça começa em 04/11/2021 às 11h31min, e termina em 
24/11/2021 às 11h30min. 5 - CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ª 
Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2ª Praça). Caso nas praças não haja lance para pagamento à 
vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação de forma parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos termos do Art. 
22, parágrafo único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante 
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo 
único, Art. 895, §§ 1º, 2º, 7º e 8º do CPC, 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 a requerida PHEDRA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como os credores MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, terceiro(a) interessado
KATIA THEODORE GATOS TRAIKOS, GEORGE TRAIKOS, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado 
(a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 13/07/2012. 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, 19 de agosto de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 24.08.2021 
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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 1010154-86.2016.8.26.0006 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Deborah Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ACTOM SILVA SANTOS, portador RG nº 
29.681.976-1 e do CPF/MF nº 222.065.928-35, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cobrança por parte de SECID SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO 
LTDA., objetivando a quantia R$ 2.490,28 (Dois mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e oito 
centavos), atualizado até o mês de Junho de 2016, alegando em síntese inadimplência quanto ao 
pagamento de mensalidades de OUTUBRO E DEZEMBRO, ano letivo 2011 do curso ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, e recebeu o CA nº 194844-1 ministrado sob responsabilidade 
da requerente. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 
de março de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008113-25.2020.8.26.0001. O Dr. José Carlos de França Carvalho 
Neto, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santana – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a COMERCIAL DE METAIS 
TECSTEEL EIRELI, CNPJ 19.384.623/0001-33, na pessoa do sócio ALEXSANDRO RODOLFO SANTOS DA SILVA que por parte 
de FIGUEIRA COMPÓSITOS LTDA foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$13.716,00 (Abril/20). 
Referente débitos relativos aos cheques nº 900208, 900209, 900210, 900206, Banco Caixa Econômica (Agência 0275, conta nº 
03002190-4).. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, 
os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações 
de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007561-94.2019.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz saber a COMERCIAL 
ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, CNPJ nº. 27.133.684/0002-37, na pessoa do sócio responsável Sr. José Duo da Silva Filho 
que por parte de RUSTON ALIMENTOS LTDA foi ajuizada ação Monitoria para cobrança de R$ 40.623,57 (Agosto/2019), referente 
débitos relativos as notas fiscais e as respectivas duplicatas para pagamento, que não foram pagas. Estando a ré em local ignorado, 
expede-se edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o debito isento de custas, arcando, todavia, com o 
pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o 
título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do CPC. ficando advertidos que 
será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jacarei, aos 17 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0005568-75.2021.8.26.0223. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro de Guarujá, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Fernandes Pimenta Justo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
VALDIR FREIRE BRASILEIRO, RG MG123115515, CPF 747.566.808-87, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por DERNIVAL DOS SANTOS. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV 
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague a quantia de R$ 3.688,29, 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 pre-
sente edital, por extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.dado e passado nesta cidade de Guarujá,17 de agosto de 2021 
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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 CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE CONSTITUIÇÃO, 
FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE AUTORREALIZAÇÃO E 
MEDITAÇÃO DE CAMPINAS. Pelo presente Edital ficam convocados todos os interessados 
para a assembleia que se realizará no dia 26/09/2021, às 18:00h em primeira chamada e às 
18:30h em segunda chamada com qualquer número de presentes na Rua Vasco Fernandes 
Coutinho nº 53, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Campinas-SP, CEP 13076-261, para 
deliberar e discutir a seguinte ordem do dia: a) deliberação sobre a aprovação do nome e 
fundação da ASSOCIAÇÃO DE AUTORREALIZAÇÃO E MEDITAÇÃO DE CAMPINAS; b) 
aprovação da localização da sede da entidade; c) aprovação do ESTATUTO SOCIAL da referida 
entidade; d) eleição e posse do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO com cinco membros, dentre 
os quais o Coordenador/Presidente, o Secretário e o Tesoureiro; e) Assuntos de interesse 
geral. Campinas-SP, 24 de agosto de 2021. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DEMOISELLE, situado na Rua Paim, nº 211, nesta Capital, representado 
neste ato, pelo Síndico o Sr. Zaldeir Braga, vem através desta convocar V.Sra. a ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 16 de Setembro de 2021, às 14:00 horas em 
primeira chamada e com quorum suficiente e às 14:30 horas com qualquer número de condôminos 
(as) presentes, na Rua Paim, nº 211 Garagem, São Paulo– SP, para deliberarem sobre as seguintes 
Ordens do Dia:
1º - Aprovação de contas referente ao período de Agosto/2019 à Julho/2021;
2º - Eleição ou Reeleição de Síndico, Sub-Síndico e Membros do Conselho Fiscal e Consultivo;
3º - Ratificação e Aprovação da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 16/09/2019;
4º - Assuntos de Interesses Gerais.
• LEMBRAMOS A TODOS QUE SÓ PODERÃO PARTICIPAR E TERÃO DIREITO A VOTO OS (AS) 
CONDÔMINOS (AS) QUE ESTIVEREM EM DIA COM AS COTAS CONDOMINIAIS, CONFORME 
MANDA A LEI.
ATENCIOSAMENTE

ZALDEIR BRAGA (SÍNDICO)

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 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

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.

Rodobens Incorporadora
Imobiliária 394 – SPE Ltda

CNPJ nº 20.185.640/0001-20 - NIRE 35.228.381.371
Redução de Capital

Data: 22.07.2021. Local: São José do Rio Preto-SP. A totalidade dos 
sócios da RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 394 – SPE LTDA, 
com sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, n° 1040, Jardim Maracanã, CEP 15092-175. 
DELIBERAM, reduzir o capital social, conforme artigo 1082, II do Código 
Civil, de R$1.797.557,84 para R$1.297.557,84, representando uma 
redução de R$500.000,00, que será devolvido até 30.07.2021, em 
moeda corrente nacional a sócia RNI Negócios Imobiliários S/A. Sócios: 
RNI Negócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi. 

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Concorrência Pública 02/2021, PROCESSO: 333/2021, OBJETO RESUMIDO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMEN-
TO DE CONCRETO ASFÁLTICO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO. DATA E HORA 
DA LICITAÇÃO: 27/09/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço 
Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e 
obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os 
interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da 
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 60/2021, PROCESSO: 314/2021, OBJETO RESUMIDO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL. DATA 
E HORA DA LICITAÇÃO: 10/09/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço 
Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e 
obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os 
interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da 
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
Prefeito Municipal

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 63/2021, PROCESSO: 326/2021, OBJETO RESUMIDO: 
REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS UNIFORMES. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 
14/09/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. 
Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço 
Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o 
Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, 
informando os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
Prefeito Municipal
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O 
espelho do pri-
meiro “Domin-
gão”, com Luciano 
Huck, na Globo, 
está pronto, mas 

isso só entre nós, porque, por 
enquanto, não pode contar 
pra ninguém. De acordo com 
o estabelecido, na sua estreia 
em 5 de setembro, o progra-
ma vai começar com um mu-
sical, ao vivo, do Luan San-
tana e Alcione. O Luan tinha 
um pequeno probleminha, 
mas já resolveu e confirmou 
também. Logo na sequência, 
“Show dos Famosos”, com o 
elenco de participantes e ju-
rados renovado. Depois, o 
“Quem Quer Ser Um Milioná-
rio?”, que já era dele, do Lucia-
no, no “Caldeirão”, também 
como uma das atrações fixas. 
E, por último, na sua meia 
hora final, onde o “Domin-
gão” do Fausto Silva tinha as 
“Videocassetadas”, será exibi-

“Domingão” do Huck defi nido do um quadro novo, que vai 
contar a vida de um perso-
nagem. O novo “Domingão” 
será exibido, a partir do dia 5, 
logo depois do futebol, às 18h, 
e vai entregar para o “Fantás-
tico” às 20h30. É isso.

TV Tudo
Opinião. O futebol é da Globo 
e ela sabe bem o que faz com 
ele, mas uma das iniciativas 
mais infelizes foi a criação do 
“craque do jogo”. A intenção 
pode ser das melhores, só que 
o torcedor nunca levou a sé-
rio e, não raramente, vota em 
quem nem jogou. 

Por exemplo. Para “Craque do 
Jogo”, em Athletico-PR e Co-
rinthians, no último domin-
go, o escolhido foi o jogador 
Luan, que entrou nos minu-
tos finais e não atravessa uma 
boa fase. Ninguém merece 
essa humilhação, ainda mais 
um profissional que está ali 
trabalhando. E isso se repete 
em todas as transmissões do 
campeonato brasileiro. 

Fala muito. Aliás, em se tra-
tando de boas intenções, a 
Band, ao voltar com o “Show 
do Esporte” também teve as 
melhores, mas o programa 
ainda precisa de melhores 
ajustes. Telespectador ne-
nhum deste mundo aguenta 
o Elia Junior falando o tempo 
todo. É um falatório sem fim. 
Irritante. Nem a Glenda, que é 
a Glenda, chega a tanto.

Cinema. Marcos Veras, pai do 
Davi, volta ao cinema no fil-
me “Um Casal Inseparável”, 
do Sérgio Goldenberg. Nesta 
produção da TV Zero, ele é o 
pediatra Leo, uma figura das 
mais românticas. Lançamen-
to no dia 9.

Mesmo caminho. O progra-
ma “O Túnel do Amor”, pri-
meiro de Marcos Mion como 
apresentador do Multishow, 
também será exibido na Glo-
bo aberta, como já aconte-
ce com o “Lady Night”.  Aliás, 
ambos produzidos em parce-
ria com a Floresta, da Sony. 

PAULO BELOTE

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO SONHOS
17h45, Rede Globo

Nat revela a Duca o esquema ilegal 
de Heideguer e Lobão para lucrar 
com os lutadores. Jade teme o 
plano de Cobra contra Bianca. Duca 
desconfi a quando Wallace comenta 
que Heideguer o abordou sobre 
o campeonato. Bianca questiona 
Jade sobre sua indireta, mas a me-
nina desconversa. Gilda visita Mari e 
Joaquim. Samuel discute com Pilar 
ao descobrir que Serqueira comprou 
a autoria de sua música. Jerusa 
arma contra Tonico. Pedro conversa 
com Olu. Borges detém Samuel, e 
Pilar e Baltazar se desesperam.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR
18h20, Rede Globo

Pilar e Samuel agradecem a 
intervenção de Pedro, que contrata 
o rapaz como seu professor de 
árabe. Olu e Baltazar confrontam 
as perguntas de Lupita. Borges 
ameaça Lupita. Germana interfere 
no quadro de Vitor, que expulsa 
a mulher e Licurgo de seu ateliê. 
Floriano se une a Jerusa e os dois 
deixam Tonico preso. Cândida 
descobre que Lupita não é quem 
diz ser. Pedro agradece as aulas 
de Samuel. Lupita propõe ser uma 
informante dupla, para Borges e 
Olu. Samuel entrega uma carta de 
Pedro a Luísa. Luísa decide perma-
necer no Brasil.

RESUMO DAS NOVELAS

PEGA PEGA
19h30, Rede Globo

Luiza fi ca atônita ao descobrir 
em uma matéria de jornal que se 
tornou suspeita de roubar o hotel. 
Júlio fi ca tenso ao saber por Antônia 
que todos os garçons terão que 
depor novamente. Malagueta dá 
dinheiro a Timóteo, que tem cada 
vez mais certeza da participação do 
fi lho no roubo. Júlio diz a Malagueta 
que a polícia vai acabar descobrin-
do que ele participou do roubo. 
Madalena convida Dom para jantar 
em sua casa. Sabine passa mal, e 
Eric a socorre. Agnaldo e Malagueta 
perdem a mala do roubo que seria 
usada para colocar o uniforme de 
garçom que Sandra Helena pegou 
na lavanderia.

CHIQUITITAS
20h50, SBT

Pata termina o namoro com Duda. 
Lúcia anda pelos túneis do orfana-
to. Cícero vai até a escola conversar 
com Vivi. Gabriela diz para Simão 
que Marian precisa de auxílio urgen-
te devido ao comportamento ruim 
da garota. Eduarda e Oscar estão 
nervosos e ligam no Café Boutique 
para saber notícias sobre Maria 
Cecília. Eles descobrem que o avião 
não chegou ao seu destino. Na praia 
deserta, Maria Cecília e Tobias con-
tinuam a discutir. Gabriela vai até 
o orfanato e pede ajuda de Carol, 

que é psicóloga. Carol liga para um 
amigo especialista, Bruno (Renato 
Wiemer), para ajudar Gabriela em 
relação à Marian. 

GÊNESIS
21h, Record TV

A caravana de Jacó chega a Siquém. 
Enquanto Raquel chora com o aviso 
dado por Jacó, Bila tenta seduzir 
Rúben e Diná é infl uenciada por 
Lúcifer.

IMPÉRIO
21h20, Rede Globo

Maria Marta discute com Cora e 
reconhece o anel de José Alfredo. 
Du amamenta seus fi lhos gêmeos. 
José Alfredo exige que Josué o 
leve para ver Maria Isis. Xênia pede 
para Pietro indicá-la para ocupar 
o lugar de destaque na escola de 
samba. Maria Marta comenta com 
Maria isis que acredita que José 
Alfredo esteja vivo. Tuane e Elivaldo 
namoram. Maria Marta avisa que 
quer exumar o corpo do ex-marido 
e Cristina se recusa a aceitar. Maria 
Marta deduz que Cristina sabe que 
José Alfredo está vivo e pede para 
falar com ele. Maria Clara marca um 
jantar com Vicente. Cora briga com 
Sirlene. Cristina pensa em Vicente. 
Leonardo faz um teste na escola de 
samba para poder interpretar José 
Alfredo no carnaval. José Alfredo vê 
Maria Marta chegar com Maurílio.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. Sua capaci-
dade de realização e 
as chances de sucesso 

são cristalinas. O período é indi-
cado para arranjar emprego. A 
saúde também ganha vitalidade, 
agora é na paixão que você pode 
tirar a sorte grande.

TOURO. Terá facilida-
de para atrair aliados e  
trabalhar em equipe. 
Seu entusiasmo será 

contagiante e todos vão querer 
a sua companhia. Um romance 
clandestino ou com amigo(a) 
pode te balançar.

GÊMEOS. Tenha 
foco em seus objeti-
vos e conte com os 
conselhos da família. 

Vai sentir uma sintonia ainda 
maior com a turma: cultive suas 
amizades. Aumenta o desejo de 
viver uma relação intensa. 

CÂNCER. Terá 
muito prazer em trocar 
ideias e experiências 
com outras pessoas. 

Pode pintar uma promoção no 
emprego e no amor. Irá valorizar 
as afi nidades e deve conversar 
bastante na paquera.

LEÃO. Mudanças po-
dem agitar o seu dia 
no trabalho. Impor-

tante controlar bem os gastos 
e fugir de negócios arriscados 
Sua sensualidade está com 
tudo e pode atrair alguém do 
trabalho.

VIRGEM. Trabalhar 
em equipe dará mais 
segurança para você 
ir em frente com suas 

ideias. Aproveite para organizar 
suas coisas e descartar o que 
não usa. Pode sentir falta de ter 
alguém para conversar.

LIBRA.  A Lua garan-
te muita disposição e 
disciplina para você 
cumprir seu trabalho. 

Atenção à saúde, principalmente 
se sentir algo diferente no dia. 
Quem está solteiro pode se en-
volver com alguém do trabalho.

ESCORPIÃO. O 
entusiasmo será con-
tagiante e vai motivar 
todos ao seu redor. A 

criatividade será uma importan-
te aliada. Se o seu coração está 
desocupado, que tal prestar mais 
atenção as amizades?

SAGITÁRIO. Será um 
ótimo dia para você 
explorar seus conheci-

mentos. Os astros também dão 
uma boa força para você des-
cobrir novas formas de ganhar 
dinheiro. Nas paqueras, você vai 
esbanjar charme.

CAPRICÓRNIO. 
Criatividade e boa 
lábia farão você se 
destacar no trabalho. 

Vigie também oportunidades 
de fazer cursos ou trocar ideias 
com pessoas sábias. Há clima de 
romance à distância.

AQUÁRIO. A Lua 
na Casa 2 fará você 
se preocupar mais 
com dinheiro. Poderá 

conseguir tudo que quiser com 
uma boa conversa. No amor, vai 
querer segurança. Pense bem an-
tes de se envolver numa paixão.

PEIXES. Você terá 
muita facilidade para 
trabalhar em equipe. 
Sua relação com os 

amigos pode fi car mais intensa e 
há chance de pintar uma atração 
por alguém da turma. Só avalie 
se é amor mesmo.

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

A leitura 
na medida 
certa.

MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS 
ATENDIDOS NO MUNDO
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Luan Santana (foto) será uma das atrações musicais da estreia de Luciano Huck aos domingos 

CRUZADAS
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Curtas

Mamãe? . Marido de 
Cleo chamou Gloria Pi-
res de vovó em post da 
atriz. Gloria comemora-
va pelas redes sociais o 
fato de ter conquistado 
um importante prêmio 
no 49º Festival de Gra-
mado. “Parabéns, vovó”, 
postou o modelo e em-
presário Leandro D’Luc-
ca, casado com Cleo 
desde julho. Com isso, 
muitos fãs começaram 
a especular uma gravi-
dez da atriz. 

CRITICADA. Tatá Wer-
neck retrucou uma crí-
tica recebida através do 
seu twitter por uma fã. 
No conteúdo, a come-
diante é criticada pela 
quantidade “insupor-
tável” de propagandas 
e publicidades em que 
ela aparece na televisão. 
Para Tatá, o comentário 
tinha apenas intenção 
de destilar ódio e que 
está “trabalhando ho-
nestamente”. A apre-
sentadora disse que 
não escolhe quantas 
vezes aparece na TV. 

NOVO ÁLBUM. Dois 
anos depois de lançar 
Escumalha, o compo-
sitor paulistano Dou-
glas Germano jogou ao 
mundo nesta sexta-fei-
ra (20) o álbum Partido 
Alto, gravado em parce-
ria com o conjunto Ba-
tuqueiros e Sua Gente. 
São 10 composições de 
Douglas com arranjos 
do grupo, entre parti-
dos-altos e outros esti-
los populares.

“Trabalhando 
para ir pra casa”,

Malga di Paula, viúva 
de Chico Anysio, sobre 
tratamento. 

M
ais um artis-
ta desembar-
ca da produ-
ção do novo 
álbum de Sér-

gio Reis, 81. No sábado (21) 
o cantor Zé Ramalho (71) 
anunciou que não vai parti-
cipar nem autoriza a inclu-
são da música “Admirável 
Gado Novo” pelo sertane-
jo. Segundo o colunista An-
celmo Gois, de O Globo, a 
decisão do paraibano, que 
participou da gravação em 
2019 como convidado, é 
por entender que agora, sua 
presença já não faz sentido. 
O compositor e sua edito-
ra também não liberaram a 
utilização da música. Zé se 
junta a outros como Maria 
Rita, Guilherme Arantes e 
Guarabyra.

SEM PARCERIA
Zé rompe com Sergio Reis
Zé Ramalho rompe 
parceria com Sérgio 
Reis e desautoriza 
uso da música 
‘Admirável Gado 
Novo’

Valioso
A Cantora Beyoncé acaba de se tornar apenas a quarta mu-
lher a usar o famoso Diamante Tiffany para uma campanha 
publicitária. Antes dela, apenas Mary Crocker(1957), Audrey 
Hepburn (1961) e Lady Gaga (2019) tiveram a oportunidade 
de usar a joia. Nos cliques, Beyoncé - ao lado de Jay-Z- apare-
ce com vestido usado por Audrey Hepburn no filme Bone-
quinha de Luxo - em que a atriz protagonizou. É a primeira 
vez que o colar valioso foi usado em publicidade.

Novo Pai
O apresentador Dony De 
Nuccio, 37, vai ser pai. O 
anúncio foi feito por ele nas 
redes sociais segurando um 
bilhete que mostra a novida-
de e uma sacola com coisas 
de bebê. “É um misto de sen-
timentos. Curiosidade para 
saber o que vem por aí, an-
siedade para pegar no colo 
pela primeira vez, medo do 
desconhecido”. 

Piloto
O cantor Xand Avião, 39, re-
solveu deixar o microfone 
e os instrumentos de lado 
para se dedicar ao automo-
bilismo. Na última semana, 
ele estreou como piloto na 
29ª edição do maior rally das 
Américas, nas 3ª e 4ª etapas 
dos Sertões, de Araripina 
(PE) a São Raimundo Nonato 
(PI). “Eu sabia que iria gostar, 
mas eu amei”. 

Do BBB para o OnlyFans
A campeã do BBB 14, Vanessa Mesquita criou um perfil no site OnlyFans em agosto. A inicia-
tiva, segundo ela, é trazer conteúdos mais sensuais de si mesma para quem assinar o site. 
Desde então, Vanessa posta fotos em seu Twitter como propaganda para chamar atenção 
dos fãs e, com isso, adquirir mais assinantes no site de conteúdo adulto com a promessa de 
exclusividades a quem assinar. O valor da assinatura gira em torno de 10 dólares - aproxi-
mados R$53,60. É possível fazer plano de 3 meses por R$ 144,66, ou 6 meses, por R$ 241.

LEANDRO ALMEIDA/FACEBOOK/ZÉ RAMALHO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM DIVULGAÇÃO/GLOBO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

 REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Frase

DIVULGAÇÃO

DocuSign Envelope ID: F5C1E918-40CB-4D86-BF9C-725D3CA9D2CB



A10gazetasp.com.br
Terça-feira, 24 De agosTo De 2021 

Curtas

Mamãe? . Marido de 
Cleo chamou Gloria Pi-
res de vovó em post da 
atriz. Gloria comemora-
va pelas redes sociais o 
fato de ter conquistado 
um importante prêmio 
no 49º Festival de Gra-
mado. “Parabéns, vovó”, 
postou o modelo e em-
presário Leandro D’Luc-
ca, casado com Cleo 
desde julho. Com isso, 
muitos fãs começaram 
a especular uma gravi-
dez da atriz. 

CRITICADA. Tatá Wer-
neck retrucou uma crí-
tica recebida através do 
seu twitter por uma fã. 
No conteúdo, a come-
diante é criticada pela 
quantidade “insupor-
tável” de propagandas 
e publicidades em que 
ela aparece na televisão. 
Para Tatá, o comentário 
tinha apenas intenção 
de destilar ódio e que 
está “trabalhando ho-
nestamente”. A apre-
sentadora disse que 
não escolhe quantas 
vezes aparece na TV. 

NOVO ÁLBUM. Dois 
anos depois de lançar 
Escumalha, o compo-
sitor paulistano Dou-
glas Germano jogou ao 
mundo nesta sexta-fei-
ra (20) o álbum Partido 
Alto, gravado em parce-
ria com o conjunto Ba-
tuqueiros e Sua Gente. 
São 10 composições de 
Douglas com arranjos 
do grupo, entre parti-
dos-altos e outros esti-
los populares.

“Trabalhando 
para ir pra casa”,

Malga di Paula, viúva 
de Chico Anysio, sobre 
tratamento. 

M
ais um artis-
ta desembar-
ca da produ-
ção do novo 
álbum de Sér-

gio Reis, 81. No sábado (21) 
o cantor Zé Ramalho (71) 
anunciou que não vai parti-
cipar nem autoriza a inclu-
são da música “Admirável 
Gado Novo” pelo sertane-
jo. Segundo o colunista An-
celmo Gois, de O Globo, a 
decisão do paraibano, que 
participou da gravação em 
2019 como convidado, é 
por entender que agora, sua 
presença já não faz sentido. 
O compositor e sua edito-
ra também não liberaram a 
utilização da música. Zé se 
junta a outros como Maria 
Rita, Guilherme Arantes e 
Guarabyra.

SEM PARCERIA
Zé rompe com Sergio Reis
Zé Ramalho rompe 
parceria com Sérgio 
Reis e desautoriza 
uso da música 
‘Admirável Gado 
Novo’

Valioso
A Cantora Beyoncé acaba de se tornar apenas a quarta mu-
lher a usar o famoso Diamante Tiffany para uma campanha 
publicitária. Antes dela, apenas Mary Crocker(1957), Audrey 
Hepburn (1961) e Lady Gaga (2019) tiveram a oportunidade 
de usar a joia. Nos cliques, Beyoncé - ao lado de Jay-Z- apare-
ce com vestido usado por Audrey Hepburn no filme Bone-
quinha de Luxo - em que a atriz protagonizou. É a primeira 
vez que o colar valioso foi usado em publicidade.

Novo Pai
O apresentador Dony De 
Nuccio, 37, vai ser pai. O 
anúncio foi feito por ele nas 
redes sociais segurando um 
bilhete que mostra a novida-
de e uma sacola com coisas 
de bebê. “É um misto de sen-
timentos. Curiosidade para 
saber o que vem por aí, an-
siedade para pegar no colo 
pela primeira vez, medo do 
desconhecido”. 

Piloto
O cantor Xand Avião, 39, re-
solveu deixar o microfone 
e os instrumentos de lado 
para se dedicar ao automo-
bilismo. Na última semana, 
ele estreou como piloto na 
29ª edição do maior rally das 
Américas, nas 3ª e 4ª etapas 
dos Sertões, de Araripina 
(PE) a São Raimundo Nonato 
(PI). “Eu sabia que iria gostar, 
mas eu amei”. 

Do BBB para o OnlyFans
A campeã do BBB 14, Vanessa Mesquita criou um perfil no site OnlyFans em agosto. A inicia-
tiva, segundo ela, é trazer conteúdos mais sensuais de si mesma para quem assinar o site. 
Desde então, Vanessa posta fotos em seu Twitter como propaganda para chamar atenção 
dos fãs e, com isso, adquirir mais assinantes no site de conteúdo adulto com a promessa de 
exclusividades a quem assinar. O valor da assinatura gira em torno de 10 dólares - aproxi-
mados R$53,60. É possível fazer plano de 3 meses por R$ 144,66, ou 6 meses, por R$ 241.

LEANDRO ALMEIDA/FACEBOOK/ZÉ RAMALHO
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 A O setor público está com di-
versas oportunidades. Entre as 
1.372 vagas selecionadas pelo 
Diário em órgãos de diversas 
áreas, com salários de até R$ 
10 mil, há opções para quem 
deseja sair da Baixada Santista 
em busca de uma oportunida-
de de trabalho.

Uma das boas oportunida-
des é a do Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP), que contrata-
rá 845 pessoas com diploma do 
Ensino Médio para o cargo de 
escrevente técnico judiciário. 
O edital prevê remuneração de 
R$ 4.981,71 e as chances são para 
pessoas com diploma do Ensi-
no Médio.

Das 25 vagas reservadas 
para a região, o edital prevê 20 
chances na Comarca de Santos, 
que também abrange as cida-
des de Bertioga, Cubatão, Gua-
rujá, Praia Grande e São Vicen-
te. Na Comarca de Itanhaém, 
são mais cinco vagas, válidas 
também para Mongaguá, Pe-
ruíbe e Itariri - esta última no 
Vale do Ribeira.

Entre as principais funções 
do escrevente técnico judiciá-
rio, estão a organização de ser-
viços que envolvam as funções 
de suporte técnico e adminis-
trativo para as unidades do TJ-
-SP, dar andamento aos proces-
sos judiciais e administrativos, 
atender ao público interno e ex-
terno e conferir documentos.

O pacote de benefícios 
prevê vale-alimentação de R$ 
990,00 por mês e R$ 330,00 de 
auxílio-saúde. 

A jornada de trabalho será 
de 40 horas semanas. A taxa 
de inscrição custa R$ 79,00 e a 
prova objetiva será aplicada em 
31 de outubro.

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) contratará 845 pessoas com diploma do Ensino Médio

SITE OFICIAL DO TJ-SP

Concursos abrem mais de 1.350 vagas
PELO BRASIL. Uma das boas oportunidades é a do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que abriu diversas vagas na Baixada Santista

OUTRAS CHANCES.
Nas vagas abertas pelo país, Ma-
rinha, Exército e Aeronáutica 
abriram mais de 350 oportu-
nidades. 

CONFIRA:
Tribunal de Justiça de São Pau-
lo (TJ-SP)

Vagas: 845, sendo 25 na Bai-
xada Santista

Cargo: escrevente técnico 
judiciário

Concurso para Educação 
continua aberto em Cubatão

O certame havia sido suspenso em virtude das medidas de 
prevenção para conter a propagação do coronavírus (Covid-19)

DIVULGAÇÃO

 A A Prefeitura de Cuba-
tão abriu inscrições para 
o preenchimento de 67 va-
gas distribuídas em 13 car-
gos na Educação. O salário 
base varia de R$ 1.630,22, 
para função de nível funda-
mental; a R$ 4.443,67, para 
cargos com formação de 
ensino superior ou magis-
tério. Os interessados po-
dem se candidatar até as 
12 horas de 10 de setem-
bro, exclusivamente pela  
internet.

De acordo com o edi-
tal publicado no Diário Ofi-
cial na última quarta-feira 
(11), o concurso seleciona-
rá candidatos para as se-
guintes funções: inspetor 
de alunos, secretário de es-
cola e professores de Edu-
cação Infantil I e II, de En-
sino Fundamental I, e de 
Ensino Fundamental II de 
Artes, Ciências, Educação 
Especial, Educação Física, 
Geografia, História, Lín-
gua Inglesa/Portuguesa e  
Matemática.

A taxa de inscrição está 
fixada em R$ 74 para ins-
petor e secretário; e R$ 92 
para os demais cargos. As 
provas serão realizadas 
pelo Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal 
(Ibam). O concurso tem a 
validade de dois anos após 
a homologação.

Candidatos com cadas-
tro no Registro Nacional 
de Doadores Voluntários 
de Medula Óssea (Redo-
me) e tenham doado san-

FIQUE LIGADO

Vagas
67

Inscrições
Até 10/09
www.ibamsp-
concursos.org.br

Salário
R$ 4.443,67

Taxa de inscrição
R$ 74

Escolaridade: Ensino Médio
Salário: R$ 4.981,71
Inscrições: até 16h de 2 de 

setembro pelo site
Taxa de inscrição: R$ 79,00
Prova: 31 de outubro

Prefeitura de Ubatuba (SP)
Vagas: 129
Cargos: professores (PEB I, 

Artes, Ciências, Educação Física, 
Geografia, História, Inglês, Lín-
gua Portuguesa e Matemática)

Escolaridade: Ensino Supe-
rior

Salário: de R$ 15,12 a R$ 18,45 
a hora-aula

Inscrições: até 8 de setem-
bro pelo site

Taxa de inscrição: R$ 80,00
Prova: 26 de setembro

Câmara dos Vereadores de 
Campos do Jordão (SP)

Vagas: 9
Cargos: agente de serviços 

gerais, copeiro, porteiro, zela-
dor, auxiliar administrativo, au-
xiliar de plenário, recepcionista 
telefonista, técnico em infor-
mática, assistente de comuni-
cação, contador e procurador 
jurídico

Escolaridade: ensinos Fun-
damental, Médio e Superior

Salários: de R$ 1.233,94 a R$ 
4.442,99

Inscrições: até 8 de setem-
bro pelo site

Taxa de inscrição: de R$ 
11,00 a R$ 15,00

Prova: 14 de novembro

Companhia de Serviço de 
Água, Esgoto e Resíduos de 
Guaratinguetá (Saeg)

Vagas: 33
Cursos: auxiliar de estação 

de tratamento de água, ajudan-
te geral, encanador, pedreiro, 
operador de máquinas, assis-
tente de serviços administrati-
vos, atendente, motorista, téc-
nico eletromecânico, técnico 
em mecânica, técnico em sa-
neamento para estação de tra-
tamento de água, técnico em 
saneamento para meio am-
biente, advogado, assistente so-
cial, analista de compras, analis-
ta de TI, contador e engenheiro 
químico

Escolaridade: ensinos Fun-
damental, Médio e Superior

Salários: de R$ 2.702,62 a R$ 
10.187,56

Inscrições: até 23 de agosto 
pelo site

Taxa de inscrição: de R$ 
55,00 a R$ 95,00

Prova: 3 de outubro

Aeronáutica
Vagas: 314
Cargo: aluno do curso de 

formação de sargentos
Escolaridade: Ensino Médio
Exigência: idade entre 17 e 

24 anos
Salário: R$ 3.825,00 após for-

mação
Inscrições: de 9 de agosto a 

1º de setembro pelo site
Taxa de inscrição: R$ 70,00
Prova: 14 de novembro

Exército Brasileiro 
Vagas: 22
Cargo: aluno do curso de 

formação de oficiais do quadro 
de engenheiros militares nas 
áreas de comunicações, com-
putação, fortificação e constru-
ção, mecânica de armamento e 
automóvel, eletrônica, produ-
ção, elétrica e metalúrgica

Escolaridade: Ensino  
Superior

Exigência: até 26 anos de 
idade em 31 de dezembro de 
2022

Salário: R$ 8.245,00
Inscrições: até 31 de agosto 

pelo site
Taxa de inscrição: R$ 100,00
Prova: 27 e 28 de outubro

Marinha do Brasil
Vagas: 20
Cargo: praça da armada nas 

áreas de eletroeletrônica e me-
cânica

Escolaridade: Ensino Médio
Exigência: homem e idade 

entre 18 e 25 anos em 1º de ja-
neiro de 2022

Salário: R$ 1.414,82 durante 
o curso e R$ 3.825,00 após for-
matura

Inscrições: de 24 de agosto a 
26 de setembro pelo site

Taxa de inscrição: R$ 70,00
Prova: 2ª quinzena de no-

vembro. (DL)
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gue nos últimos 12 meses 
podem solicitar isenção do 
pagamento da taxa até esta 
quinta-feira (13).

Para se inscrever, o in-
teressado deve acessar o 
site www.ibamsp-concur-
sos.org.br; localizar o link 
do concurso; ler na ínte-
gra e atentamente o edital 
e seus anexos; preencher 
o formulário de inscrição, 
optando pelo cargo/função 
que deseja concorrer; con-
ferir e transmitir os dados 
informados; imprimir o bo-
leto bancário; e efetuar o 
pagamento até o dia 10 de 
setembro, respeitado o ho-
rário bancário.

Vale frisar que o IBAM e 
a Prefeitura de Cubatão não 
se responsabilizam por pa-
gamentos feitos fora da rede 
bancária. Outras informações 
estão detalhadas no edital 
do concurso. Acesso: http://
www.cubatao.sp.gov.br/wp-
-content/uploads/2021/08/
DO790.pdf. (DL)
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 D O sistema de cobrança por chat foi lançado nesta semana e, segundo o BB, beneficiará os pequenos empreendedores

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Os clientes do Banco do 
Brasil (BB) agora podem 
emitir, consultar e alte-
rar boletos bancários pelo 
WhatsApp. Pioneiro no 

Brasil, o sistema de cobrança bancária 
por chat foi lançado nesta semana e, se-
gundo a instituição financeira, benefi-
ciará principalmente pequenos em-
preendedores.

Para usar a ferramenta, o cliente 
deve acessar o WhatsApp do BB e ini-
ciar uma conversa com o especialis-
ta PJ, o assistente virtual do banco no 
aplicativo, digitando “#PJ”. Em segui-
da, basta escrever “Preciso registrar um 
boleto” para aparecerem instruções na 
tela de conversas.

O aplicativo pedirá as informações 
do pagante (CPF, nome, endereço, com-
plemento) e os detalhes de pagamento 
(valor, vencimento). O boleto é gerado 

assim que as informações forem confir-
madas, com o cliente podendo encami-
nhá-lo ao destinatário.

O recurso também permite a reali-
zação de consultas, quando o usuário 
digita “Preciso consultar um boleto. Os 
documentos podem ser alterados com 
o comando “Preciso alterar um boleto”. 
As duas opções permitem a geração de 
um PDF para compartilhamento.

No ano passado, o BB foi o primeiro 
banco a oferecer um assistente espe-
cializado em pessoa jurídica no What-
sApp. 

Além das transações da cobrança, 
o assistente faz atendimentos sobre 
crédito, capital de giro, desconto de tí-
tulos, desconto de cheques, folha de 
pagamentos, conta corrente, cartão de 
crédito e suporte técnico. A ferramenta 
também permite consultas de saldo, de 
extrato e de limite do cartão. (AB)

Para usar a 
ferramenta, 
o cliente deve 
acessar o 
WhatsApp do BB 
e iniciar uma 
conversa com o 
especialista PJ, o 
assistente virtual 
do banco no 
aplicativo

Banco do Brasil lança emissão de 
boletos por meio do WhatsApp

Fique 
ligado 

NOTAS

 A O trabalhador que sofre al-
gum tipo de preconceito no tra-
balho pode ter direito à inde-
nização por dano ou assédio 
moral. Para isso, é necessário 
recorrer à Justiça trabalhista.

Weslley Conrado, advogado 
trabalhista do escritório Stuchi 
Advogados, explica que o objeti-
vo da indenização é compensar 
o dano moral. A defesa pode so-
licitar quantia equivalente a até 
50 vezes o salário do trabalha-
dor, conforme prevê a CLT (Con-
solidação das Leis do Trabalho), 
mas cabe ao juiz determinar o 
valor final da ação, explica ele.

Ainda que a Justiça do Tra-
balho tenha utilizado tratados 
internacionais e a própria CLT, 
depois da reforma trabalhista 
de 2017, atos discriminatórios 
são passíveis de multa que tem 
como base o teto do INSS.

Para decidir a favor das ví-
timas, Conrado afirma que as 
testemunhas são peça funda-
mental. Caso elas se neguem a 
depor por medo de represálias, 
apresentar provas da discrimi-
nação é essencial.

“Atualmente, é importan-
te gravar tudo com o celular”, 
explica o advogado. Além dis-
so, é possível apresentar docu-
mentos, como emails e troca 
de mensagens discriminató-
rias, além de fotos e gravações 

Preconceito pode 
render indenização

de áudio.
Um exemplo de decisão em 

favor do trabalhador vem da 
2ª Vara do Trabalho da Comar-
ca de São Bernardo do Campo 
(ABC). Em junho, a Justiça de-
terminou que a Bombril, sedia-
da na mesma cidade, pagasse 
R$ 50 mil de indenização a um 
ex-funcionário que provou ter 
sido vítima de injúria racial -dis-
criminação pelo fato de perten-
cer a um determinado grupo ra-
cial ou étnico.

Ele era operador de empi-
lhadeira e foi vítima de discri-
minação ra cial enquanto tra-
balhava. O trabalhador morreu 
de Covid-19 no decorrer do pro-
cesso e os herdeiros receberão a 
quantia. A causa foi ganha gra-
ças ao depoimento de testemu-
nhas sobre o caso. (FP)

Advogado explica 
que o objetivo 
da indenização 
é compensar 
o dano moral. 
A defesa pode 
solicitar quantia 
equivalente a até 
50 vezes o salário 
do trabalhador

 A A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA - a inflação ofi-
cial do país) deste ano subiu 
de 7,05% para 7,11%. É a vigé-
sima elevação consecutiva na 
projeção. A estimativa está no 
boletim Focus, pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), com a pro-
jeção para os principais indi-
cadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de 
inflação é de 3,93%. Para 2023 
e 2024, as previsões são de 
3,25% e 3%, respectivamente.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo 
BC. A meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, é 
de 3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 1,5 

ponto percentual para cima 
ou para baixo. Ou seja, o limi-
te inferior é de 2,25% e o supe-
rior de 5,25%.

Em julho, a inflação subiu 
0,96%, o maior resultado para 
o mês desde 2002, quando a 
alta foi de 1,19%. Com o resul-
tado, o IPCA acumula alta de 
4,76%, no ano, e 8,99%, nos 
últimos 12 meses.

TAXA DE JUROS.
Para alcançar a meta de in-
flação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
estabelecida atualmente em 
5,25% ao ano pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom). 
Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Se-
lic encerre 2021 em 7,5% ao 
ano. (AB)

Mercado eleva 
projeção da inflação

 A Em meio a mudanças na 
reforma tributária inseridas 
pelo Congresso, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, dis-
se preferir que não haja ne-
nhuma reforma a ter uma pro-
posta que resulte em piora do 
sistema atual. Ele deu a decla-
ração em audiência pública no 
Senado.

“Tem muita gente gritan-
do que está piorando, mas é 
quem vai começar a pagar. Te-
mos que ver mesmo se vai pio-
rar ou não. Se chegarmos mes-
mo a conclusão que vai piorar, 
eu prefiro não ter”, disse.

Guedes reforçou o compro-
misso em não aumentar a car-
ga tributária e em evitar perda 
de receitas para estados e mu-
nicípios. “E piorar, para mim, 
é aumentar imposto, tributar 
gente que não pode ser tribu-
tada, é fazer alguma coisa que 
prejudique estado ou municí-
pio, que eu acho que não está 

prejudicando”, acrescentou.
O ministro repetiu que 

acredita que a proposta do go-
verno não resultará em prejuí-
zo para os cofres públicos. Na 
avaliação dele, o crescimento 
da economia elevará a arre-
cadação, o que abriria espa-
ço para a redução do Imposto 
de Renda das empresas. Além 
disso, as receitas com vendas 
de imóveis e privatizações po-
deriam compensar eventuais 
perdas de receita para a União.

“Ninguém vai perder. Não 
vamos perder também e, se 
perder, prefiro perder um pou-
quinho. Porque o ritmo de ne-
gócios para o ano que vem nós 
já vamos arrecadar de novo 
com essa reforma também. Vai 
ter uma boa base. Porque esta-
mos trazendo gente que nun-
ca pagou para atualizar, tem 
atualização de imóveis, tem 
uma porção [de medidas]”,  
declarou. (AB)

Ministro diz preferir 
não ter reforma

 D O mercado de viagens de negócios foi um dos que mais sofreram no último ano

REPRODUÇÃO

Startups especializadas 
crescem na pandemia

VIAGENS DE NEGÓCIOS. O cancelamento de eventos e a substituição de reuniões por 
encontros virtuais provocou uma retração de 90% em 2020, segundo a Abracorp 

O mercado de 
viagens de ne-
gócios foi um 
dos que mais 
sofreram no 

último ano. O cancelamen-
to de eventos e a substi-
tuição de reuniões por en-
contros virtuais provocou 
uma retração de 90% em 
2020, segundo a Abracorp 
(Associação Brasileira de 
Agências de Viagens Cor-
porativas).

Um nicho dentro do se-
tor, porém, tem motivos 
para comemorar: as star-
tups dedicadas ao turismo 
corporativo, que cresceram 
durante a crise.

Marcelo Linhares, 37, um 
dos fundadores da mineira 
Onfly, usou sua experiên-
cia como executivo de uma 
empresa de médio porte 
para formatar o negócio.

“Reservas e prestação de 
contas eram feitas de forma 
quase manual, com emails 
enviados para lá e para cá, e 
dependiam da intermedia-
ção de agências de turismo 
à moda antiga. Dava traba-
lho a vários funcionários 
e dificultava o controle de 
custos por parte do dono 
da empresa”, conta.

Em operação desde 
2018, a empresa, criada por 
Linhares e seus sócios, Elvis 

Soares, 31, e Alain Ribeiro, 
29, funciona como um De-
colar corporativo.

Funcionários que têm 
autorização acessam o sis-
tema, onde reservam pas-
sagens aéreas, carros de alu-
guel e hotéis. Prestação de 
contas, relatórios e reem-
bolsos também são feitos 
na plataforma.

Pelo serviço, a Onfly co-

bra a partir de R$ 100 por 
mês, preço que varia con-
forme o número de usuá-
rios com acesso.

Depois de quase que-
brar em abril de 2020, a 
empresa voltou a crescer 
dois meses depois, rece-
beu aporte de R$ 2 milhões 
da Cedro Capital e hoje fa-
tura duas vezes mais do 
que antes. “Está mais fácil 

vender tecnologia agora. 
Antes, imperava o ‘sempre 
foi assim’, mas as empresas 
entenderam a importância 
de se digitalizar”, afirma Li-
nhares.

Cliente da Onfly des-
de maio de 2021, o Grupo 
Zelo, especializado em pla-
nos funerários, fez um tes-
te durante um mês antes 
de assinar o contrato. (FP)
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 D O sistema de cobrança por chat foi lançado nesta semana e, segundo o BB, beneficiará os pequenos empreendedores

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Os clientes do Banco do 
Brasil (BB) agora podem 
emitir, consultar e alte-
rar boletos bancários pelo 
WhatsApp. Pioneiro no 

Brasil, o sistema de cobrança bancária 
por chat foi lançado nesta semana e, se-
gundo a instituição financeira, benefi-
ciará principalmente pequenos em-
preendedores.

Para usar a ferramenta, o cliente 
deve acessar o WhatsApp do BB e ini-
ciar uma conversa com o especialis-
ta PJ, o assistente virtual do banco no 
aplicativo, digitando “#PJ”. Em segui-
da, basta escrever “Preciso registrar um 
boleto” para aparecerem instruções na 
tela de conversas.

O aplicativo pedirá as informações 
do pagante (CPF, nome, endereço, com-
plemento) e os detalhes de pagamento 
(valor, vencimento). O boleto é gerado 

assim que as informações forem confir-
madas, com o cliente podendo encami-
nhá-lo ao destinatário.

O recurso também permite a reali-
zação de consultas, quando o usuário 
digita “Preciso consultar um boleto. Os 
documentos podem ser alterados com 
o comando “Preciso alterar um boleto”. 
As duas opções permitem a geração de 
um PDF para compartilhamento.

No ano passado, o BB foi o primeiro 
banco a oferecer um assistente espe-
cializado em pessoa jurídica no What-
sApp. 

Além das transações da cobrança, 
o assistente faz atendimentos sobre 
crédito, capital de giro, desconto de tí-
tulos, desconto de cheques, folha de 
pagamentos, conta corrente, cartão de 
crédito e suporte técnico. A ferramenta 
também permite consultas de saldo, de 
extrato e de limite do cartão. (AB)

Para usar a 
ferramenta, 
o cliente deve 
acessar o 
WhatsApp do BB 
e iniciar uma 
conversa com o 
especialista PJ, o 
assistente virtual 
do banco no 
aplicativo

Banco do Brasil lança emissão de 
boletos por meio do WhatsApp

Fique 
ligado 

NOTAS

 A O trabalhador que sofre al-
gum tipo de preconceito no tra-
balho pode ter direito à inde-
nização por dano ou assédio 
moral. Para isso, é necessário 
recorrer à Justiça trabalhista.

Weslley Conrado, advogado 
trabalhista do escritório Stuchi 
Advogados, explica que o objeti-
vo da indenização é compensar 
o dano moral. A defesa pode so-
licitar quantia equivalente a até 
50 vezes o salário do trabalha-
dor, conforme prevê a CLT (Con-
solidação das Leis do Trabalho), 
mas cabe ao juiz determinar o 
valor final da ação, explica ele.

Ainda que a Justiça do Tra-
balho tenha utilizado tratados 
internacionais e a própria CLT, 
depois da reforma trabalhista 
de 2017, atos discriminatórios 
são passíveis de multa que tem 
como base o teto do INSS.

Para decidir a favor das ví-
timas, Conrado afirma que as 
testemunhas são peça funda-
mental. Caso elas se neguem a 
depor por medo de represálias, 
apresentar provas da discrimi-
nação é essencial.

“Atualmente, é importan-
te gravar tudo com o celular”, 
explica o advogado. Além dis-
so, é possível apresentar docu-
mentos, como emails e troca 
de mensagens discriminató-
rias, além de fotos e gravações 

Preconceito pode 
render indenização

de áudio.
Um exemplo de decisão em 

favor do trabalhador vem da 
2ª Vara do Trabalho da Comar-
ca de São Bernardo do Campo 
(ABC). Em junho, a Justiça de-
terminou que a Bombril, sedia-
da na mesma cidade, pagasse 
R$ 50 mil de indenização a um 
ex-funcionário que provou ter 
sido vítima de injúria racial -dis-
criminação pelo fato de perten-
cer a um determinado grupo ra-
cial ou étnico.

Ele era operador de empi-
lhadeira e foi vítima de discri-
minação ra cial enquanto tra-
balhava. O trabalhador morreu 
de Covid-19 no decorrer do pro-
cesso e os herdeiros receberão a 
quantia. A causa foi ganha gra-
ças ao depoimento de testemu-
nhas sobre o caso. (FP)

Advogado explica 
que o objetivo 
da indenização 
é compensar 
o dano moral. 
A defesa pode 
solicitar quantia 
equivalente a até 
50 vezes o salário 
do trabalhador

 A A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA - a inflação ofi-
cial do país) deste ano subiu 
de 7,05% para 7,11%. É a vigé-
sima elevação consecutiva na 
projeção. A estimativa está no 
boletim Focus, pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), com a pro-
jeção para os principais indi-
cadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de 
inflação é de 3,93%. Para 2023 
e 2024, as previsões são de 
3,25% e 3%, respectivamente.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo 
BC. A meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, é 
de 3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 1,5 

ponto percentual para cima 
ou para baixo. Ou seja, o limi-
te inferior é de 2,25% e o supe-
rior de 5,25%.

Em julho, a inflação subiu 
0,96%, o maior resultado para 
o mês desde 2002, quando a 
alta foi de 1,19%. Com o resul-
tado, o IPCA acumula alta de 
4,76%, no ano, e 8,99%, nos 
últimos 12 meses.

TAXA DE JUROS.
Para alcançar a meta de in-
flação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
estabelecida atualmente em 
5,25% ao ano pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom). 
Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Se-
lic encerre 2021 em 7,5% ao 
ano. (AB)

Mercado eleva 
projeção da inflação

 A Em meio a mudanças na 
reforma tributária inseridas 
pelo Congresso, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, dis-
se preferir que não haja ne-
nhuma reforma a ter uma pro-
posta que resulte em piora do 
sistema atual. Ele deu a decla-
ração em audiência pública no 
Senado.

“Tem muita gente gritan-
do que está piorando, mas é 
quem vai começar a pagar. Te-
mos que ver mesmo se vai pio-
rar ou não. Se chegarmos mes-
mo a conclusão que vai piorar, 
eu prefiro não ter”, disse.

Guedes reforçou o compro-
misso em não aumentar a car-
ga tributária e em evitar perda 
de receitas para estados e mu-
nicípios. “E piorar, para mim, 
é aumentar imposto, tributar 
gente que não pode ser tribu-
tada, é fazer alguma coisa que 
prejudique estado ou municí-
pio, que eu acho que não está 

prejudicando”, acrescentou.
O ministro repetiu que 

acredita que a proposta do go-
verno não resultará em prejuí-
zo para os cofres públicos. Na 
avaliação dele, o crescimento 
da economia elevará a arre-
cadação, o que abriria espa-
ço para a redução do Imposto 
de Renda das empresas. Além 
disso, as receitas com vendas 
de imóveis e privatizações po-
deriam compensar eventuais 
perdas de receita para a União.

“Ninguém vai perder. Não 
vamos perder também e, se 
perder, prefiro perder um pou-
quinho. Porque o ritmo de ne-
gócios para o ano que vem nós 
já vamos arrecadar de novo 
com essa reforma também. Vai 
ter uma boa base. Porque esta-
mos trazendo gente que nun-
ca pagou para atualizar, tem 
atualização de imóveis, tem 
uma porção [de medidas]”,  
declarou. (AB)

Ministro diz preferir 
não ter reforma

 D O mercado de viagens de negócios foi um dos que mais sofreram no último ano

REPRODUÇÃO

Startups especializadas 
crescem na pandemia

VIAGENS DE NEGÓCIOS. O cancelamento de eventos e a substituição de reuniões por 
encontros virtuais provocou uma retração de 90% em 2020, segundo a Abracorp 

O mercado de 
viagens de ne-
gócios foi um 
dos que mais 
sofreram no 

último ano. O cancelamen-
to de eventos e a substi-
tuição de reuniões por en-
contros virtuais provocou 
uma retração de 90% em 
2020, segundo a Abracorp 
(Associação Brasileira de 
Agências de Viagens Cor-
porativas).

Um nicho dentro do se-
tor, porém, tem motivos 
para comemorar: as star-
tups dedicadas ao turismo 
corporativo, que cresceram 
durante a crise.

Marcelo Linhares, 37, um 
dos fundadores da mineira 
Onfly, usou sua experiên-
cia como executivo de uma 
empresa de médio porte 
para formatar o negócio.

“Reservas e prestação de 
contas eram feitas de forma 
quase manual, com emails 
enviados para lá e para cá, e 
dependiam da intermedia-
ção de agências de turismo 
à moda antiga. Dava traba-
lho a vários funcionários 
e dificultava o controle de 
custos por parte do dono 
da empresa”, conta.

Em operação desde 
2018, a empresa, criada por 
Linhares e seus sócios, Elvis 

Soares, 31, e Alain Ribeiro, 
29, funciona como um De-
colar corporativo.

Funcionários que têm 
autorização acessam o sis-
tema, onde reservam pas-
sagens aéreas, carros de alu-
guel e hotéis. Prestação de 
contas, relatórios e reem-
bolsos também são feitos 
na plataforma.

Pelo serviço, a Onfly co-

bra a partir de R$ 100 por 
mês, preço que varia con-
forme o número de usuá-
rios com acesso.

Depois de quase que-
brar em abril de 2020, a 
empresa voltou a crescer 
dois meses depois, rece-
beu aporte de R$ 2 milhões 
da Cedro Capital e hoje fa-
tura duas vezes mais do 
que antes. “Está mais fácil 

vender tecnologia agora. 
Antes, imperava o ‘sempre 
foi assim’, mas as empresas 
entenderam a importância 
de se digitalizar”, afirma Li-
nhares.

Cliente da Onfly des-
de maio de 2021, o Grupo 
Zelo, especializado em pla-
nos funerários, fez um tes-
te durante um mês antes 
de assinar o contrato. (FP)
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Rino Digital S.A.
CNPJ. 30.810.990/0001-94/NIRE 35300551109

Re-Ratificação de Convocação
 Assembleia Geral Extraordinária.

RINO DIGITAL S.A., sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ/
MF sob o n° 30.810.990/0001-94, com sede na Rua Bartolomeu de
Gusmão, 290, sala 01, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04111-
200, representada neste ato por seu diretor Sr. Denis William da
Silva, convoca os senhores acionistas da Companhia para
comparecimento à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada
na sede da empresa, no dia 06 de setembro de 2021, em primeira
chamada às 09:00 e em segunda chamada às 09:30, nos termos
do Estatuto Social e da Lei 6.404/76, para apresentação, discussão
e deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia: homologação do
pedido de renúncia e/ou destituição dos diretores Dario Bibancos
de Rose e Lissandra Antonialli Montanari; deliberação sobre a
proposta de redução do capital social em R$ 45.715.160,80
(quarenta e cinco milhões e setecentos e quinze mil e cento e
sessenta reais e oitenta centavos), considerado excessivo para as
finalidades da companhia, com a respectiva alteração no Estatuto;
deliberação sobre as medidas a serem adotadas com relação à
integralização ao capital social dos valores das ações subscritas
pelos acionistas até o presente momento; declaração dos acionistas
remissos da companhia e aplicação de penalidades aos acionistas
remissos de suspensão do exercício de direito de voto e de
recebimento de dividendos; promoção de medidas de cobrança em
face dos acionistas remissos e de caducidade das ações não
integralizadas para seu posterior cancelamento, caso necessário;
outros assuntos de interesse da Companhia. São Paulo, 24 de agosto
de 2021. Denis William da Silva - Diretor – Presidente

Terra Nova Rodobens, Incorporadora 
Imobiliária - Alvorada II - SPE Ltda
CNPJ Nº 09.401.224/0003-41 - NIRE 35.222.086.571

Redução de Capital
Data 07.07.2021. Local São José do Rio Preto-SP. A totalidade 
dos sócios da TERRA NOVA RODOBENS, INCORPORADORA 
IMOBILIÁRIA – ALVORADA II - SPE LTDA, sede em São José do 
Rio Preto-SP, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 
2500, sala 19A, Higienópolis, CEP 15.085-485, DELIBERAM, (i) 
reduzir o capital social de R$910.218,00 para R$843.014,00, 
representando uma redução de R$67.204,00 nos termos 
do artigo 1082, I Código Civil, (ii) reduzir o capital social, 
conforme artigo 1082, II do Código Civil, de R$843.014,00 para 
R$743.014,00, representando uma redução de R$100.000,00, 
que será devolvida até 30.07.2021, em moeda corrente 
nacional, à sócia RNI Negócios Imobiliários S/A. Sócios: RNI 
Negócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.

Ápice Participações Ltda.
NIRE 35.226.606.707 - CNPJ/ME nº 15.664.524/0001-54

Extrato da Ata de Reunião
de Sócios Realizada em 17.08.2021.

Data, Hora, Local: 17.08.2021, às 10hs, na sede, Avenida 
Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 11, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Fernando 
Cesar Brasileiro; Secretário: Bruno Ricardo Mancini Rovella. 
Deliberações Aprovadas: (a) Nos termos do artigo 
1.071 e 1.082, II da Lei nº 10.406/02 do Código Civil, a re-
dução do capital social, por ser considerado excessivo em 
relação ao objeto social, passando de R$ 700.000,00 para 
R$ 466.000,00, representando uma redução efetiva de 
R$ 234.000,00; (b) Cancelamento de 234.000 quotas em 
razão e na proporção da redução do capital social; (c) De-
volução do capital social aos Sócios, na seguinte proporção: 
Fernando Cesar Brasileiro - Valor (R$): 140.400,00 - Quotas: 
140.400 - Percentual: 60%. Arley Custódio Fonseca - Valor 
(R$): 93.600,00 - Quotas: 93.600 - Percentual: 40%. Total: 
Valor (R$): 234.000 - Quotas: 234.000 - Percentual: 100%. 
Encerramento: Nada mais. Sócios: Fernando Cesar 
Brasileiro e Arley Custódio Fonseca.

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 5ª Vara 
Cível - 5º Ofício Cível Citação e Intimação. Prazo 20 dias. 
Proc. 1024603-82.2020.8.26.0564. O Dr. Carlo Mazza Britto 
Melfi, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de São 
Bernardo do Campo, FAZ SABER a Hewry Cavalcanti de 
Oliveira, CPF/MF 318.540.468-88, que Jordana Aparecida 
Machado lhe ajuizou ação de Execução para cobrança de 
R$ 69.791,14, oriunda do Instrumento Particular de 
Confissão de Dívida de 27/03/2019. Estando o executado 
em lugar ignorado, foi determinada a citação e intimação por 
edital, para que em 03 dias úteis, após os 20 dias supra, 
pague o débito atualizado (caso em que a verba honorária 
será reduzida pela metade), sob pena de penhora. No prazo 
para embargos, reconhecendo o crédito da exeqüente e 
depositando 30% do valor em execução mais custas e 
honorários advocatícios, poderá o executado requerer o 
pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas 
de correção monetária e juros de 1% ao mês. No caso de não 
pagamento, o arresto procedido (no rosto dos autos do 
processo nº 1001101-37.2017.5.02.0468, em trâmite 
perante a 2ª Turma do E. TRT da 2ª Região, até o valor da 
dívida) será convertido em penhora, passando a fluir, 
automaticamente, o prazo de 15 dias úteis para oferecimento 
de embargos à execução. Em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. São Bernardo do Campo, 05 de agosto de 
2021. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivão (ã) Judicial I, 
subscrevi. Carlo Mazza Britto Melfi Juiz de Direito 

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.

Sistema Fácil, Incorporadora 
Imobiliária - Ribeirão Preto I - SPE Ltda

CNPJ Nº 04.026.194/0001-55 - NIRE 35.216.495.791
Redução de Capital

Data 22.07.2021. Local São José do Rio Preto-SP. A totalidade 
das sócias da SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO I - SPE LTDA, sede em São José do Rio Pre-
to-SP, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, nº 2500, 
Parte, Higienópolis, CEP 15.085-485, DELIBERAM, reduzir o ca-
pital social, conforme artigo 1082, II do Código Civil, passando 
de R$118.557,00 para R$1.000,00, representando uma redução 
de R$117.557,00, que será devolvida até 30.07.2021, em moe-
da corrente nacional, às sócias correspondendo a proporção de 
quotas que cada uma possui na sociedade. Sócias: RNI Negó-
cios Imobiliários S/A. e Stéfani Nogueira Engenharia Ltda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 



               
  

                 

       
 



  
                    
                  


 

             





            


            



                  


 

 

 

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 
Retomada de Etapa – Pregão Eletrônico – Diretoria de Ensino Região de Fernandópo-

lis - Processo nº SEDUC-PRC-2020/20782 - Pregão Eletrônico nº 03/2021 - Oferta de Compra 
080306000012021OC00014 – TODOS OS LOTES. A Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, 
comunica os Senhores Licitantes que será Retomada Etapa do Pregão Eletrônico em epígrafe, em 
razão da determinação do Sr. Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação do Estado de São Pau-
lo, publicada no D.O.E em 21/08/2021. A realização da sessão será no dia 30/08/2021 às 09h:30min., 
no site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br opção Pregão Eletrônico e será conduzido 
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 834/21, PROCESSO Nº 2021/01422, Oferta de Compra 092301090572021OC00956 
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de 
campo cirúrgico, pinça descartável e extrator elétrodo, com cessão em comodato de 
equipamentos, incluindo acessórios e insumos que lhe sejam inerentes e assistência 
técnica, cuja sessão será realizada no dia 09/09/2021, às 09:00 horas. O edital na íntegra 
estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br a partir 
de 25/08/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO LIMA e suplentes.

Rino Capital S.A.
CNPJ. 24.166.655/0001-00/NIRE 35300547471

Re-Ratificação de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária.

RINO CAPITAL S.A., sociedade anônima fechada, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 24.166.655/0001-00, com sede na Rua
Bartolomeu de Gusmão, 290, sala 02, Vila Mariana, São Paulo/
SP, CEP 04111-200, representada neste ato por seu diretor Sr.
Denis William da Silva, convoca os senhores acionistas da
Companhia para comparecimento à Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada na sede da empresa, no dia 06 de
setembro de 2021, em primeira chamada às 11h00m e em
segunda chamada às 11h30m, nos termos do Estatuto Social e
da Lei 6.404/76, para apresentação, discussão e deliberação
sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberação sobre a destituição
dos diretores Dario Bibancos de Rose e Milton Luis Montanari;
eleição de novo diretor para a Companhia; deliberação sobre as
medidas a serem adotadas com relação à integralização ao capital
social dos valores das ações subscritas pelos acionistas até o
presente momento; declaração dos acionistas remissos da
companhia e aplicação de penalidades aos acionistas remissos
de suspensão do exercício de direito de voto e de recebimento
de dividendos; promoção de medidas de cobrança em face dos
acionistas remissos e de caducidade das ações não integralizadas
para seu posterior cancelamento, caso necessário; outros
assuntos de interesse da Companhia. São Paulo, 24 de agosto
de 2021. Denis William da Silva - Diretor – Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0006162-89.2020.8.26.0590 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de São Vicente, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Roberto Negreiros Velloso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o 
presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 0006162-89.2020.8.26.0590 que neste juízo corre seus 
trâmites, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em que é executada AURORA CASSIANA DE PAULA, 
no qual o exequente MAURÍCIO BALTAZAR DE LIMA requer o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo douto 
magistrado, foi realizada tentativas para localizar a executada em diversos endereços, na fase de conhecimento, e como esteja o mesmo em 
lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-la pessoalmente, nestas condições foi deferida a citação pelo presente edital, para 
comparecer em juízo, para promover sua defesa e ser notificada dos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de 
revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, a executada será considerada revel caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Vicente, aos 29 de outubro de 2020.            1x 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016486-77.2021.8.26.0114. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do 
Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BAZELAU 
RAMOS, RG 2.749.681, CPF 774.068.189-04, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CELSO 
LUIZ CAPOVILLA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 64.305,82, 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 Campinas, aos 06 de agosto de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo 30 dias. Processo nº 1002412-33.2018.8.26.0590. O Dr. ARTUR MARTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Juiz de 
Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Vicente/SP, faz Saber a ELAINE BERNARDO PEREIRA, CPF 162.313.738-19, que 
por parte de JAZON FERREIRA PASSOS foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 13.290,12 (treze mil 
duzentos e noventa reais e doze centavos), atualizado até 01/2021, referente a débitos relativos ao Contrato de Locação residencial, do 
imóvel situado na Rua Libânia de Lima Croock, nº 794, casa dos fundos, bairro Vila Margarida, na cidade de SÃO VICENTE/SP. Estando a 
executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que, em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 
advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão 
ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, sendo nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do 
NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Vicente, 18 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004466-96.2021.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MT 
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA, CNPJ 28.948.674/0001-31, DEIVANIR VIEIRA SANTOS, CPF nº 020.062.255-29, 
DEVANNEY VIEIRA SANTOS, CPF nº 037.995.105-32, DVS CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ nº 35.204.543/0001-05 e 
DVS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ nº 35.206.221/0001-03 que nos autos da ação supra ajuizada por LÍVIA DONNINI SOUZA 
CARNEIRO e EDUARDO DA CRUZ SOUZA CARNEIRO na qual foram os réus condenados ao pagamento de R$82.750,33 (maio/2021), 
devidamente atualizado até a data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do 
CPC. Estando o réu em local ignorado, expede-se EDITAL de INTIMAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, 
pague o débito, ou apresente impugnação ao cumprimento da sentença no prazo de 15 dias úteis após transcorrido o prazo para 
pagamento voluntário, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 10% (NCPC 523, § 1º). 
penhora e avaliação de bens para satisfação do débito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1042032-67.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MAURICIO GONZALES 
FÉLIX, CPF nº 287.323.082-72, e MM FELIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 00.500.673/0003-72, que lhe foi proposta uma 
ação de cobrança pelo Procedimento Comum Cível por parte de Cfk Comércio de Alimentos Ltda, objetivando a quantia de R$ 192.667,87 
(Abril/2018) referente débitos relativos ao pagamento de taxas de royalties e marketing referentes às duas franquias do Bob's pertencentes 
aos réus. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003061-48.2020.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Maurício Brisque Neiva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SERGIO FERREIRA, 
Brasileiro, Casado, Funcionário Público Civil Aposentado, CPF 437.307.799-15 e GUIOMAR DUTRA FERREIRA, CPF 019.573.438-69, 
ambos com endereço à Rua dos Cravos, 107, Parque Santo Antonio, CEP 12309-360, Jacarei - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível – Rescisão / Resolução por parte de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E 
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, alegando em síntese: os requeridos adquiriram um imóvel sito à Rua Hum, s/nº - 
Conjunto 04 –Prédio 1A, Apto. 13, Bandeira Branca, CEP. 12323-362, Jacareí/SP., tornando-se inadimplentes das prestações relativas a ele 
e descumpriu o contrato entabulado entre as partes, cedendo o imóvel a terceiros sem a anuência da parte autora. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 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 Jacarei, aos 05 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004019-43.2021.8.26.0348. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADRIANA DE SOUZA, 
Brasileira, Casada, RG 26104784, CPF 155.187.158-03, com endereço à Ceu Azul, 151, Jardim Cruzeiro do Sul, CEP 09392-020, Maua - 
SP que por este Juízo, tramita a ação de Cumprimento de sentença, movida por KODAMA S/A. Indústria de Máquinas e outro. 
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
7.229,91, devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, 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 Maua, aos 17 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1065933-33.2019.8.26.0002. 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) JAMILLE CASTRO OLIVEIRA, Brasileira, CPF 812.256.525-53, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 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 13 de agosto de 2021. 
 
D E C I S Ã O – E D I T A L - Processo nº: 1015753-73.2020.8.26.0100 - Classe – Assunto: Execução de Título Exequente: Condomínio 
Conjunto Jardim das Américas - Executado: Alexandre Belfort Rizzi. Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios 
hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. 181/186, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo 
FAZ SABER a ALEXANDRE BELFORT RIZZI, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação Execução de  Titulo 
Extrajudicial por CONDOMÍNIO CONJUNTO JARDIM DAS AMÉRICAS, alegando em síntese: "O executado é condômino, deixando de 
adimplir as suas cotas, perfazendo um débito condominial no valor de R$ 1.806,89 (hum mil, oitocentos e seis reais e oitante e nove 
centavos) para 02/2020. O exequente se socorre ao juízo para ver a dívida paga." Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. São Paulo, 19 de agosto de 2021. 
 
Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. Processo nº 0002540-14.2021.8.26.0704 (Cumprimento de Sentença). Processo Principal nº 
1007043-42.2013.8.26.0704. A Dra. Mônica Lima Pereira, MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional XV - Butantã/SP. Faz 
Saber a Viviani Grisolia, RG. 9.981.506-0 e CPF. 247.761.118-61, que COLÉGIO MORUMBI LTDA, ajuizou ação de Cobrança em fase de 
Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou a executada ao pagamento de R$ 13.556,86, atualizado até (Julho/2021) e 
demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a executada em local ignorado, expede-se edital de 
intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de 
Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde a executada poderá 
apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente 
de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0001098-85.2021.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dr. Adevanir Carlos Moreira da Silveira, na forma da Lei Faz Saber a FAHED ALI KREIKE, CPF 703.985.761-81, 
que CARLOS PEREIRA MOLEIRINHO, ajuizou ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente que 
condenou o executado no valor de R$ 6.679,09, atualizado até (Dezembro/2020) e demais cominações legais. Estando o réu em lugar 
ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a 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 retro, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital publicado na 
forma da Lei. S.Paulo, 13 de Agosto de 2021. 
 
Edital de Citação – Prazo de  20 Dias. Processo nº 0000467-78.2020.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional 
I – Santana/SP, Dr. José Carlos de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Hilário da Costa Casalinho, CPF. 162.924.958-
09 e RG/RNE. 154820398, sócio da Empresa Posto de Gasolina Ribatejo Ltda, CNPJ. 02.974.601/0001-20, que o Credor D´MAIS 
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com o objetivo de incluir no 
pólo passivo da ação, como devedor solidário, o sócio da Empresa executada acima citada, visando receber o crédito no valor de R$ 
4.601,23 (Julho/2019), objeto de cobrança judicial por meio desta execução. Assim, com base no artigo 134 e 135 do CPC, fica o sócio 
CITADO, para que, no prazo de 15 dias úteis, ofereça manifestação acerca do pedido, inclusive com indicação de provas, ficando advertido 
que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital publicado na forma da 
Lei. Cidade de São Paulo, aos 16 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0004763-76.2016.8.26.0004. A MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro 
Regional IV – Lapa/SP, Dra. Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUCIANO LUIZ SILVA, RG 27023024-5, CPF 
247. 357.038-88, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Organização Mogiana de Educação e Cultura 
S/c Ltda - Omec, sendo que houve a satisfação da obrigação. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para recolher as custas finais de satisfação da execução (DARE, cód. 230-6) no valor de R$ 145,45 (1% do valor 
da execução - valor mínimo 05 UFESP), em 60 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, sob pena de inscrição na dívida 
(art. 1098, § 1º e 2º, NSCGJ). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 05 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1039837-62.2017.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Rodrigo de Oliveira Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a FABIO JOSE DIAS FIGUEIREDO ME, CNPJ 
07.904.607/0001-45, sito à Av. Candeias, 950, Cj. Resid. Haroldo Veloso – Guarulhos/SP, que lhe foi proposta ação de Procedimento por 
parte de I. L. Pinha Equipamentos - Me, para cobrança de R$ 7.905,98 (Outubro/2017), referente Contrato de Locação de: 01 CENTRAL 
ACTIVE 20, 01 SENSOR MICROONDAS, 02 SENSORES PET, 01 BOTÃO DE PÂNICO, 01 CHIP, 01 SPLINTER, 01 BATERIA E 01 
SIRENE, onde a partir de maio de 2016 a empresa Requerida deixou de pagar os valores devidos, sem qualquer motivo justo, conforme 
documentos anexados nos autos. Estando o réu em lugar ignorado, 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, afixado e publicado na forma da 
Lei. Guarulhos, aos 21 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1019988-83.2020.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 23ª Vara Cível do Foro 
Central/SP, Dr. Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Diadema Agro Industrial Ltda, CNPJ. 44.281.038/0001-55 e 
seus Avalistas: Haroldo Castelo Branco Junior, RG. 4.979.846-7 e CPF. 079.119.868-51 e Monica Aparecida Siqueira Botelho Castello 
Branco, RG.36.746.796-3 e CPF.108.628.638-30, que BRL Soluções e Negócios Empresariais Ltda, ajuizou ação de Execução de Titulo 
Extrajudicial, para cobrança de R$ 97.741,22 (Fevereiro/2020), referente ao contrato de confissão de dívida, estabelecido entre as partes, o 
qual não foi devidamente cumprido pelos executados, conforme consta nos documentos descritos e anexados nos autos. Estando os 
executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, paguem a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 
advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão 
ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereçam Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, sendo nomeado 
curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (Art. 344 
do NCPC). 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 agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1002041-21.2017.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 24ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a SERGIO ROSENBAUM, CPF. 034.714.948-04, que 
RICARDO ALBERTO HARARI, RG. 22.097.342-8 e CPF. 127.755.528-11, ajuizou ação Monitória no valor R$ 18.230,88 (Janeiro/2017), 
onde o requerido emitiu a favor do Autor, (02) cheques de nºs (003074) e (003075), onde os mesmos foram devolvidos por insuficiência de 
fundos, conforme consta nos documentos anexados nos autos. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 
dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 
5% do valor do débito (artigo 700, 701 e 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado 
executivo. No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, 20 de agosto de 2021. 
 

TREVO - PARTICIPAÇÕES E
ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA

CNPJ/MF: 11.345.838/0001-33
Redução de Capital

O Capital Social de R$ 7.500.000,00, dividido em 7.500.000
quotas no valor de R$ 1,00 cada, totalmente subscritas e
integralizadas pelos sócios, sendo: R$ 7.019.117,59 em bens e
direitos e o restante de R$ 480.882,41 em moeda corrente
nacional, é reduzido para R$ 5.106.689,00 dividido em
5.106.689,00 quotas de R$ 1,00 cada, sendo: R$ 4.625.805,80
em bens e direitos e o restante de R$ 480.883,20 em moeda
corrente nacional, por ser excessivo em relação ao seu objeto
social conforme os artigos 1.082 e 1.083 do NCC/2002.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

A 1ª Delegacia Seccional de Polícia – DECAP, doravante referida como “Unidade 
Contratante”, por intermédio do Senhor Doutor Roberto Monteiro de Andrade Junior, Delegado de 
Polícia Seccional, RG nº 9.303.646 e CPF nº 064.486.198-36, torna público que se acha aberta nesta 
unidade, situada na Rua Aurora, 322 – 6º andar, Santa Ifigênia, São Paulo, SP, licitação na modalida-
de TOMADA DE PREÇOS nº 009/2021, do tipo MENOR PREÇO, que será regida pela Lei Federal nº 
8.666/1993, pela Lei Estadual n° 6.544/1989, com as alterações da Lei Estadual nº 13.121/2008, pelo 
Decreto Estadual nº 56.565/2010 e pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espé-
cie. A abertura da sessão pública ocorrerá no dia 09/09/2021, às 11:00hs. O Edital na íntegra está dis-
ponível aos interessados no endereço eletrônico www.imesp.com.br, opção “NEGÓCIOS PÚBLICOS”

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 026/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO 4 X 2
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 03/09/2021 às 08h59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
03/09/2021 ÀS 09h00.
PREGÃO ELETRÔNICO 027/2021
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚ-
DE.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 08/09/2021 às 13h59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
08/09/2021 ÀS 14h00.
PREGÃO ELETRÔNICO 028/2021
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E DE-
SOBSTRUÇÃODE GALERIAS.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 03/09/2021 às 13h59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
03/09/2021 ÀS 14h00.
PREGÃO ELETRÔNICO 032/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO POR-
TE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚ-
DE E DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 08/09/2021 às 08h59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
08/09/2021 ÀS 09h00.
Os interessados poderão adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM 
a ser retirado no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, 
Prefeitura Municipal de Cabreúva, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma 
impressa mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de 
Arrecadação, no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” 
junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://
www.cabreuva.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.
TOMADA DE PREÇOS: 07/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE REPAROS, PEQUENAS REFORMAS E LIMPEZA EM EDIFI-
CAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NA ÁREA 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CONS-
TANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL – ANEXO I.
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias 
úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas,no quadro de avisos da Prefeitura Mu-
nicipal de Cabreúva, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, podendo adqui-
ri-lo junto ao Departamento de Compras e Licitações, em CD -ROM a ser retirado 
no referido endereço, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa 
mediante o pagamento de R$ 10,00(dez reais), a ser efetuado no Setor de Arreca-
dação, no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto 
a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.
Cabreúva.sp.gov.br.
Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Departamento 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 09 de setem-
bro de 2021, até as 09:30horas, iniciando a sua abertura às 10:00 horas.

CABREÚVA, 23 DE AGOSTO DE 2021.
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1002767-75.2016.8.26.0505 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara, do Foro de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, Dr(a). 
DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a Ocimar Comércio de Automóveis,Transportes e 
Turismo Ltda.-EPP.CNPJ 09.446.839/0001-22,Dulcinéia Tos-
cano da Silva CPF 280.220.718-03, José Lenildo da Lima CPF 
695.323.704-04 e Maria de Fátima Paulino CPF 142.709.958-
82,que Mgtrans Minas Gerais Transporte e Serviços Ltda.ajui-
zou ação de execução,para cobrança de R$ 2.805.969,15 
(julho/16).Estando os executados em lugar ignorado,foi deferi-
da a expedição de edital para citação de Ocimar Comércio de 
Automóveis, Transportes e Turismo Ltda.-EPP, Dulcinéia 
Toscano da Silva e José Lenildo da Lima, para que em 3(três) 
dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado, com 
os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresentem 
embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 
30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, 
com juros de 1% ao mês; intimação dos executados José 
Lenildo da Lima e Maria de Fátima Paulino da penhora havida 
sobre o imóvel: matrícula 24.531 - ORI-Taboão da Serra/SP., 
à Avenida Embaixador Assis Chateubriand 154, Taboão da 
Serra/SP. Passando a fluir do prazo supra, o prazo de 15 dias 
para opor embargos. Será o edital afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Ribeirão Pires, aos 29 de junho de 2021.                            [24,25] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021307-92.2019.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SEVERINO JOSE 
FLORÊNCIO, CPF/MF sob o nº 125.785.338-49, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio 
Edifício Garagem Sub-solo Edifícios Monte Branco Monte Negro Monte Verde, CNPJ nº 66.509.555/0001-71, alegando o exequente, em 
síntese, ser credor da quantia de R$ 13.219,78 devida a título de débitos condominiais. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias, decorridos após o decurso do prazo deste edital, 
pague a dívida no valor de R$ 13.219,78, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios 
da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial, sendo que, caso o(a)(s) 
executado(a)(s) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do 
Código de Processo Civil); No prazo para embargos (15 dias, também decorridos após o decurso de prazo do presente) reconhecendo 
o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários 
de advogado, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 6 (seis) parcelas 
mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de 
Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, 
do Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das 
prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo 
Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil). Proceda 
também a INTIMAÇÃO DO EXECUTADO quanto ao arresto deferido nos autos relativamente ao imóvel " garagem autônoma simples nº 42, 
localizada no sub-solo do prédio situado na Av. Mal. Floriano Peixoto 235, Santos-SP, Matrícula 29.847 do 3º CRI de Santos-SP. Será o 
presente edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 27 de julho de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1027842-47.2020.8.26.0224 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) ADILSON LUIZ DOS SANTOS LUZZI, 
Brasileiro, Casado, Motorista, RG 34.853.036-5, CPF 
308.832.868-90, com endereço à Avenida River, 465, Bloco 
13, Apt. 507, Agua Chata, CEP 07251-370, Guarulhos - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de 
Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Cintia 
Ferreira de Souza, alegando em síntese: que locou ao réu o 
imóvel referido na inicial (Avenida River, 465, bloco 13, apt. 
507, CEP 07251-370, Água Chata, Guarulhos, SP), em 
28/01/2020, o qual se encontra, contudo, em débito com os 
aluguéis vencidos e demais encargos locatícios a partir de 
fevereiro de 2020. Afirmou que o débito em aberto perfaz o 
montante de R$ 14.651,95, atualizado até agosto de 2020. 
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 Guarulhos, aos 23 de julho de 2021.                 [24,25] 

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
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GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 01/2021
A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, com sede na Avenida São Luís, 99 - 
República - São Paulo/SP, CNPJ nº 60.509.05/0001-01, torna público que realizará audiência pública com 
a finalidade de divulgar e realizar a coleta de informações, sugestões e outros elementos que viabilizem a 
contratação de empresa para Aquisição de Acervo Bibliográfico Nacional para a Rede Pública de Educação do 
Estado de São Paulo e demais Órgãos Vinculados. A audiência pública será realizada na data de 09/09/2021, 
das 9h30min às 13h30min, no Auditório da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, situado na Praça 
da República, 53 - CEP 01045-903– São Paulo – SP. Essa audiência será transmitida, ao vivo, por link a ser 
informado. Os arquivos com o Regimento Interno da Audiência Pública, o Termo de Referência do objeto e 
demais informações encontram-se disponíveis no endereço http://www.fde.sp.gov.br - opção licitações/au-
diências públicas/acervo bibliográfico.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00617/20/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01, conforme especifica-
ções constantes do Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia  03/09/2021, 
às 10:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na 
íntegra através da Oferta de Compra nº 081101080462021OC00144, ou através do endereço: http://
www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 
- República - CEP: 01046-001 - São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. 
A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 24/08/2021, até o momento anterior ao 
início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. ROBERTO 
POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00622/20/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01, conforme especifica-
ções constantes do Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia  03/09/2021, 
às 10:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na 
íntegra através da Oferta de Compra nº 081101080462021OC00144, ou através do endereço: http://
www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 
- República - CEP: 01046-001 - São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. 
A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 24/08/2021, até o momento anterior ao 
início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. ROBERTO 
POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 71/2021 
Processo nº 21.550/2021

Objeto: Registro de Preço de cadei-
ras de rodas e de banho.
Abertura: 08/09/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realiza-
ção: www.caraguatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes

REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 30/2021 

Processo nº 18.828/2021
Objeto: Registro de preços para 
prestação de serviços de consultas 
médicas de pneumologia (todas as 
idades).
Abertura: 10/09/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realiza-
ção: www.caraguatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes

AVISO DE ABERTURA 
Pregão Eletrônico nº 43/2021 

Processo nº 15.670/2021
Objeto: Contratação de Empresa para 
locação de veículos (sem motorista) 
para serem utilizados no transporte de 
pacientes e funcionários dentro e fora 
do município.
Abertura: 09/09/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguata-
tuba.sp.gov.br/licitacoes/

AVISO DE ABERTURA 
Pregão Eletrônico nº 79/2021

Processo nº 22.227/2021
Objeto: Registro de preços de toners, 
cartuchos de tinta e unidades de ima-
gem para impressoras.
Abertura: 08/09/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguata-
tuba.sp.gov.br/licitacoes/
Assinatura: 23/08/2021 – Gustavo Ale-
xey Boher Lopes - Secretário Municipal 
de Saúde.

Republicação - Processo SUPRI 292/2021 – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 05/2021 – Contratação 
de empresa especializada para execução de obras 
de adequação de acessibilidade em escolas Muni-
cipais de Itapevi – Lote II e Lote III. - Recebimento 
e abertura dos Envelopes às 09h do dia 27/09/2021. 
Local: Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º 
andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o edi-
tal gratuitamente na página da Internet http: //www.
itapevi.sp.gov.br – Esclarecimentos: Fone: (11) 4143-
7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
23/08/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 244/2021 – PREGÃO PRESEN-
CIAL nº 13/2021 – Contratação de empresa especializada 
em serviços de radiologia. - Recebimento e abertura dos 
Envelopes às 14h00 do dia 09/09/2021. Local: Rua Agosti-
nho Ferreira Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi 
– Itapevi/SP. – Retirar o edital gratuitamente na página da In-
ternet http: //www.itapevi.sp.gov.br – Esclarecimentos: Fone: 
(11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itape-
vi, 23/08/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

 AVISO DE LICITAÇÃO - (RESUMIDO)
TP N° 03/2021 - PROCESSO N° 30 /2021

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
SETOR REQUISITANTE: Secretaria de 

Desenvolvimento Municipal
PUBLICAÇÃO – Diário Oficial da União; Diário Oficial 
do Estado de São Paulo; Gazeta de São Paulo; Gazeta 
Regional; Diário Oficial Eletrônico Municipal (www.
lucelia.sp.gov.br); Mural da Prefeitura do Município 
de Lucélia, localizado no térreo do Paço Municipal na 
Avenida Brasil, nº 1101 – Lucélia/SP.
OBJETO: Contratação de empresa para execu-
ção de recapeamento asfáltico, englobando mate-
riais e mão de obra, tipo CBUQ em diversas ruas do 
Município de Lucélia/SP, conforme Emenda Repasse 
OGU n° 889014/2019, Processo n° 1066.848-
34/2019, Requisição n° 141/2021 da Secretaria de 
Desenvolvimento Municipal.
ENCERRAMENTO: 16/09/2021, às 09h00min.
O Edital completo da presente licitação, onde constam 
todas as informações relativas à Tomada de Preço, po-
derá ser obtido no site oficial da Prefeitura de Lucélia 
(www.lucelia.sp.gov.br), demais informações e quais-
quer esclarecimentos poderão ser obtidos pessoal-
mente junto ao Setor de Licitação desta Prefeitura, 
sito à Av. Brasil n° 1101, nesta cidade de Lucélia/SP, 
através do tel. (18) 3551-9200, ou via e-mail luceliali-
citacao@gmail.com de segunda a sexta-feira, no ho-
rário de expediente. Lucélia/SP, 23 de agosto de 2021. 
TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO COELHO 
COSTA - Prefeita Municipal.

O Prefeito de Embu das Artes TORNA 
PUBLICO: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 039/2021 - Processo nº 7.853/2021 
- Registro de Preços para Contrata-
ção de Empresa para Prestação de 
Serviços de Acesso à Internet, com 
sessão marcada para as 10h do dia 
09/09/2021. Edital e informações po-
derão ser obtidos junto ao Depto. de 
Licitações, das 09h às 16h, (11) 4785-
3618/3475, suprimentos@embudasar-
tes.sp.gov.br e/ou www.embudasartes.
sp.gov.br. Em 23/08/2021. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

ERRATA
PREGÕES ELETRÔNICOS 37, 38, 39, 40 E 

41/2021

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
por seu DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES comuni-
ca que, por um lapso de digitação na publicação do 
Aviso de Licitação referente aos Pregões eletrônicos 
nºs 37, 38, 39, 40 e 41 /2021, publicado no Diário Ofi-
cial do Estado de São Paulo (edição de 13/08/2021), 
Jornal Gazeta SP (edição de 13/08/2021) e Bom – 
Boletim Oficial do Município (edição de 13/08/2021), 
temos a informar que:

PREGÕES ELETRÔNICOS 37  E 38/2021
Onde se lê:
“INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  30/08/2021.“

Leia-se lê: 
“INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  17/08/2021.”

PREGÃO ELETRÔNICO 39/2021
Onde se lê:
“INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  31/08/2021.“

Leia-se lê: 
“INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  17/08/2021.”

PREGÃO ELETRÔNICO 40/2021
Onde se lê:
“INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  01/09/2021.“

Leia-se lê: 
“INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  17/08/2021.”

PREGÃO ELETRÔNICO 41/2021
Onde se lê:
“INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  02/09/2021.“

Leia-se lê: 
“INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  17/08/2021.”

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
DE PERUÍBE, EM 20 DE AGOSTO DE 2021.

WILSON TEIXEIRA FERREIRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Suspensão De Edital - Tomada De Preços Nº 13/2020 Processo Nº 130/2020 
Objeto: Pavimentação Asfáltica Em Diversas Ruas No Bairro Estação. Tornamos 
público que, a vista da Comunicação Interna nº 296/2021 do Departamento de Obras, 
SUSPENDEMOS o presente edital. Prefeitura Municipal de Miracatu, 23 de Agosto de 
2021. Cezar Augusto de Moraes - Diretor do Departamento Municipal de Compras 
e Projetos

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 73/2021 – PROC. Nº 300.100/2021 
– DETENTORA: C.B.S MÉDICO CIENTÍFI-
CA S/A. OBJETO: Registro de Preços para 
fornecimento de insumos de bomba de in-
fusão para atender mandado judicial. DATA 
DA ASSINATURA: 23/08/2021. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da 
publicação da respectiva ata. PREÇOS RE-
GISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 
01 – LOTE 01 – ACCU-CHECK TENDER-
LINK 17/60 – SISTEMA COM 10 CÂNULAS 
DE 17MM E 10 CATETERES DE 60CM 
PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA 
DA ROCHE. MODO DE INSERųÃO A 45 
GRAUS. CAIXA COM 10 – R$ 805,00 a cx. 
Item 02 – LOTE 02 – ACCU-CHEK CANU-
LA FLEXLINK 08MM – CÂNULAS DE 08MM 
PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA 
DA ROCHE. CAIXA COM 10 CÂNULAS. 
MODO DE INSERÇÃO A 90 GRAUS – R$ 
549,00 a cx. Item 03 – LOTE 03 – ACCU-
-CHEK CANULA FLEXLINK 10MM – CÂNU-
LAS DE 10MM PARA BOMBA DE INFUSÃO 
DE INSULINA DA ROCHE. CAIXA COM 
10 CÂNULAS. MODO DE INSERÇÃO A 90 
GRAUS – R$ 549,00 a cx. Item 04 – LOTE 
04 – ACCU-CHEK CANULA TENDERLINK 
17MM – CÂNULAS DE 17MM PARA BOM-
BA DE INFUSÃO DE INSULINA DA ROCHE. 
CAIXA COM 10 CÂNULAS. MODO DE IN-
SERÇÃO A 45 GRAUS – R$ 549,00 a cx. 
Item 05 – LOTE 05 – ACCU-CHEK SPIRIT 
SERVIÇOS – KIT CONTENDO 4 PILHAS, 
2 ADAPTADORES, 1 TAMPA DE PILHA 
E 1 CHAVE DE PILHA PARA BOMBA DE 
INSULINA DA ROCHE – R$ 224,00 a cx. 
Item 06 – LOTE 06 – CARTUCHO PLÁS-
TICO ACCU-CHEK 3,15ML – DEPÓSITO 
PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPAZ DE 
ARMAZENAR A INSULINA NECESSÁRIA, 
COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3,15ML DE 
INSULINA, O QUE CORRESPONDE A 315 
UI – R$ 557,00 a cx. Item 07 – LOTE 07 – 
CATETER FLEXLINK ACCU CHEK 08/60 – 
SISTEMA COM 10 CÂNULAS DE 08MM E 
10 CATETERES DE 60CM PARA A BOMBA 
DE INFUSÃO DE INSULINA DA ROCHE. 
MODO DE INSERÇÃO A 90 GRAUS – R$ 
805,00 a cx. Item 08 – LOTE 08 – CATETER 
FLEXLINK ACCU CHEK 10/60 – SISTEMA 
COM 10 CÂNULAS DE 10MM E 10 CATE-
TERES DE 60CM PARA A BOMBA DE IN-
FUSÃO DE INSULINA DA ROCHE. MODO 
DE INSERÇÃO A 90 GRAUS – R$ 805,00 
a cx. Item 09 – LOTE 09 – LANCETA AC-
CU-CHEK FASTCLIX – POSSUI 34 TAM-
BORES CONTENDO 6 LANCETAS CADA, 
TOTALIZANDO 204 LANCETAS. TAMBOR 
CONTENDO LANCETA DE AÇO INOX COM 
INVÓLUCRO PROTETOR DE PLÁSTICO. 
LANCETA ESPECÍFICA PARA CANETA 
QUE ACOMPANHA KIT ACCU-CHEK COM-
BO SMART CONTROL – R$ 102,00 a cx. 
Item 10 – LOTE 10 – ACCU-CHECK TEN-
DERLINK 6/60 – SISTEMA COM 10 CÂNU-
LAS DE 17MM E 10 CATETERES DE 60CM 
PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA 
DA ROCHE. MODO DE INSERÇÃO A 45 
GRAUS – R$ 805,00 acx. Item 11 – LOTE 
11 – ACCU-CHECK TENDERLINK 6/30 – 
SISTEMA COM 10 CÂNULAS DE 17MM E 
10 CATETERES DE 60CM PARA BOMBA 
DE INFUSÃO DE INSULINA DA ROCHE. 
MODO DE INSERÇÃO A 45 GRAUS – R$ 
805,00 a cx. Item 12 – LOTE 12 – LANCETA 
ACCU-CHEK SOFTCLIX – LANCETA PARA 
PUNÇÃO DE POLPA DIGITAL, COMPATÍ-
VEL COM LANCETADOR COM REGULA-
GEM DE 1 NÍVEIS DE PROTUSÃO E COM 
TECNOLOGIA CLIXMOTION – R$ 110,00 a 
cx. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 424.380,00. 
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de 
Saúde.

EMBU DAS ARTES

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

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

RCPN da Sede da Comarca de Embu das Artes

Edital de Proclamas

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

VINICIUS SANTOS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, pro-
fissão balconista, nascido em São Paulo, SP no dia treze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (13/12/1995), 
residente e domiciliado Rua Hermenegildo Martini, 266, casa 
02, Vila do Castelo, São Paulo, SP, filho de VANDERLEI 
FRANCISCO DE ALMEIDA e de NICELIA MARIA DOS SAN-
TOS. NATHALIA ASSUNÇÃO RAMOS, estado civil solteira, 
profissão balconista, nascida em Taboão da Serra, SP no dia 
vinte e oito de dezembro de dois mil (28/12/2000), residente e 
domiciliada Rua Santiago Gomes Robles, 431, Jardim Sadie, 
Embu das Artes, SP, filha de JOSE FRANCISCO RAMOS 
NETO e de GISELI PEREIRA ASSUNÇÃO SILVA. 

KENNEDY BOSHAMMER DE OLIVEIRA, estado civil soltei-
ro, profissão promotor de vendas, nascido em São Paulo, SP 
no dia vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e 
cinco (21/06/1995), residente e domiciliado Rua Capitu, 10, 
Jardim Casa Branca, Embu das Artes, SP, filho de JOSIAS 
LOURENÇO DE OLIVEIRA e de SILVANA GONÇALVES 
BOSHAMMER. BEATRIZ VITÓRIA ALBUQUERQUE DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão consultora comercial, 
nascida em São Roque, SP no dia quinze de dezembro de 
mil novecentos e noventa e sete (15/12/1997), residente e 
domiciliada Rua Manoel Ferreira Torres do Granja, 41, Jar-
dim Santa Cruz, Taboão da Serra, SP, filha de LINDINALVA 
ALBUQUERQUE DA SILVA. 

PAULO HENRIQUE DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, 
profissão torneiro mecânico, nascido em São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de janeiro de dois mil (22/01/2000), residente 
e domiciliado Rua Santa Rita, 70, casa 01, Maria Auxiliadora, 
Embu das Artes, SP, filho de PAULO HENRIQUE DA SILVA 
e de MARTA MARIA GOMES DE ALMEIDA. BÁRBARA TEI-
XEIRA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Taboão da Serra, SP no dia vinte e oito de janeiro 
de dois mil e dois (28/01/2002), residente e domiciliada Rua 
Santa Rita, 70, casa 01, Maria Auxiliadora, Embu das Artes, 
SP, filha de DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA e de REBECA 
TEIXEIRA DE LIMA SOUSA. 

LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão assistente de compras, nascido em São Bernardo 
do Campo, SP no dia onze de setembro de dois mil e dois 
(11/09/2002), residente e domiciliado Rua Ibiúna, 99, Jardim 
Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filho de JULIO CESAR 
DOS SANTOS e de MARIDALVA NASCIMENTO SANTOS. 
GIOVANNA IAZZETTA CAVAZZANI CARVALHO SANTOS, 
estado civil solteira, profissão médica veterinária, nascida em 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de mil nove-
centos e noventa e seis (28/09/1996), residente e domiciliada 
Rua Oliveira, 147, Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, 
SP, filha de JOSÉ LUIZ DOS SANTOS e de LAIZE DE MOU-
RA CARVALHO DOS SANTOS. 

JEAN CARLOS MATHEUS DE SOUZA SALGADO, estado 
civil solteiro, profissão vendedor, nascido em São Paulo, SP 
no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e 
oito (17/03/1998), residente e domiciliado Rua Nossa Se-
nhora da Conceição, 319, Jardim Santo Antônio, Embu das 
Artes, SP, filho de EMILIO CARLOS SALGADO JUNIOR e de 
MARLENE APARECIDA DE SOUZA. RAYSSA BEZERRA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão analista de ouvidoria, 
nascida em Diadema, SP no dia dezoito de junho de dois 
mil e dois (18/06/2002), residente e domiciliada Rua Carlos 
Justino Lachi, 121, Jardim Comunitário, Taboão da Serra, SP, 
filha de EDVALDO PEREIRA DA SILVA e de MARLUCE MA-
RIA BEZERRA. 

WELLINGTON RODRIGUES PEREIRA, estado civil solteiro, 
profissão barbeiro, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de julho de mil novecentos e noventa e um (26/07/1991), 
residente e domiciliado Rua Barão de Limeira, 120, Enge-
nho Velho, Embu das Artes, SP, filho de LUCAS PEREIRA 
e de PATRICIA RODRIGUES PEREIRA. THAYNARA ROSA 
SILVA, estado civil solteira, profissão emissor, nascida em 
São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos 
e noventa e seis (12/12/1996), residente e domiciliada Rua 
Diogo Álvares, 241, Maria Auxiliadora, Embu das Artes, SP, 
filha de MARCOS RODRIGUES DA SILVA e de TEREZINHA 
ROSA DE JESUS. 

EMERSON PATRICK FERREIRA PAIXÃO, estado civil soltei-
ro, profissão assistente de controladoria, nascido em Itabuna, 
BA no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (04/11/1994), residente e domiciliado Rua Flor de 
Lis, 200, Jardim Flórida, Embu das Artes, SP, filho de GIL-
MAR PRADO PAIXÃO e de ELOINA SANTOS FERREIRA. 
TALITA DA SILVA SANTIAGO, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em São Paulo, SP no dia onze de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco (11/05/1995), residente 
e domiciliada Rua Flor de Lis, 200, Jardim Flórida, Embu das 
Artes, SP, filha de JOSÉ SILVA SANTIAGO e de BENTA DA 
SILVA SANTIAGO. 

LUCIANO PEREIRA DE SOUZA, estado civil divorciado, 
profissão técnico eletrônica, nascido em São Paulo, SP no 
dia sete de novembro de mil novecentos e setenta e qua-
tro (07/11/1974), residente e domiciliado Rua Cocaia, 233, 
Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filho de SILVIO 
LOPES DE SOUZA e de MARIA DO CARMO DE SOUZA. 
TÂMARA ALINE SANTIAGO DE ARRUDA, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em São 
Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta 
e oito (05/05/1988), residente e domiciliada Rua das Usinas, 
742, casa 3, Vila Penteado, São Paulo, SP, filha de MILVIO 
CARLOS DE ARRUDA e de EDNA MARA SANTIAGO. 

SIVALDO PEREIRA FILHO, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Osasco, SP no dia vinte e quatro de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (24/01/1984), 
residente e domiciliado Rua Tietê, 111, Jardim Novo Campo 
Limpo, Embu das Artes, SP, filho de SIVALDO PEREIRA e 
de MARIA LUCIDALVA BRITO. RAYSSA SAMARA MORAES 
PEREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Embu das Artes, SP no dia oito de janeiro de dois mil e cinco 
(08/01/2005), residente e domiciliada Rua Francisca Rodri-
gues Adriano, 620, Vila Ísis Cristina, Embu das Artes, SP, 
filha de MARCELO APARECIDO PEREIRA e de SIDNEIA 
VIEIRA DE MORAES. 

AURICHERLY CARDOSO DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido em Recife, PE no dia vinte 
e quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(24/09/1986), residente e domiciliado Rua Apolo, 51, Jardim 
Vitória, Embu das Artes, SP, filho de EDLEUZA CARDOSO 
DA SILVA. ANA CAROLINE BARBOZA RIBEIRO, estado ci-
vil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida em 
São Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (07/02/1989), residente e domiciliada Rua 
Apolo, 51, Jardim Vitória, Embu das Artes, SP, filha de MARIA 
BARBOZA DOS SANTOS. 

GUILHERME MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão motorista, nascido em São Paulo, SP no dia onze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e sete (11/12/1997), 
residente e domiciliado Rua do Cantor, 87, Chacara Maria 
Alice, Embu das Artes, SP, filho de ANTONIO EDUARDO DA 
SILVA e de DIRCE DA SILVA. BRUNA DELFINO TRABA DE 
LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Itape-
cerica da Serra, SP no dia vinte e seis de março de dois mil 
e dois (26/03/2002), residente e domiciliada Travessa Raízes 
da Comunidade, 64, Parque Fernanda, São Paulo, SP, filha 
de LUIZ FELIPE TRABA DE LIMA e de DANIELA APARECI-
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DA SILVA DELFINO. 

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA HOLANDA, estado civil soltei-
ro, profissão auxiliar de estoque, nascido em Taboão da Ser-
ra, SP no dia vinte e seis de outubro de dois mil (26/10/2000), 
residente e domiciliado Rua Carazinho, 60, Jardim da Luz, 
Embu das Artes, SP, filho de SEBASTIÃO HOLANDA e de 
MILZA MIRANDA DE OLIVEIRA HOLANDA. VITÓRIA ALI-
CE JESUS DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Itapecerica da Serra, SP no dia dez de julho 
de dois mil e três (10/07/2003), residente e domiciliada Rua 
Carazinho, 60, Jardim da Luz, Embu das Artes, SP, filha de 
OBEDIO DOURADO DE SOUZA e de LUCIANA JESUS DOS 
SANTOS. 

JEFFERSON NOTO FERDERLE, estado civil solteiro, pro-
fissão balconista de farmácia, nascido em São Paulo, SP 
no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(05/10/1988), residente e domiciliado Rua Júpiter, 396, Jardim 
Novo Embu, Embu das Artes, SP, filho de VALTER FERDER-
LE e de MARIA ELIZABETH SATIKO NOTO FERDERLE. 
PAMELA STEFANI DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de produção, nascida em São Paulo, SP no dia três 
de junho de mil novecentos e noventa e cinco (03/06/1995), 
residente e domiciliada Rua Júpiter, 396, Jardim Novo Embu, 
Embu das Artes, SP, filha de LUIZ MARCOLINO DE SOUZA e 
de MARIA IZABEL DE SOUZA. 

VINICIUS SOARES DA LUZ, estado civil solteiro, profissão 
atendente, nascido em Belo Horizonte, MG no dia quinze de 
agosto de mil novecentos e noventa e quatro (15/08/1994), 
residente e domiciliado Rua Ilha da Juventude (Cj Hab Bra-
silândia B), 80, bloco J, apto. 11, Vila Brasilândia, São Paulo, 
SP, filho de VANDERLEI APARECIDO DA LUZ e de ROSELI 
SOARES DA LUZ. KAYLANE COSTA DE SOUSA, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em Itanhem, BA no dia 
dezenove de julho de dois mil e dois (19/07/2002), residente e 
domiciliada Rua Iraí, 32, Jardim da Luz, Embu das Artes, SP, 
filha de VAUCLEDES PEREIRA DE SOUSA e de KATIANA 
DE JESUS DA COSTA. 

RICARDO AZEVEDO MACIEL, estado civil divorciado, pro-
fissão pedreiro, nascido em Embu das Artes, SP no dia dois 
de março de mil novecentos e oitenta e dois (02/03/1982), 
residente e domiciliado Avenida dos Coqueiros, 489, Jardim 
Pinheirinho, Embu das Artes, SP, filho de OMAR MACIEL e 
de CONCEIÇÃO APARECIDA MACIEL. GISLAINE APARE-
CIDA SILVA DOS REIS, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de triagem, nascida em Governador Valadares, MG 
no dia três de novembro de mil novecentos e setenta e nove 
(03/11/1979), residente e domiciliada Rua Pau-Brasil, 114, 
Jardim Pinheirinho, Embu das Artes, SP, filha de ADÃO INA-
CIO DOS REIS e de CONCEIÇÃO AFONSA DA SILVA. 

FERNANDO LINDMAN GARCIA, estado civil solteiro, profis-
são vendedor, nascido em Embu das Artes, SP no dia trinta 
de maio de mil novecentos e oitenta e seis (30/05/1986), re-
sidente e domiciliado Avenida Florianópolis, 121, apt.52, Jar-
dim Vista Alegre, Embu das Artes, SP, filho de CARLOS LO-
RENZETO GARCIA e de ELIANA LINDMAN GARCIA. ALINE 
RODRIGUES NEVES, estado civil solteira, profissão fisiotera-
peuta, nascida em Embu das Artes, SP no dia dois de maio 
de mil novecentos e oitenta e oito (02/05/1988), residente e 
domiciliada Avenida Florianópolis, 121, apt.52, Jardim Vista 
Alegre, Embu das Artes, SP, filha de JOSE ERLI RAMOS NE-
VES e de TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES NEVES. 

CEZAR ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de SAC, nascido em São Paulo, SP no dia treze de 
novembro de mil novecentos e noventa e sete (13/11/1997), 
residente e domiciliado Rua Coxim, 97, casa 01, Jardim Novo 
Campo Limpo, Embu das Artes, SP, filho de JOSE ALVES DA 
SILVA e de ESTELA MARIA PEREIRA MAIA. JANICLEIDE 
RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
supervisora administrativo, nascida em Paulo Jacinto, AL no 
dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (23/01/1994), residente e domiciliada Rua Coxim, 97, casa 
01, Jardim Novo Campo Limpo, Embu das Artes, SP, filha de 
JOSÉ ODILON DOS SANTOS NETO e de JENIUSA RODRI-
GUES DOS SANTOS. 

WELLRIK CARVALHO LIMA, estado civil solteiro, profissão 
analista de informação, nascido em São Paulo, SP no dia vin-
te de maio de mil novecentos e noventa e seis (20/05/1996), 
residente e domiciliado Rua Barueri, 270, casa 02, Jardim 
Ângela, Embu das Artes, SP, filho de JOSE LIMA SOBRINHO 
e de NORMALI VICENTE DE CARVALHO LIMA. GABRIELE 
DA SILVA CARVALHO, estado civil solteira, profissão balco-
nista, nascida em São Paulo, SP no dia quinze de abril de dois 
mil e um (15/04/2001), residente e domiciliada Rua Ibira, 244, 
casa 02, Jardim Ângela, Embu das Artes, SP, filha de GIL-
VAGNER MERELES DE CARVALHO e de RITA DE KASSIA 
DA SILVA CARVALHO. 

ISAC GASPAR, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Embu das Artes, SP no dia vinte e dois de abril de 
mil novecentos e sessenta e oito (22/04/1968), residente e do-
miciliado Estrada Arlindo Moraes Costa, 2582, casa 02, Par-
que dos Caetes, Embu das Artes, SP, filho de IVAM ROMÃO 
GASPAR e de MARIA APARECIDA GASPAR. MÔNICA DA 
SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão corretora de 
seguros, nascida em Jacobina, BA no dia quatro de setembro 
de mil novecentos e oitenta e nove (04/09/1989), residente 
e domiciliada Estrada Arlindo Moraes Costa, 2582, casa 02, 
Parque dos Caetes, Embu das Artes, SP, filha de VALDECI 
FERREIRA DOS SANTOS e de EDILCA DA SILVA. 

LUCAS SILVA LINO, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em Taboão da Serra, SP no dia vinte e um de março 
de dois mil (21/03/2000), residente e domiciliado Avenida das 
Pombas, 27, Jardim Vazame, Embu das Artes, SP, filho de 
LUIZ TEIXEIRA LINO e de JANETE SILVA LINO. PRISCILLA 
MORAIS DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em Cotia, SP no dia dezessete de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e nove (17/02/1999), residente 
e domiciliada Rua Dezoito de Julho, 94, casa 02, Jardim Vista 
Alegre, Embu das Artes, SP, filha de ABEL COSTA SILVA e de 
EVA OLIVEIRA MORAIS. 

JOÃO CABRAL DE LIMA, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em Surubim, PE no dia três de maio de mil 
novecentos e sessenta e nove (03/05/1969), residente e do-
miciliado Rua Ilha Porchat, 20, Viela Chico Chavier, Jardim 
das Oliveiras, Embu das Artes, SP, filho de JOSÉ CABRAL 
DE LIMA e de RITA DE SOUSA LIMA. FRANCISCA HELENA 
TEIXEIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Mombaça, CE no dia vinte e dois de junho de mil novecen-
tos e sessenta (22/06/1960), residente e domiciliada Avenida 
Mississipi, 273, casa 4, Jardim Casa Branca, Embu das Artes, 
SP, filha de PEDRO ALVES TEIXEIRA e de MARIA JOVENI-
LIA MOREIRA. 

RISALDO GERALDO DO NASCIMENTO, estado civil divor-
ciado, profissão tecnólogo em refrigeração e ar condicionado, 
nascido em Floresta, PE no dia vinte e sete de março de mil 
novecentos e setenta e três (27/03/1973), residente e domici-
liado Rua Urca, 97, Jardim São Vicente, Embu das Artes, SP, 
filho de GERALDO ARTHUR DO NASCIMENTO e de JULIA 
MARIA DO NASCIMENTO. CICERA CRISTINA SOUZA DO 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão contadora, nas-
cida em São Paulo, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (24/01/1985), residente e domici-
liada Rua Urca, 97, Jardim São Vicente, Embu das Artes, SP, 
filha de CICERO ARIEL DO NASCIMENTO e de MARIA DE 
LOURDES BARROS DE SOUZA DO NASCIMENTO. 

ANDRÉ LUIS FERREIRA, estado civil solteiro, profissão mo-
torista, nascido em São Paulo, SP no dia treze de outubro 
de mil novecentos e setenta e oito (13/10/1978), residente e 
domiciliado Rua dos Ex Combatentes, 15, Chácaras Lidia, 
Embu das Artes, SP, filho de BENEDITO FERREIRA e de 
ZELIA PEREIRA FERREIRA. HÍGIA DOS SANTOS CALDI, 
estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nas-
cida em Embu das Artes, SP no dia vinte e oito de abril de mil 
novecentos e oitenta e dois (28/04/1982), residente e domi-
ciliada Rua dos Ex-Combatentes, 15, Chácaras Lidia, Embu 
das Artes, SP, filha de EDUARDO CALDI e de IDA BARBOSA 
DOS SANTOS. 

RIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fissão operador logístico, nascido em Itapecerica da Serra, 
SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa 
e nove (04/11/1999), residente e domiciliado Rua Americanó-
polis, 385, casa 02, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, 
SP, filho de RIVALDO ALVES DA SILVA e de MARIA GENI 
PIMENTA. PALOMA DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil sol-

teira, profissão aprendiz de RH, nascida em Taboão da Serra, 
SP no dia dezessete de junho de dois mil e um (17/06/2001), 
residente e domiciliada Rua Americanópolis, 385, casa 02, 
Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filha de GABRIELA 
CATARINA DE OLIVEIRA SOUZA. 

RONALDO CUSTODIO GUIMARÃES, estado civil solteiro, 
profissão encarregado de estoque, nascido em São Paulo, 
SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta 
e dois (17/08/1982), residente e domiciliado Rua Alvorada, 
34, Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filho de AN-
TONIO MARIA CLARET GUIMARÃES e de MARIA TEREZA 
CUSTÓDIO DA SILVA. LUANA MARIA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão assistente administrativo, nascida em 
São Paulo, SP no dia dois de outubro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (02/10/1984), residente e domiciliada Rua Al-
vorada, 34, Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filha 
de JOSÉ ANTONIO DA SILVA e de MARIA LUIZA DA SILVA. 

CLEITON DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão ajudante de armazém, nascido em São Roque, 
SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e noven-
ta e sete (23/07/1997), residente e domiciliado Rua Caiçara, 
571, Jardim da Luz, Embu das Artes, SP, filho de CARLOS 
ANTONIO BASTOS DE OLIVEIRA e de ELIANA MARTINS 
DOS SANTOS. CAROLINE PORTELA DOS SANTOS, esta-
do civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP 
no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove 
(10/02/1999), residente e domiciliada Rua Sananduva, 153, 
Jardim da Luz, Embu das Artes, SP, filha de CLEBER NATALI-
NO DOS SANTOS e de EUCLELIA PORTELA DOS SANTOS. 

JOSÉ APARECIDO DE GOIS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão líder de anodização, nascido em Craíbas, AL no 
dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e três 
(22/01/1983), residente e domiciliado Rua Virgílio Bento de 
Queiróz, 395, casa 03, Jardim Record, Taboão da Serra, SP, 
filho de JOSÉ VIRGINIO DE GOIS e de CICERA SANTINA 
DOS SANTOS GOIS. ROCIO MONICA HUAMÁN TORRES 
DE LIMA, estado civil divorciada, profissão cuidadora, nas-
cida em Pampas, Tayacaja-Peru no dia treze de maio de mil 
novecentos e setenta e nove (13/05/1979), residente e domi-
ciliada Avenida João Paulo I, 2839, casa 02, filha de MAR-
CIANO HUAMÁN PAUCAR e de MARIA TORRES QUINTO. 

KAYQUE ROSA DUARTE, estado civil solteiro, profissão aju-
dante de mecânico, nascido em Itapecerica da Serra, SP no 
dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e sete 
(05/11/1997), residente e domiciliado Rua João do Dico, 434, 
casa 03, Jardim Santo Antônio, Embu das Artes, SP, filho de 
SIDNEI PIRES DUARTE e de SIMONE OLIVEIRA ROSA. 
MONIQUE DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em Itapecerica da Serra, SP no dia vinte 
e seis de setembro de dois mil e um (26/09/2001), residente 
e domiciliada Rua João do Dico, 434, casa 03, Jardim Santo 
Antônio, Embu das Artes, SP, filha de ALEX SANDRO RO-
DRIGUES e de ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA. 

ÁLISSON FRANCISCO SANTOS QUEIRÓZ, estado civil sol-
teiro, profissão consultor de vendas, nascido em Valença, BA 
no dia primeiro de março de mil novecentos e noventa e nove 
(01/03/1999), residente e domiciliado Rua Apolo, 81, Jardim 
Vitória, Embu das Artes, SP, filho de FRANCISCO DE JESUS 
QUEIRÓZ e de CIDÁLIA DE JESUS DOS SANTOS. DENIZE 
ESTER MONTEIRO TOMAZ, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em São Paulo, SP no dia quatorze de 
março de dois mil (14/03/2000), residente e domiciliada Rua 
Marquesa de Santos, 46, Jardim Independência, Embu das 
Artes, SP, filha de GERALDO TOMAZ e de JOELMA MON-
TEIRO DA SILVA TOMAZ. 

WELLINGTON SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, pro-
fissão consultor de vendas externo, nascido em São Paulo, 
SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e noven-
ta (31/10/1990), residente e domiciliado Rua Xavantes, 83, 
casa 01, Parque Pirajussara, Embu das Artes, SP, filho de 
JOSÉ MARIA DE JESUS e de MARIA DA PENHA SANTOS 
DE JESUS. MARCIANA PINHEIRO DE FREITAS, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em Pereiro, CE no dia 
onze de fevereiro de mil novecentos e noventa (11/02/1990), 
residente e domiciliada Rua Xavantes, 83, casa 01, Parque 
Pirajussara, Embu das Artes, SP, filha de FRANCISCO XA-
VIER PINHEIRO e de ELIECI FREITAS PINHEIRO. 

CLAUDINEY FONSECA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão encarregado de serviço I, nascido em São Paulo, 
SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (12/02/1995), residente e domiciliado Rua Ásia, 46, Par-
que Industrial Daci, Taboão da Serra, SP, filho de CLAUDIO 
SILVA DOS SANTOS e de JOSEFA MARIA FONSECA. JENI-
FER MARIANO DE CAMPOS, estado civil solteira, profissão 
analista financeira, nascida em São Paulo, SP no dia onze 
de maio de mil novecentos e noventa e cinco (11/05/1995), 
residente e domiciliada Rua Angola, 58, casa 2, Jardim São 
Luiz, Embu das Artes, SP, filha de ALEXANDRE DE CAMPOS 
e de DANIELA MARIANO FRANÇA. 

RICHARD RYAN CEZARINO DOS SANTOS, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de produção, nascido em Itapece-
rica da Serra, SP no dia quatro de março de dois mil e um 
(04/03/2001), residente e domiciliado Rua João Verissimo da 
Silva, 197, Centro, Embu-Guaçu, SP, filho de DORGIVAL SIL-
VA DOS SANTOS e de ADRIANA GOMES CEZARINO DOS 
SANTOS. ANA BEATRIZ SILVA MACIEL DE SENA, estado ci-
vil solteira, profissão atendente, nascida em Taboão da Serra, 
SP no dia vinte e oito de junho de dois mil e um (28/06/2001), 
residente e domiciliada Rua Dezoito de Julho, 03, casa 13, 
Moinho Velho, Embu das Artes, SP, filha de VANDERLEI MA-
CIEL DE SENA e de SELMA REGINA DA SILVA ROCHA. 

MARCELO AUGUSTO PINTO DOS SANTOS, estado civil 
solteiro, profissão autonomo, nascido em Taboão da Serra, 
SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e 
noventa e três (25/11/1993), residente e domiciliado Rua 
Oceano Pacífico, 205, Estância de Embuarama, Embu das 
Artes, SP, filho de ADEMIR SILVA DOS SANTOS e de DAL-
VA SOUSA PINTO SANTOS. RAIANNE DE SOUZA PERES, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida em Itape-
cerica da Serra, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos 
e noventa e sete (05/10/1997), residente e domiciliada Rua 
Sião, 180, casa B, Chácaras Caxingui, Embu das Artes, SP, 
filha de ROBSON DA SILVA PERES e de ALEXANDRA DE 
SOUZA PERES. 

ROBERTO MAKOTO GARCIA MATSUNAGA, estado civil 
solteiro, profissão assitente administrativo, nascido em Moka-
-Shi, Província de Tochigi - Japão no dia trinta e um de maio 
de mil novecentos e noventa e nove (31/05/1999), residente 
e domiciliado Rua Antônio Marciano, 32, Jardim Santa Emília, 
Embu das Artes, SP, filho de RICARDO HIROSHI OLIVEIRA 
MATSUNAGA e de JAQUELINE MILAGROS GARCIA DE 
MATSUNAGA. GABRIELA DE PAULA SILVA, estado civil 
solteira, profissão estagiária, nascida em Taboão da Serra, 
SP no dia nove de fevereiro de dois mil e um (09/02/2001), 
residente e domiciliada Rua Antônio Marciano, 32, Jardim 
Santa Emília, Embu das Artes, SP, filha de CARLOS CESAR 
DA SILVA e de MARIA LURDES DA SILVA. 

FRANCISCO DOS SANTOS AMANCIO, estado civil divorcia-
do, profissão motorista, nascido em Subd. Santo Amaro, São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecen-
tos e setenta e quatro (24/12/1974), residente e domiciliado 
Rua Augusto de Almeida Batista, 2287, casa 01, Jardim São 
Marcos, Embu das Artes, SP, filho de FRANCISCO AMANCIO 
e de MIRTES RIBEIRO DOS SANTOS AMANCIO. REGIANE 
DE CASTRO MOREIRA, estado civil solteira, profissão diaris-
ta, nascida em Viçosa, MG no dia doze de abril de mil nove-
centos e setenta e oito (12/04/1978), residente e domiciliada 
Rua Augusto de Almeida Batista, 2287, casa01, Jardim São 
Marcos, Embu das Artes, SP, filha de SEBASTIÃO MOREIRA 
PAES e de ANA REGINA DE CASTRO PAES. 

GABRIEL CARIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
mecânico de manutenção, nascido em Osasco, SP no dia 
vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(26/12/1987), residente e domiciliado Rua Nossa Senhora 
das Dores, 237, Jardim Santo Antônio, Embu das Artes, SP, 
filho de GELSINO BELO DA SILVA e de SIRNALVA CARIAS 
DA SILVA. JOSIANE BARROS DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão faturista, nascida em Cotia, SP no dia dez de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e oito (10/09/1988), residente 
e domiciliada Rua Nossa Senhora das Dores, 237, Jardim 
Santo Antônio, Embu das Artes, SP, filha de SIMAR JOSÉ DA 
SILVA e de ANA DIAS DE BARROS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 18/2021. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 61/2021. José Francisco Martha, 
Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão 
eletrônico 18/2021, Processo n° 61/2021, com encerramento no dia 03/09/2021, às 14:00 horas, tendo como objetivo principal 
da presente licitação a contratação de empresa para eventual aquisição de material de escritório e papelaria, para atender 
os diversos setores da prefeitura, conforme as condições estabelecidas neste Edital e aquelas que compõem seus anexos. 
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, 23 de agosto de 2021. José Francisco Martha- Prefeito Municipal

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
DIADEMA/SP

Data do leilão: 03/09/2021 - A partir das: 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal da AG. 
DIADEMA, COD. 0248 na AVENIDA ANTONIO PIRANGA, Nº 
540, VILA ODETE, DIADEMA/SP. HELIO JOSE ABDOU, Leiloei-
ro 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 regu-
lamentação 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 EMPRESA GES-
TORA 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 Cré-
dito 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 efe-
tivada 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 necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipo-
tecários 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 comu-
nhão universal 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 extra-
judicial 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, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED: 684 – Contrato: 103444133800-3 - CREDOR: EM-
GEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FI-
DUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP. 
DEVEDOR(ES): MARCOS D´IORIO DE PAULA, BRASILEI-
RO, DIVORCIADO, ELETRICÍTÁRIO, RG. 9.802.144-SSP/SP, 
CPF: 004.120.628-28. Imóvel sito à: RUA SANTO INACIO, Nº 
55, APARTAMENTO Nº 156, 15º ANDAR, BLOCO B, EDIFÍ-
CIO RESIDENCIAL JARDIM DAS PITANGUEIRAS, DIADEMA/
SP - CEP: 09913-020. Com a área útil real de 50,700 metros 
quadrados, área comum real de 43,418 metros quadrados, área 
total real construída de 94,118 metros quadrados, com a cota de 
participação no terreno de 0,83333333%, equivalente a fração 
ideal no terreno de 10,685416 metros quadrados, cabendo-lhe 
uma vaga incerta e indeterminada para a guarda de um veículo 
de passeio de tamanho médio, sem auxilio de manobrista na ga-
ragem coletiva localizada nos 1º, 2º e 3º sub-solos do conjunto. 
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PER-
TENCES E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 158.778,50
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 205.200,00

São Paulo, 14 de Agosto de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
14/08, 24/08 e 03/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2021. 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 03 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 POR LOTE, tendo por escopo a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A 
AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, TUBULAÇÕES, PAINEIS ELETRICOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS 
ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE BARRINHA, 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 23 de agosto de 2021. JOSÉ MARCOS MARTINS 
- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 073/2021 CONCORRÊNCIA N° 005/2021 
PROCESSO Nº 124/2021. OBJETO: Alienação, por venda, com encargos, de 01 (um) terreno urbano, com 
suas benfeitorias, nas condições que se encontram, constante na área descrita no art. 1º, inciso II, da Lei 
Municipal nº 4.888/2019, registrado sob nº 35.748, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo 
Horizonte - SP, com área de 1,4873 hectares, ou seja, 14.873,00 m2, por preço não inferior ao constante da 
avaliação anexada ao edital: Data e horário para entrega dos envelopes: DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 
09:00 HORAS. Data da realização da sessão pública: dia 23 de setembro de 2021, às 09h30m – Obtenção do 
Edital: gratuito através do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Unidade Gestora de Licitações, sito 
a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 
das 07,30 às 11:00 e das 12,30 às 17:00 horas. Novo Horizonte, 20 de agosto de 2021 – Fabiano de Mello 
Belentani – Prefeito Municipal.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 077/2021 CONCORRÊNCIA N° 006/2021 
PROCESSO Nº 129/2021. OBJETO: Alienação, por venda, com encargos, de 01 (um) terreno urbano, com 
suas benfeitorias, nas condições que se encontram, constante na área descrita no art. 1º, inciso IV, da Lei 
Municipal nº 4.888/2019, registrado sob nº 21.318, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo 
Horizonte - SP, com área de 4.752,90 m2, por preço não inferior ao constante da avaliação anexa ao edital: Data 
e horário para entrega dos envelopes: DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 15:00 HORAS. Data da realização 
da sessão pública: dia 23 de setembro de 2021, às 15h30m – Obtenção do Edital: gratuito através do site: 
www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Unidade Gestora de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso 
Castilho n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 07,30 às 11:00 e das 12,30 
às 17:00 horas. Novo Horizonte, 20 de agosto de 2021 – Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 086/2021 PROCESSO Nº 140/2021PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 045/2021 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação 
de empresa especializada para eventual prestação de serviços de TAPA BURACOS, nas vias públicas do 
município, pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme quantitativos e especificações constantes do Termo de 
Referência - Anexo I. Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 08 de setembro de 2021, as 09h00 – 
Obtenção do Edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, 
sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-
9015 das 07h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas – Novo Horizonte, 23 de agosto de 2021 – FABIANO 
DE MELLO BELENTANI – PREFEITO MUNICIPAL.

www.gazetasp.com.br      
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 71/2021 
Processo nº 21.550/2021

Objeto: Registro de Preço de cadei-
ras de rodas e de banho.
Abertura: 08/09/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realiza-
ção: www.caraguatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes

REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 30/2021 

Processo nº 18.828/2021
Objeto: Registro de preços para 
prestação de serviços de consultas 
médicas de pneumologia (todas as 
idades).
Abertura: 10/09/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realiza-
ção: www.caraguatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes

AVISO DE ABERTURA 
Pregão Eletrônico nº 43/2021 

Processo nº 15.670/2021
Objeto: Contratação de Empresa para 
locação de veículos (sem motorista) 
para serem utilizados no transporte de 
pacientes e funcionários dentro e fora 
do município.
Abertura: 09/09/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguata-
tuba.sp.gov.br/licitacoes/

AVISO DE ABERTURA 
Pregão Eletrônico nº 79/2021

Processo nº 22.227/2021
Objeto: Registro de preços de toners, 
cartuchos de tinta e unidades de ima-
gem para impressoras.
Abertura: 08/09/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguata-
tuba.sp.gov.br/licitacoes/
Assinatura: 23/08/2021 – Gustavo Ale-
xey Boher Lopes - Secretário Municipal 
de Saúde.

Republicação - Processo SUPRI 292/2021 – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 05/2021 – Contratação 
de empresa especializada para execução de obras 
de adequação de acessibilidade em escolas Muni-
cipais de Itapevi – Lote II e Lote III. - Recebimento 
e abertura dos Envelopes às 09h do dia 27/09/2021. 
Local: Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º 
andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o edi-
tal gratuitamente na página da Internet http: //www.
itapevi.sp.gov.br – Esclarecimentos: Fone: (11) 4143-
7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
23/08/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 244/2021 – PREGÃO PRESEN-
CIAL nº 13/2021 – Contratação de empresa especializada 
em serviços de radiologia. - Recebimento e abertura dos 
Envelopes às 14h00 do dia 09/09/2021. Local: Rua Agosti-
nho Ferreira Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi 
– Itapevi/SP. – Retirar o edital gratuitamente na página da In-
ternet http: //www.itapevi.sp.gov.br – Esclarecimentos: Fone: 
(11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itape-
vi, 23/08/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

 AVISO DE LICITAÇÃO - (RESUMIDO)
TP N° 03/2021 - PROCESSO N° 30 /2021

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
SETOR REQUISITANTE: Secretaria de 

Desenvolvimento Municipal
PUBLICAÇÃO – Diário Oficial da União; Diário Oficial 
do Estado de São Paulo; Gazeta de São Paulo; Gazeta 
Regional; Diário Oficial Eletrônico Municipal (www.
lucelia.sp.gov.br); Mural da Prefeitura do Município 
de Lucélia, localizado no térreo do Paço Municipal na 
Avenida Brasil, nº 1101 – Lucélia/SP.
OBJETO: Contratação de empresa para execu-
ção de recapeamento asfáltico, englobando mate-
riais e mão de obra, tipo CBUQ em diversas ruas do 
Município de Lucélia/SP, conforme Emenda Repasse 
OGU n° 889014/2019, Processo n° 1066.848-
34/2019, Requisição n° 141/2021 da Secretaria de 
Desenvolvimento Municipal.
ENCERRAMENTO: 16/09/2021, às 09h00min.
O Edital completo da presente licitação, onde constam 
todas as informações relativas à Tomada de Preço, po-
derá ser obtido no site oficial da Prefeitura de Lucélia 
(www.lucelia.sp.gov.br), demais informações e quais-
quer esclarecimentos poderão ser obtidos pessoal-
mente junto ao Setor de Licitação desta Prefeitura, 
sito à Av. Brasil n° 1101, nesta cidade de Lucélia/SP, 
através do tel. (18) 3551-9200, ou via e-mail luceliali-
citacao@gmail.com de segunda a sexta-feira, no ho-
rário de expediente. Lucélia/SP, 23 de agosto de 2021. 
TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO COELHO 
COSTA - Prefeita Municipal.

O Prefeito de Embu das Artes TORNA 
PUBLICO: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 039/2021 - Processo nº 7.853/2021 
- Registro de Preços para Contrata-
ção de Empresa para Prestação de 
Serviços de Acesso à Internet, com 
sessão marcada para as 10h do dia 
09/09/2021. Edital e informações po-
derão ser obtidos junto ao Depto. de 
Licitações, das 09h às 16h, (11) 4785-
3618/3475, suprimentos@embudasar-
tes.sp.gov.br e/ou www.embudasartes.
sp.gov.br. Em 23/08/2021. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

ERRATA
PREGÕES ELETRÔNICOS 37, 38, 39, 40 E 

41/2021

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
por seu DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES comuni-
ca que, por um lapso de digitação na publicação do 
Aviso de Licitação referente aos Pregões eletrônicos 
nºs 37, 38, 39, 40 e 41 /2021, publicado no Diário Ofi-
cial do Estado de São Paulo (edição de 13/08/2021), 
Jornal Gazeta SP (edição de 13/08/2021) e Bom – 
Boletim Oficial do Município (edição de 13/08/2021), 
temos a informar que:

PREGÕES ELETRÔNICOS 37  E 38/2021
Onde se lê:
“INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  30/08/2021.“

Leia-se lê: 
“INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  17/08/2021.”

PREGÃO ELETRÔNICO 39/2021
Onde se lê:
“INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  31/08/2021.“

Leia-se lê: 
“INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  17/08/2021.”

PREGÃO ELETRÔNICO 40/2021
Onde se lê:
“INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  01/09/2021.“

Leia-se lê: 
“INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  17/08/2021.”

PREGÃO ELETRÔNICO 41/2021
Onde se lê:
“INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  02/09/2021.“

Leia-se lê: 
“INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  17/08/2021.”

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
DE PERUÍBE, EM 20 DE AGOSTO DE 2021.

WILSON TEIXEIRA FERREIRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Suspensão De Edital - Tomada De Preços Nº 13/2020 Processo Nº 130/2020 
Objeto: Pavimentação Asfáltica Em Diversas Ruas No Bairro Estação. Tornamos 
público que, a vista da Comunicação Interna nº 296/2021 do Departamento de Obras, 
SUSPENDEMOS o presente edital. Prefeitura Municipal de Miracatu, 23 de Agosto de 
2021. Cezar Augusto de Moraes - Diretor do Departamento Municipal de Compras 
e Projetos

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 73/2021 – PROC. Nº 300.100/2021 
– DETENTORA: C.B.S MÉDICO CIENTÍFI-
CA S/A. OBJETO: Registro de Preços para 
fornecimento de insumos de bomba de in-
fusão para atender mandado judicial. DATA 
DA ASSINATURA: 23/08/2021. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da 
publicação da respectiva ata. PREÇOS RE-
GISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 
01 – LOTE 01 – ACCU-CHECK TENDER-
LINK 17/60 – SISTEMA COM 10 CÂNULAS 
DE 17MM E 10 CATETERES DE 60CM 
PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA 
DA ROCHE. MODO DE INSERųÃO A 45 
GRAUS. CAIXA COM 10 – R$ 805,00 a cx. 
Item 02 – LOTE 02 – ACCU-CHEK CANU-
LA FLEXLINK 08MM – CÂNULAS DE 08MM 
PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA 
DA ROCHE. CAIXA COM 10 CÂNULAS. 
MODO DE INSERÇÃO A 90 GRAUS – R$ 
549,00 a cx. Item 03 – LOTE 03 – ACCU-
-CHEK CANULA FLEXLINK 10MM – CÂNU-
LAS DE 10MM PARA BOMBA DE INFUSÃO 
DE INSULINA DA ROCHE. CAIXA COM 
10 CÂNULAS. MODO DE INSERÇÃO A 90 
GRAUS – R$ 549,00 a cx. Item 04 – LOTE 
04 – ACCU-CHEK CANULA TENDERLINK 
17MM – CÂNULAS DE 17MM PARA BOM-
BA DE INFUSÃO DE INSULINA DA ROCHE. 
CAIXA COM 10 CÂNULAS. MODO DE IN-
SERÇÃO A 45 GRAUS – R$ 549,00 a cx. 
Item 05 – LOTE 05 – ACCU-CHEK SPIRIT 
SERVIÇOS – KIT CONTENDO 4 PILHAS, 
2 ADAPTADORES, 1 TAMPA DE PILHA 
E 1 CHAVE DE PILHA PARA BOMBA DE 
INSULINA DA ROCHE – R$ 224,00 a cx. 
Item 06 – LOTE 06 – CARTUCHO PLÁS-
TICO ACCU-CHEK 3,15ML – DEPÓSITO 
PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPAZ DE 
ARMAZENAR A INSULINA NECESSÁRIA, 
COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3,15ML DE 
INSULINA, O QUE CORRESPONDE A 315 
UI – R$ 557,00 a cx. Item 07 – LOTE 07 – 
CATETER FLEXLINK ACCU CHEK 08/60 – 
SISTEMA COM 10 CÂNULAS DE 08MM E 
10 CATETERES DE 60CM PARA A BOMBA 
DE INFUSÃO DE INSULINA DA ROCHE. 
MODO DE INSERÇÃO A 90 GRAUS – R$ 
805,00 a cx. Item 08 – LOTE 08 – CATETER 
FLEXLINK ACCU CHEK 10/60 – SISTEMA 
COM 10 CÂNULAS DE 10MM E 10 CATE-
TERES DE 60CM PARA A BOMBA DE IN-
FUSÃO DE INSULINA DA ROCHE. MODO 
DE INSERÇÃO A 90 GRAUS – R$ 805,00 
a cx. Item 09 – LOTE 09 – LANCETA AC-
CU-CHEK FASTCLIX – POSSUI 34 TAM-
BORES CONTENDO 6 LANCETAS CADA, 
TOTALIZANDO 204 LANCETAS. TAMBOR 
CONTENDO LANCETA DE AÇO INOX COM 
INVÓLUCRO PROTETOR DE PLÁSTICO. 
LANCETA ESPECÍFICA PARA CANETA 
QUE ACOMPANHA KIT ACCU-CHEK COM-
BO SMART CONTROL – R$ 102,00 a cx. 
Item 10 – LOTE 10 – ACCU-CHECK TEN-
DERLINK 6/60 – SISTEMA COM 10 CÂNU-
LAS DE 17MM E 10 CATETERES DE 60CM 
PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA 
DA ROCHE. MODO DE INSERÇÃO A 45 
GRAUS – R$ 805,00 acx. Item 11 – LOTE 
11 – ACCU-CHECK TENDERLINK 6/30 – 
SISTEMA COM 10 CÂNULAS DE 17MM E 
10 CATETERES DE 60CM PARA BOMBA 
DE INFUSÃO DE INSULINA DA ROCHE. 
MODO DE INSERÇÃO A 45 GRAUS – R$ 
805,00 a cx. Item 12 – LOTE 12 – LANCETA 
ACCU-CHEK SOFTCLIX – LANCETA PARA 
PUNÇÃO DE POLPA DIGITAL, COMPATÍ-
VEL COM LANCETADOR COM REGULA-
GEM DE 1 NÍVEIS DE PROTUSÃO E COM 
TECNOLOGIA CLIXMOTION – R$ 110,00 a 
cx. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 424.380,00. 
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de 
Saúde.

EMBU DAS ARTES

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

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

RCPN da Sede da Comarca de Embu das Artes

Edital de Proclamas

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

VINICIUS SANTOS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, pro-
fissão balconista, nascido em São Paulo, SP no dia treze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (13/12/1995), 
residente e domiciliado Rua Hermenegildo Martini, 266, casa 
02, Vila do Castelo, São Paulo, SP, filho de VANDERLEI 
FRANCISCO DE ALMEIDA e de NICELIA MARIA DOS SAN-
TOS. NATHALIA ASSUNÇÃO RAMOS, estado civil solteira, 
profissão balconista, nascida em Taboão da Serra, SP no dia 
vinte e oito de dezembro de dois mil (28/12/2000), residente e 
domiciliada Rua Santiago Gomes Robles, 431, Jardim Sadie, 
Embu das Artes, SP, filha de JOSE FRANCISCO RAMOS 
NETO e de GISELI PEREIRA ASSUNÇÃO SILVA. 

KENNEDY BOSHAMMER DE OLIVEIRA, estado civil soltei-
ro, profissão promotor de vendas, nascido em São Paulo, SP 
no dia vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e 
cinco (21/06/1995), residente e domiciliado Rua Capitu, 10, 
Jardim Casa Branca, Embu das Artes, SP, filho de JOSIAS 
LOURENÇO DE OLIVEIRA e de SILVANA GONÇALVES 
BOSHAMMER. BEATRIZ VITÓRIA ALBUQUERQUE DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão consultora comercial, 
nascida em São Roque, SP no dia quinze de dezembro de 
mil novecentos e noventa e sete (15/12/1997), residente e 
domiciliada Rua Manoel Ferreira Torres do Granja, 41, Jar-
dim Santa Cruz, Taboão da Serra, SP, filha de LINDINALVA 
ALBUQUERQUE DA SILVA. 

PAULO HENRIQUE DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, 
profissão torneiro mecânico, nascido em São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de janeiro de dois mil (22/01/2000), residente 
e domiciliado Rua Santa Rita, 70, casa 01, Maria Auxiliadora, 
Embu das Artes, SP, filho de PAULO HENRIQUE DA SILVA 
e de MARTA MARIA GOMES DE ALMEIDA. BÁRBARA TEI-
XEIRA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Taboão da Serra, SP no dia vinte e oito de janeiro 
de dois mil e dois (28/01/2002), residente e domiciliada Rua 
Santa Rita, 70, casa 01, Maria Auxiliadora, Embu das Artes, 
SP, filha de DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA e de REBECA 
TEIXEIRA DE LIMA SOUSA. 

LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão assistente de compras, nascido em São Bernardo 
do Campo, SP no dia onze de setembro de dois mil e dois 
(11/09/2002), residente e domiciliado Rua Ibiúna, 99, Jardim 
Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filho de JULIO CESAR 
DOS SANTOS e de MARIDALVA NASCIMENTO SANTOS. 
GIOVANNA IAZZETTA CAVAZZANI CARVALHO SANTOS, 
estado civil solteira, profissão médica veterinária, nascida em 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de mil nove-
centos e noventa e seis (28/09/1996), residente e domiciliada 
Rua Oliveira, 147, Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, 
SP, filha de JOSÉ LUIZ DOS SANTOS e de LAIZE DE MOU-
RA CARVALHO DOS SANTOS. 

JEAN CARLOS MATHEUS DE SOUZA SALGADO, estado 
civil solteiro, profissão vendedor, nascido em São Paulo, SP 
no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e 
oito (17/03/1998), residente e domiciliado Rua Nossa Se-
nhora da Conceição, 319, Jardim Santo Antônio, Embu das 
Artes, SP, filho de EMILIO CARLOS SALGADO JUNIOR e de 
MARLENE APARECIDA DE SOUZA. RAYSSA BEZERRA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão analista de ouvidoria, 
nascida em Diadema, SP no dia dezoito de junho de dois 
mil e dois (18/06/2002), residente e domiciliada Rua Carlos 
Justino Lachi, 121, Jardim Comunitário, Taboão da Serra, SP, 
filha de EDVALDO PEREIRA DA SILVA e de MARLUCE MA-
RIA BEZERRA. 

WELLINGTON RODRIGUES PEREIRA, estado civil solteiro, 
profissão barbeiro, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de julho de mil novecentos e noventa e um (26/07/1991), 
residente e domiciliado Rua Barão de Limeira, 120, Enge-
nho Velho, Embu das Artes, SP, filho de LUCAS PEREIRA 
e de PATRICIA RODRIGUES PEREIRA. THAYNARA ROSA 
SILVA, estado civil solteira, profissão emissor, nascida em 
São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos 
e noventa e seis (12/12/1996), residente e domiciliada Rua 
Diogo Álvares, 241, Maria Auxiliadora, Embu das Artes, SP, 
filha de MARCOS RODRIGUES DA SILVA e de TEREZINHA 
ROSA DE JESUS. 

EMERSON PATRICK FERREIRA PAIXÃO, estado civil soltei-
ro, profissão assistente de controladoria, nascido em Itabuna, 
BA no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (04/11/1994), residente e domiciliado Rua Flor de 
Lis, 200, Jardim Flórida, Embu das Artes, SP, filho de GIL-
MAR PRADO PAIXÃO e de ELOINA SANTOS FERREIRA. 
TALITA DA SILVA SANTIAGO, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em São Paulo, SP no dia onze de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco (11/05/1995), residente 
e domiciliada Rua Flor de Lis, 200, Jardim Flórida, Embu das 
Artes, SP, filha de JOSÉ SILVA SANTIAGO e de BENTA DA 
SILVA SANTIAGO. 

LUCIANO PEREIRA DE SOUZA, estado civil divorciado, 
profissão técnico eletrônica, nascido em São Paulo, SP no 
dia sete de novembro de mil novecentos e setenta e qua-
tro (07/11/1974), residente e domiciliado Rua Cocaia, 233, 
Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filho de SILVIO 
LOPES DE SOUZA e de MARIA DO CARMO DE SOUZA. 
TÂMARA ALINE SANTIAGO DE ARRUDA, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em São 
Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta 
e oito (05/05/1988), residente e domiciliada Rua das Usinas, 
742, casa 3, Vila Penteado, São Paulo, SP, filha de MILVIO 
CARLOS DE ARRUDA e de EDNA MARA SANTIAGO. 

SIVALDO PEREIRA FILHO, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Osasco, SP no dia vinte e quatro de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (24/01/1984), 
residente e domiciliado Rua Tietê, 111, Jardim Novo Campo 
Limpo, Embu das Artes, SP, filho de SIVALDO PEREIRA e 
de MARIA LUCIDALVA BRITO. RAYSSA SAMARA MORAES 
PEREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Embu das Artes, SP no dia oito de janeiro de dois mil e cinco 
(08/01/2005), residente e domiciliada Rua Francisca Rodri-
gues Adriano, 620, Vila Ísis Cristina, Embu das Artes, SP, 
filha de MARCELO APARECIDO PEREIRA e de SIDNEIA 
VIEIRA DE MORAES. 

AURICHERLY CARDOSO DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido em Recife, PE no dia vinte 
e quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(24/09/1986), residente e domiciliado Rua Apolo, 51, Jardim 
Vitória, Embu das Artes, SP, filho de EDLEUZA CARDOSO 
DA SILVA. ANA CAROLINE BARBOZA RIBEIRO, estado ci-
vil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida em 
São Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (07/02/1989), residente e domiciliada Rua 
Apolo, 51, Jardim Vitória, Embu das Artes, SP, filha de MARIA 
BARBOZA DOS SANTOS. 

GUILHERME MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão motorista, nascido em São Paulo, SP no dia onze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e sete (11/12/1997), 
residente e domiciliado Rua do Cantor, 87, Chacara Maria 
Alice, Embu das Artes, SP, filho de ANTONIO EDUARDO DA 
SILVA e de DIRCE DA SILVA. BRUNA DELFINO TRABA DE 
LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Itape-
cerica da Serra, SP no dia vinte e seis de março de dois mil 
e dois (26/03/2002), residente e domiciliada Travessa Raízes 
da Comunidade, 64, Parque Fernanda, São Paulo, SP, filha 
de LUIZ FELIPE TRABA DE LIMA e de DANIELA APARECI-

Proclamas
DA SILVA DELFINO. 

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA HOLANDA, estado civil soltei-
ro, profissão auxiliar de estoque, nascido em Taboão da Ser-
ra, SP no dia vinte e seis de outubro de dois mil (26/10/2000), 
residente e domiciliado Rua Carazinho, 60, Jardim da Luz, 
Embu das Artes, SP, filho de SEBASTIÃO HOLANDA e de 
MILZA MIRANDA DE OLIVEIRA HOLANDA. VITÓRIA ALI-
CE JESUS DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Itapecerica da Serra, SP no dia dez de julho 
de dois mil e três (10/07/2003), residente e domiciliada Rua 
Carazinho, 60, Jardim da Luz, Embu das Artes, SP, filha de 
OBEDIO DOURADO DE SOUZA e de LUCIANA JESUS DOS 
SANTOS. 

JEFFERSON NOTO FERDERLE, estado civil solteiro, pro-
fissão balconista de farmácia, nascido em São Paulo, SP 
no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(05/10/1988), residente e domiciliado Rua Júpiter, 396, Jardim 
Novo Embu, Embu das Artes, SP, filho de VALTER FERDER-
LE e de MARIA ELIZABETH SATIKO NOTO FERDERLE. 
PAMELA STEFANI DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de produção, nascida em São Paulo, SP no dia três 
de junho de mil novecentos e noventa e cinco (03/06/1995), 
residente e domiciliada Rua Júpiter, 396, Jardim Novo Embu, 
Embu das Artes, SP, filha de LUIZ MARCOLINO DE SOUZA e 
de MARIA IZABEL DE SOUZA. 

VINICIUS SOARES DA LUZ, estado civil solteiro, profissão 
atendente, nascido em Belo Horizonte, MG no dia quinze de 
agosto de mil novecentos e noventa e quatro (15/08/1994), 
residente e domiciliado Rua Ilha da Juventude (Cj Hab Bra-
silândia B), 80, bloco J, apto. 11, Vila Brasilândia, São Paulo, 
SP, filho de VANDERLEI APARECIDO DA LUZ e de ROSELI 
SOARES DA LUZ. KAYLANE COSTA DE SOUSA, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em Itanhem, BA no dia 
dezenove de julho de dois mil e dois (19/07/2002), residente e 
domiciliada Rua Iraí, 32, Jardim da Luz, Embu das Artes, SP, 
filha de VAUCLEDES PEREIRA DE SOUSA e de KATIANA 
DE JESUS DA COSTA. 

RICARDO AZEVEDO MACIEL, estado civil divorciado, pro-
fissão pedreiro, nascido em Embu das Artes, SP no dia dois 
de março de mil novecentos e oitenta e dois (02/03/1982), 
residente e domiciliado Avenida dos Coqueiros, 489, Jardim 
Pinheirinho, Embu das Artes, SP, filho de OMAR MACIEL e 
de CONCEIÇÃO APARECIDA MACIEL. GISLAINE APARE-
CIDA SILVA DOS REIS, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de triagem, nascida em Governador Valadares, MG 
no dia três de novembro de mil novecentos e setenta e nove 
(03/11/1979), residente e domiciliada Rua Pau-Brasil, 114, 
Jardim Pinheirinho, Embu das Artes, SP, filha de ADÃO INA-
CIO DOS REIS e de CONCEIÇÃO AFONSA DA SILVA. 

FERNANDO LINDMAN GARCIA, estado civil solteiro, profis-
são vendedor, nascido em Embu das Artes, SP no dia trinta 
de maio de mil novecentos e oitenta e seis (30/05/1986), re-
sidente e domiciliado Avenida Florianópolis, 121, apt.52, Jar-
dim Vista Alegre, Embu das Artes, SP, filho de CARLOS LO-
RENZETO GARCIA e de ELIANA LINDMAN GARCIA. ALINE 
RODRIGUES NEVES, estado civil solteira, profissão fisiotera-
peuta, nascida em Embu das Artes, SP no dia dois de maio 
de mil novecentos e oitenta e oito (02/05/1988), residente e 
domiciliada Avenida Florianópolis, 121, apt.52, Jardim Vista 
Alegre, Embu das Artes, SP, filha de JOSE ERLI RAMOS NE-
VES e de TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES NEVES. 

CEZAR ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de SAC, nascido em São Paulo, SP no dia treze de 
novembro de mil novecentos e noventa e sete (13/11/1997), 
residente e domiciliado Rua Coxim, 97, casa 01, Jardim Novo 
Campo Limpo, Embu das Artes, SP, filho de JOSE ALVES DA 
SILVA e de ESTELA MARIA PEREIRA MAIA. JANICLEIDE 
RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
supervisora administrativo, nascida em Paulo Jacinto, AL no 
dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (23/01/1994), residente e domiciliada Rua Coxim, 97, casa 
01, Jardim Novo Campo Limpo, Embu das Artes, SP, filha de 
JOSÉ ODILON DOS SANTOS NETO e de JENIUSA RODRI-
GUES DOS SANTOS. 

WELLRIK CARVALHO LIMA, estado civil solteiro, profissão 
analista de informação, nascido em São Paulo, SP no dia vin-
te de maio de mil novecentos e noventa e seis (20/05/1996), 
residente e domiciliado Rua Barueri, 270, casa 02, Jardim 
Ângela, Embu das Artes, SP, filho de JOSE LIMA SOBRINHO 
e de NORMALI VICENTE DE CARVALHO LIMA. GABRIELE 
DA SILVA CARVALHO, estado civil solteira, profissão balco-
nista, nascida em São Paulo, SP no dia quinze de abril de dois 
mil e um (15/04/2001), residente e domiciliada Rua Ibira, 244, 
casa 02, Jardim Ângela, Embu das Artes, SP, filha de GIL-
VAGNER MERELES DE CARVALHO e de RITA DE KASSIA 
DA SILVA CARVALHO. 

ISAC GASPAR, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Embu das Artes, SP no dia vinte e dois de abril de 
mil novecentos e sessenta e oito (22/04/1968), residente e do-
miciliado Estrada Arlindo Moraes Costa, 2582, casa 02, Par-
que dos Caetes, Embu das Artes, SP, filho de IVAM ROMÃO 
GASPAR e de MARIA APARECIDA GASPAR. MÔNICA DA 
SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão corretora de 
seguros, nascida em Jacobina, BA no dia quatro de setembro 
de mil novecentos e oitenta e nove (04/09/1989), residente 
e domiciliada Estrada Arlindo Moraes Costa, 2582, casa 02, 
Parque dos Caetes, Embu das Artes, SP, filha de VALDECI 
FERREIRA DOS SANTOS e de EDILCA DA SILVA. 

LUCAS SILVA LINO, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em Taboão da Serra, SP no dia vinte e um de março 
de dois mil (21/03/2000), residente e domiciliado Avenida das 
Pombas, 27, Jardim Vazame, Embu das Artes, SP, filho de 
LUIZ TEIXEIRA LINO e de JANETE SILVA LINO. PRISCILLA 
MORAIS DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em Cotia, SP no dia dezessete de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e nove (17/02/1999), residente 
e domiciliada Rua Dezoito de Julho, 94, casa 02, Jardim Vista 
Alegre, Embu das Artes, SP, filha de ABEL COSTA SILVA e de 
EVA OLIVEIRA MORAIS. 

JOÃO CABRAL DE LIMA, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em Surubim, PE no dia três de maio de mil 
novecentos e sessenta e nove (03/05/1969), residente e do-
miciliado Rua Ilha Porchat, 20, Viela Chico Chavier, Jardim 
das Oliveiras, Embu das Artes, SP, filho de JOSÉ CABRAL 
DE LIMA e de RITA DE SOUSA LIMA. FRANCISCA HELENA 
TEIXEIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Mombaça, CE no dia vinte e dois de junho de mil novecen-
tos e sessenta (22/06/1960), residente e domiciliada Avenida 
Mississipi, 273, casa 4, Jardim Casa Branca, Embu das Artes, 
SP, filha de PEDRO ALVES TEIXEIRA e de MARIA JOVENI-
LIA MOREIRA. 

RISALDO GERALDO DO NASCIMENTO, estado civil divor-
ciado, profissão tecnólogo em refrigeração e ar condicionado, 
nascido em Floresta, PE no dia vinte e sete de março de mil 
novecentos e setenta e três (27/03/1973), residente e domici-
liado Rua Urca, 97, Jardim São Vicente, Embu das Artes, SP, 
filho de GERALDO ARTHUR DO NASCIMENTO e de JULIA 
MARIA DO NASCIMENTO. CICERA CRISTINA SOUZA DO 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão contadora, nas-
cida em São Paulo, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (24/01/1985), residente e domici-
liada Rua Urca, 97, Jardim São Vicente, Embu das Artes, SP, 
filha de CICERO ARIEL DO NASCIMENTO e de MARIA DE 
LOURDES BARROS DE SOUZA DO NASCIMENTO. 

ANDRÉ LUIS FERREIRA, estado civil solteiro, profissão mo-
torista, nascido em São Paulo, SP no dia treze de outubro 
de mil novecentos e setenta e oito (13/10/1978), residente e 
domiciliado Rua dos Ex Combatentes, 15, Chácaras Lidia, 
Embu das Artes, SP, filho de BENEDITO FERREIRA e de 
ZELIA PEREIRA FERREIRA. HÍGIA DOS SANTOS CALDI, 
estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nas-
cida em Embu das Artes, SP no dia vinte e oito de abril de mil 
novecentos e oitenta e dois (28/04/1982), residente e domi-
ciliada Rua dos Ex-Combatentes, 15, Chácaras Lidia, Embu 
das Artes, SP, filha de EDUARDO CALDI e de IDA BARBOSA 
DOS SANTOS. 

RIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fissão operador logístico, nascido em Itapecerica da Serra, 
SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa 
e nove (04/11/1999), residente e domiciliado Rua Americanó-
polis, 385, casa 02, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, 
SP, filho de RIVALDO ALVES DA SILVA e de MARIA GENI 
PIMENTA. PALOMA DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil sol-

teira, profissão aprendiz de RH, nascida em Taboão da Serra, 
SP no dia dezessete de junho de dois mil e um (17/06/2001), 
residente e domiciliada Rua Americanópolis, 385, casa 02, 
Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filha de GABRIELA 
CATARINA DE OLIVEIRA SOUZA. 

RONALDO CUSTODIO GUIMARÃES, estado civil solteiro, 
profissão encarregado de estoque, nascido em São Paulo, 
SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta 
e dois (17/08/1982), residente e domiciliado Rua Alvorada, 
34, Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filho de AN-
TONIO MARIA CLARET GUIMARÃES e de MARIA TEREZA 
CUSTÓDIO DA SILVA. LUANA MARIA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão assistente administrativo, nascida em 
São Paulo, SP no dia dois de outubro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (02/10/1984), residente e domiciliada Rua Al-
vorada, 34, Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filha 
de JOSÉ ANTONIO DA SILVA e de MARIA LUIZA DA SILVA. 

CLEITON DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão ajudante de armazém, nascido em São Roque, 
SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e noven-
ta e sete (23/07/1997), residente e domiciliado Rua Caiçara, 
571, Jardim da Luz, Embu das Artes, SP, filho de CARLOS 
ANTONIO BASTOS DE OLIVEIRA e de ELIANA MARTINS 
DOS SANTOS. CAROLINE PORTELA DOS SANTOS, esta-
do civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP 
no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove 
(10/02/1999), residente e domiciliada Rua Sananduva, 153, 
Jardim da Luz, Embu das Artes, SP, filha de CLEBER NATALI-
NO DOS SANTOS e de EUCLELIA PORTELA DOS SANTOS. 

JOSÉ APARECIDO DE GOIS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão líder de anodização, nascido em Craíbas, AL no 
dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e três 
(22/01/1983), residente e domiciliado Rua Virgílio Bento de 
Queiróz, 395, casa 03, Jardim Record, Taboão da Serra, SP, 
filho de JOSÉ VIRGINIO DE GOIS e de CICERA SANTINA 
DOS SANTOS GOIS. ROCIO MONICA HUAMÁN TORRES 
DE LIMA, estado civil divorciada, profissão cuidadora, nas-
cida em Pampas, Tayacaja-Peru no dia treze de maio de mil 
novecentos e setenta e nove (13/05/1979), residente e domi-
ciliada Avenida João Paulo I, 2839, casa 02, filha de MAR-
CIANO HUAMÁN PAUCAR e de MARIA TORRES QUINTO. 

KAYQUE ROSA DUARTE, estado civil solteiro, profissão aju-
dante de mecânico, nascido em Itapecerica da Serra, SP no 
dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e sete 
(05/11/1997), residente e domiciliado Rua João do Dico, 434, 
casa 03, Jardim Santo Antônio, Embu das Artes, SP, filho de 
SIDNEI PIRES DUARTE e de SIMONE OLIVEIRA ROSA. 
MONIQUE DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em Itapecerica da Serra, SP no dia vinte 
e seis de setembro de dois mil e um (26/09/2001), residente 
e domiciliada Rua João do Dico, 434, casa 03, Jardim Santo 
Antônio, Embu das Artes, SP, filha de ALEX SANDRO RO-
DRIGUES e de ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA. 

ÁLISSON FRANCISCO SANTOS QUEIRÓZ, estado civil sol-
teiro, profissão consultor de vendas, nascido em Valença, BA 
no dia primeiro de março de mil novecentos e noventa e nove 
(01/03/1999), residente e domiciliado Rua Apolo, 81, Jardim 
Vitória, Embu das Artes, SP, filho de FRANCISCO DE JESUS 
QUEIRÓZ e de CIDÁLIA DE JESUS DOS SANTOS. DENIZE 
ESTER MONTEIRO TOMAZ, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em São Paulo, SP no dia quatorze de 
março de dois mil (14/03/2000), residente e domiciliada Rua 
Marquesa de Santos, 46, Jardim Independência, Embu das 
Artes, SP, filha de GERALDO TOMAZ e de JOELMA MON-
TEIRO DA SILVA TOMAZ. 

WELLINGTON SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, pro-
fissão consultor de vendas externo, nascido em São Paulo, 
SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e noven-
ta (31/10/1990), residente e domiciliado Rua Xavantes, 83, 
casa 01, Parque Pirajussara, Embu das Artes, SP, filho de 
JOSÉ MARIA DE JESUS e de MARIA DA PENHA SANTOS 
DE JESUS. MARCIANA PINHEIRO DE FREITAS, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em Pereiro, CE no dia 
onze de fevereiro de mil novecentos e noventa (11/02/1990), 
residente e domiciliada Rua Xavantes, 83, casa 01, Parque 
Pirajussara, Embu das Artes, SP, filha de FRANCISCO XA-
VIER PINHEIRO e de ELIECI FREITAS PINHEIRO. 

CLAUDINEY FONSECA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão encarregado de serviço I, nascido em São Paulo, 
SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (12/02/1995), residente e domiciliado Rua Ásia, 46, Par-
que Industrial Daci, Taboão da Serra, SP, filho de CLAUDIO 
SILVA DOS SANTOS e de JOSEFA MARIA FONSECA. JENI-
FER MARIANO DE CAMPOS, estado civil solteira, profissão 
analista financeira, nascida em São Paulo, SP no dia onze 
de maio de mil novecentos e noventa e cinco (11/05/1995), 
residente e domiciliada Rua Angola, 58, casa 2, Jardim São 
Luiz, Embu das Artes, SP, filha de ALEXANDRE DE CAMPOS 
e de DANIELA MARIANO FRANÇA. 

RICHARD RYAN CEZARINO DOS SANTOS, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de produção, nascido em Itapece-
rica da Serra, SP no dia quatro de março de dois mil e um 
(04/03/2001), residente e domiciliado Rua João Verissimo da 
Silva, 197, Centro, Embu-Guaçu, SP, filho de DORGIVAL SIL-
VA DOS SANTOS e de ADRIANA GOMES CEZARINO DOS 
SANTOS. ANA BEATRIZ SILVA MACIEL DE SENA, estado ci-
vil solteira, profissão atendente, nascida em Taboão da Serra, 
SP no dia vinte e oito de junho de dois mil e um (28/06/2001), 
residente e domiciliada Rua Dezoito de Julho, 03, casa 13, 
Moinho Velho, Embu das Artes, SP, filha de VANDERLEI MA-
CIEL DE SENA e de SELMA REGINA DA SILVA ROCHA. 

MARCELO AUGUSTO PINTO DOS SANTOS, estado civil 
solteiro, profissão autonomo, nascido em Taboão da Serra, 
SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e 
noventa e três (25/11/1993), residente e domiciliado Rua 
Oceano Pacífico, 205, Estância de Embuarama, Embu das 
Artes, SP, filho de ADEMIR SILVA DOS SANTOS e de DAL-
VA SOUSA PINTO SANTOS. RAIANNE DE SOUZA PERES, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida em Itape-
cerica da Serra, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos 
e noventa e sete (05/10/1997), residente e domiciliada Rua 
Sião, 180, casa B, Chácaras Caxingui, Embu das Artes, SP, 
filha de ROBSON DA SILVA PERES e de ALEXANDRA DE 
SOUZA PERES. 

ROBERTO MAKOTO GARCIA MATSUNAGA, estado civil 
solteiro, profissão assitente administrativo, nascido em Moka-
-Shi, Província de Tochigi - Japão no dia trinta e um de maio 
de mil novecentos e noventa e nove (31/05/1999), residente 
e domiciliado Rua Antônio Marciano, 32, Jardim Santa Emília, 
Embu das Artes, SP, filho de RICARDO HIROSHI OLIVEIRA 
MATSUNAGA e de JAQUELINE MILAGROS GARCIA DE 
MATSUNAGA. GABRIELA DE PAULA SILVA, estado civil 
solteira, profissão estagiária, nascida em Taboão da Serra, 
SP no dia nove de fevereiro de dois mil e um (09/02/2001), 
residente e domiciliada Rua Antônio Marciano, 32, Jardim 
Santa Emília, Embu das Artes, SP, filha de CARLOS CESAR 
DA SILVA e de MARIA LURDES DA SILVA. 

FRANCISCO DOS SANTOS AMANCIO, estado civil divorcia-
do, profissão motorista, nascido em Subd. Santo Amaro, São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecen-
tos e setenta e quatro (24/12/1974), residente e domiciliado 
Rua Augusto de Almeida Batista, 2287, casa 01, Jardim São 
Marcos, Embu das Artes, SP, filho de FRANCISCO AMANCIO 
e de MIRTES RIBEIRO DOS SANTOS AMANCIO. REGIANE 
DE CASTRO MOREIRA, estado civil solteira, profissão diaris-
ta, nascida em Viçosa, MG no dia doze de abril de mil nove-
centos e setenta e oito (12/04/1978), residente e domiciliada 
Rua Augusto de Almeida Batista, 2287, casa01, Jardim São 
Marcos, Embu das Artes, SP, filha de SEBASTIÃO MOREIRA 
PAES e de ANA REGINA DE CASTRO PAES. 

GABRIEL CARIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
mecânico de manutenção, nascido em Osasco, SP no dia 
vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(26/12/1987), residente e domiciliado Rua Nossa Senhora 
das Dores, 237, Jardim Santo Antônio, Embu das Artes, SP, 
filho de GELSINO BELO DA SILVA e de SIRNALVA CARIAS 
DA SILVA. JOSIANE BARROS DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão faturista, nascida em Cotia, SP no dia dez de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e oito (10/09/1988), residente 
e domiciliada Rua Nossa Senhora das Dores, 237, Jardim 
Santo Antônio, Embu das Artes, SP, filha de SIMAR JOSÉ DA 
SILVA e de ANA DIAS DE BARROS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 18/2021. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 61/2021. José Francisco Martha, 
Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão 
eletrônico 18/2021, Processo n° 61/2021, com encerramento no dia 03/09/2021, às 14:00 horas, tendo como objetivo principal 
da presente licitação a contratação de empresa para eventual aquisição de material de escritório e papelaria, para atender 
os diversos setores da prefeitura, conforme as condições estabelecidas neste Edital e aquelas que compõem seus anexos. 
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, 23 de agosto de 2021. José Francisco Martha- Prefeito Municipal

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
DIADEMA/SP

Data do leilão: 03/09/2021 - A partir das: 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal da AG. 
DIADEMA, COD. 0248 na AVENIDA ANTONIO PIRANGA, Nº 
540, VILA ODETE, DIADEMA/SP. HELIO JOSE ABDOU, Leiloei-
ro 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 regu-
lamentação 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 EMPRESA GES-
TORA 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 Cré-
dito 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 efe-
tivada 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 necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipo-
tecários 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 comu-
nhão universal 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 extra-
judicial 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, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED: 684 – Contrato: 103444133800-3 - CREDOR: EM-
GEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FI-
DUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP. 
DEVEDOR(ES): MARCOS D´IORIO DE PAULA, BRASILEI-
RO, DIVORCIADO, ELETRICÍTÁRIO, RG. 9.802.144-SSP/SP, 
CPF: 004.120.628-28. Imóvel sito à: RUA SANTO INACIO, Nº 
55, APARTAMENTO Nº 156, 15º ANDAR, BLOCO B, EDIFÍ-
CIO RESIDENCIAL JARDIM DAS PITANGUEIRAS, DIADEMA/
SP - CEP: 09913-020. Com a área útil real de 50,700 metros 
quadrados, área comum real de 43,418 metros quadrados, área 
total real construída de 94,118 metros quadrados, com a cota de 
participação no terreno de 0,83333333%, equivalente a fração 
ideal no terreno de 10,685416 metros quadrados, cabendo-lhe 
uma vaga incerta e indeterminada para a guarda de um veículo 
de passeio de tamanho médio, sem auxilio de manobrista na ga-
ragem coletiva localizada nos 1º, 2º e 3º sub-solos do conjunto. 
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PER-
TENCES E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 158.778,50
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 205.200,00

São Paulo, 14 de Agosto de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
14/08, 24/08 e 03/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2021. 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 03 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 POR LOTE, tendo por escopo a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A 
AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, TUBULAÇÕES, PAINEIS ELETRICOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS 
ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE BARRINHA, 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 23 de agosto de 2021. JOSÉ MARCOS MARTINS 
- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 073/2021 CONCORRÊNCIA N° 005/2021 
PROCESSO Nº 124/2021. OBJETO: Alienação, por venda, com encargos, de 01 (um) terreno urbano, com 
suas benfeitorias, nas condições que se encontram, constante na área descrita no art. 1º, inciso II, da Lei 
Municipal nº 4.888/2019, registrado sob nº 35.748, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo 
Horizonte - SP, com área de 1,4873 hectares, ou seja, 14.873,00 m2, por preço não inferior ao constante da 
avaliação anexada ao edital: Data e horário para entrega dos envelopes: DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 
09:00 HORAS. Data da realização da sessão pública: dia 23 de setembro de 2021, às 09h30m – Obtenção do 
Edital: gratuito através do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Unidade Gestora de Licitações, sito 
a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 
das 07,30 às 11:00 e das 12,30 às 17:00 horas. Novo Horizonte, 20 de agosto de 2021 – Fabiano de Mello 
Belentani – Prefeito Municipal.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 077/2021 CONCORRÊNCIA N° 006/2021 
PROCESSO Nº 129/2021. OBJETO: Alienação, por venda, com encargos, de 01 (um) terreno urbano, com 
suas benfeitorias, nas condições que se encontram, constante na área descrita no art. 1º, inciso IV, da Lei 
Municipal nº 4.888/2019, registrado sob nº 21.318, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo 
Horizonte - SP, com área de 4.752,90 m2, por preço não inferior ao constante da avaliação anexa ao edital: Data 
e horário para entrega dos envelopes: DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 15:00 HORAS. Data da realização 
da sessão pública: dia 23 de setembro de 2021, às 15h30m – Obtenção do Edital: gratuito através do site: 
www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Unidade Gestora de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso 
Castilho n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 07,30 às 11:00 e das 12,30 
às 17:00 horas. Novo Horizonte, 20 de agosto de 2021 – Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 086/2021 PROCESSO Nº 140/2021PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 045/2021 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação 
de empresa especializada para eventual prestação de serviços de TAPA BURACOS, nas vias públicas do 
município, pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme quantitativos e especificações constantes do Termo de 
Referência - Anexo I. Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 08 de setembro de 2021, as 09h00 – 
Obtenção do Edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, 
sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-
9015 das 07h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas – Novo Horizonte, 23 de agosto de 2021 – FABIANO 
DE MELLO BELENTANI – PREFEITO MUNICIPAL.

www.gazetasp.com.br      

Acesse:

B5gazetasp.com.br
Terça-feira, 24 De agosTo De 2021 

Processo SUPRI 219/2021 – CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA nº 08/2021 – Registro preços para contrata-
ção de empresa especializada para prestação de ser-
viços de eventuais manutenções e reparos na Rede 
Municipal da Secretaria de Esportes, incluindo pista 
de caminhada, ginásios de esportes, campos de fu-
tebol, academias, complexos esportivos, pistas de 
skate e áreas de lazer do município, contemplando 
fornecimento do material, equipamentos e mão de 
obra. - Recebimento e abertura dos Envelopes às 09h 
do dia 24/09/2021. Local: Rua Agostinho Ferreira Cam-
pos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP. – 
Retirar o edital gratuitamente na página da Internet http: 
//www.itapevi.sp.gov.br – Esclarecimentos: Fone: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
23/08/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 250/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 94/2021 – Contratação de empresa es-
pecializada para execução de serviço de formação 
continuada na área de educação inclusiva/especial, 
aos docentes da Rede Municipal de Ensino. Edital 
disponível gratuitamente nas páginas da internet: http://
www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicita-
coes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir 
das 19h30min do dia 25/08/2021 até às 09h00min do 
dia 09/09/2021. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
09h01min do dia 09/09/2021. - INÍCIO DO PREGÃO 
(FASE COMPETITIVA): às 09h10min do dia 09/09/2021. 
- Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
23/08/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 429/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 95/2021 – Aquisição de itens de higie-
ne (álcool em gel e papel toalha) para repor o kit de 
prevenção ao covid-19 no uso na Rede Municipal de 
Ensino de Itapevi (Licitação diferenciada com itens de 
ampla participação e itens exclusivos para ME, EPP e 
MEI, nos termos do Artigo 48, III, da Lei Complementar nº 
123/2006). Edital disponível gratuitamente nas páginas da 
internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: 
a partir das 19h30min do dia 25/08/2021 até às 09h00min 
do dia 10/09/2021. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
às 09h01min do dia 10/09/2021. - INÍCIO DO PREGÃO 
(FASE COMPETITIVA): às 09h10min do dia 10/09/2021. 
- Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
23/08/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-067/2021. Processo 
licitatório:  12.058/2021. Objeto: Registro de 
Preço - “Aquisição de  Eletrodomésticos e 
Equipamentos  para  Cozinha”. Sessão pú-
blica de processamento: dia 16/09/2021 às 
09:00 horas. Da sessão pública: O proces-
samento eletrônico será realizado através 
do endereço eletrônico comprasbr.com.br, 
no dia e hora mencionados e será conduzi-
da pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de 
apoio. O edital está disponível no site: www.
ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br. Taboão da 
Serra, 23 de agosto de 2021. Wagner Luiz 
Eckstein Júnior – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-083/2021. Proces-
so licitatório: 20.186/2021. Objeto: Registro 
de Preço - “Aquisição de Extintores, Placas, 
Suporte e Lâmpadas”. Sessão pública de 
processamento: dia 13/09/2021 às 09:00 
horas. Da sessão pública: O processa-
mento eletrônico será realizado através do 
endereço eletrônico comprasbr.com.br, no 
dia e hora mencionados e será conduzida 
pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de 
apoio. O edital está disponível no site: www.
ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br. Taboão da 
Serra, 23 de agosto de 2021. Wagner Luiz 
Eckstein Júnior – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

Extrato Trimestral De Ata De Registro De Preços 
O Consaúde Torna Público Os Extratos Das Atas Registros De Preços Conforme Segue: 
Processo nº 131/2020 – Pregão Presencial nº 34/2020, Objeto: Registro De Preços De Cadeiras, Poltronas E Longarinas, Destinados Às 
Unidades Do Consaúde, Assinada Em 06/11/2020, Prazo De Validade De 12 (Doze) Meses, No Seu 4º Trimestre De Vigência, Conforme 
Segue: (Detentora Da Ata, Descrição, Unidade De Medida, Preço Unitário Em Real): Hg Com. De Móveis E Equip. P/ Escritório Eireli Cnpj 
34425883000101, 02, Cadeira Fixa Em Polipropileno 4 Pes, Estrut.De Aço, Und, 102,00- 07, Longarina 04 Lugares, Und, 595,00- 03, Cadeira 
Giratoria, Concha Dupla Estofada, Sem Bracos, Und, 405,00; Mobiliare Assentos Corporativos Eireli Epp, Cnpj 28423151000171, 04, 
Cadeira Giratoria, Estofada, Com Bracos, Und, 275,00- 01, Cadeira Caixa, Estofada, Sem Bracos, Und,  38,00.
Processo Nº179/2020 – Pregão Presencial Nº 09/2021 - Registro De Preços De Materiais De Ortopedia Em Consignação Ao Hrlb/Consaude, 
Assinada Em 07/05/2021, Prazo De Validade De 12 (Doze) Meses, Com Seu 2º Trimestre De Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da Ata/
Fornecedor, Descrição, Unidade De Medida, Preço Unitário Em Real), Fornecedor: Comercio E Importacao Erecta Ltda, Cnpj 
43.420.629/0001-01, Lote 6, 07, Cimento Osseo Acrilico, Und, 144,0563 – 324, Ponta De Aspiracao Aco Inox, Und, 96,6692 - 328, Protese 
Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam 54, Und, 4.833,46 - 329, Protese Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam 40, Und, 4.833,48 - 330, Protese 
Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam 42, Und, 4.833,47 - 331, Protese Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam 44, Und, 4.833,47 -  332, Protese 
Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam 46, Und, 4.833,47 - 333, Protese Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam 48, Und, 4.833,47 – 334, Protese 
Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam 50, Und, 4.833,47 - 335, Protese Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam 52, Und, 4.833,47 - 336, Protese 
Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam 56, Und, 4.833,47 - 337, Protese Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam 58, Und, 4.833,46 - Lote 7 - 17, 
Fio Guia Calibrado 0,9mm Hebert, Und, 27,629 - 98, Parafuso Canulado Em Titanio 2,7 Mm Hebert, Und, 2.108,541 - Lote 8 - 236, Placa 
Bloqueada P/ Femur Distal Especial C/Varios Tamanhos, Und, 4.060,00 - 238, Placa Bloqueada P/ Radio Distal Especial C/ Varios Tamanhos, 
Und, 4.060,00 - 240, Placa Bloqueada P/ Tibia Distal E Proximal Especial Em Titan, Und, 4.060,00 - 241, Placa Bloqueada P/ Umero Proxi-
mal/Clavícula/Olecrano, Und, 4.060,00 - Lote 9 - 28, Fixador Externo Linear, Und, 784,6975 - 29, Fixador Externo Linear P/ Punho, Und, 
325,088 - 30, Fixador Tubo A Tubo Com Clamp Em Aco Inox, Und, 1.177,047 - 36, Mini Fixador Externo, Und, 504,448 - Lote 10, 09, Fio De 
Cerclagem 1,00mm, Und, 124,164 - 10, Fio De Cerclagem 1,2mm, Und, 124,164 – 11, Fio De Cerclagem 1,50mm, Und, 124,164 - 12, Fio De 
Cerclagem 1,8 Mm Em Aco Inox Nao Esteril Descartavel, Und, 124,164 - 13, Fio De Kirschnner 1,00mm, Und, 13,3032 - 14, Fio De Kirschn-
ner 1,50mm, Und, 13,3032 -  15, Fio De Kirschnner 2,00mm, Und, 13,3032 - 16, Fio Gui A Calibrado 1,5 Mm, Und, 33,7016 - 22, Fio Stein-
mann Liso 2,50mm, Und, 15,964 - 23, Fio Steinmann Liso 3,0mm, Und, 15,964 - 24, Fio Steinmann Liso 3,20mm, Und, 15,964 - 25, Fio 
Steinmann Liso 3,5mm, Und, 15,964 - 26, Fio Steinmann Liso 4,00mm, Und, 15,964 - 27, Fio Steinmann Liso 4,5mm, Und, 15,964  225, Pino 
De Shantz 2,5, Und, 28,3803 - 339, Tela De Reconstrucao Aco Inox, Und, 1.419,019 - Lote 11, 325, Protese Cabeca De Radio E Titanio, 
Diametro 12mm, Und, 3.480,00 - 326, Protese Cabeca De Radio E Titanio, Diametro 18mm, Und, 3.480,00 - 327, Protese Cabeca De Radio 
E Titanio, Diametro 9mm, Und, 3.480,0000 - Lote 12, 338, Sistema    De Placas De Mini Fragmentos Inclui Parafusos Orto, Und, 1.190,00 - 
Lote 14 - 01, Ancora Em Titanio Montada, Und, 1.210,00 - Lote 15 - 08, Enxerto Osseo Em Bloco, Und, 1.600,00 - Lote 16 - 34, Lamina 
Descartavel Para Faca De Enxerto De Pele (Blair) 4”, Und, 1.100,00 - 35, Lamina Descartavel Para Faca De Enxerto De Pele (Blair) 6”, Und, 
1.100,00 - Lote 17 - 18, Fio Guia Calibrado 0,9mm Hebert P/ Parafuso De Aco Inox, Und, 30,4798 - 62, Parafuso Canulado Em Aco Inox 2,7 
Tipo Hebert, Und, 962,5202 - Lote 19 - 264, Placa H De 05 Furos, Und, 360,00 – 265, Placa H De 08 Furos, Und, 360,00 - 266, Placa H De 
11 Furos, Und, 360,00 - 267, Placa H De 14 Furos, Und, 360,00; Hexagon Industria E Comercio De Implantes Ortopédicos Ltda Cnpj 
58.619.131/0001-31, Lote 1 - 06, Arruela Para Parafuso Cortical 4,5 Mm, Und, 8,8782 - 20, Fio Guia Calibrado 2,5mm, Und, 24,8809, 80,00 
- 122, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 28, Und, 15,8578 - 124, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 30, Und, 15,8578 - 126, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 
32, Und, 15,8578 - 128, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 34, Und, 15,8578 - 130, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 36, Und, 15,8578 - 132, Parafuso 
Cortical 4,5mm Nº 38, Und, 15,8578 - 134, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 40, Und, 15,8578 - 136, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 42, Und, 15,8578 
- 138, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 44, Und, 15,8578 - 140, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 46, Und, 15,8578 - 142, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 
48, Und, 15,8578 – 144, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 50, Und, 15,8578 - 146, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 52, Und, 15,8578 - 148, Parafuso 
Cortical 4,5mm Nº 54, Und, 15,8578 - 150, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 56, Und, 15,8578 - 152, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 58, Und, 15,8578 
- 154, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 60, Und, 15,8577 - 156, Parafuso Cortical Em Aco Inoxidavel 4,5 Mm, Und, 15,8577 - 157, Parafuso Cor-
tical Em Aco Inoxidavel 4,5 Mm, Und, 15,8577 - 176, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº 40, Und, 20,2969 – 178, Parafuso Esponjoso 
6,5 Mm Rosca 16 Nº 45, Und, 20,2969 - 180, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº 50, Und, 20,2969 - 182, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm 
Rosca 16 Nº 55, Und, 20,2968 - 184, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº 60, Und, 20,2968 - 186, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 
16 Nº 65, Und, 20,2968 - 188, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº 70, Und, 20,2968 - 190, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº 
75, Und, 20,2968 - 192, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº 80, Und, 20,2968 - 197, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 40, Und, 
20,2968 - 199, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 45, Und, 20,2968 - 201, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 50, Und, 20,2968 
- 203, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 55, Und, 20,2968 - 205, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 60, Und, 20,2968 - 207, 
Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 65, Und, 20,2968 - 209, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 70, Und, 20,2968 - 211, Parafu-
so Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 75, Und, 20,2968 - 213, Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 80, Und, 20,2968 - 298, Placa Tubo Dhs 
135º 02 Furos, Und, 689,6027 - 299, Placa Tubo Dhs 135º 03 Furos, Und, 689,6026 - 300, Placa Tubo Dhs 135º 04 Furos, Und, 689,6026 - 
301, Placa Tubo Dhs 135º 05 Furos, Und, 689,6026 - 302, Placa Tubo Dhs 135º 06 Furos, Und, 689,6026 - 303, Placa Tubo Dhs 135º 08 
Furos, Und, 689,6026 - 304, Placa Tubo Dhs 135º 10 Furos, Und, 689,6026 - 305, Placa Tubo Dhs 135º 12 Furos, Und, 689,6026 - 306, 
Placa Tubo Dhs 135º 14 Furos, Und, 689,6026 - 307, Placa Tubo Dhs 135º 16 Furos, Und, 689,6026 - 308, Placa Tubo Dhs 150º 02 Furos 
(Dhs), Und, 689,6030 - 309, Placa Tubo Dhs 150º 03 Furos (Dhs), Und, 689,6030 - 310, Placa Tubo Dhs 150º 04 Furos (Dhs), Und, 689,6030 
- 311, Placa Tubo Dhs 150º 05 Furos (Dhs), Und, 689,6030 – 312, Placa Tubo Dhs 150º 06 Furos (Dhs), Und, 689,6030 - 313, Placa Tubo 
Dhs 95º 04 Furos, Und, 689,6026 - 314, Placa Tubo Dhs 95º 05 Furos, Und, 689,6026 - 315, Placa Tubo Dhs 95º 06 Furos, Und, 689,6026 
- 316, Placa Tubo Dhs 95º 08 Furos, Und, 689,6026 - 317, Placa Tubo Dhs 95º 10 Furos, Und, 689,6026 - 318, Placa Tubo Dhs 95º 12 Furos, 
Und, 689,6026 - 319, Placa Tubo Dhs 95º 14 Furos, Und, 689,6026 - 320, Placa Tubo Dhs 95º 16 Furos, Und, 689,6026 - 321, Placa Tubo 
Dhs 95º 18 Furos, Und, 689,6026 - 322, Placa Tubo Dhs 95º 20 Furos, Und, 689,6026 - 323, Placa Tubo Dhs 95º 22 Furos, Und, 689,6026 
- Lote 3 - 03, Arruela Para Parafuso Canulado 3,5mm, Und, 9,231 - 21, Fio Guia Calibrao 1,0mm, Und, 25,87 - 38, Parafuso Canulado 
3,5mm Em Aço Inoxidável Rosca Total Nº 16, Und, 114,1124 - 39, Parafuso Canulado 3,5mm Em Aço Inoxidável Rosca Total Nº 18, Und, 
114,1124 – 40, Parafuso Canulado 3,5mm Em Aço Inoxidável Rosca Total Nº 20, Und, 114,1124 - 41, Parafuso Canulado 3,5mm Em Aço 
Inoxidável Rosca Total Nº 22, Und, 114,1124 - 42, Parafuso Canulado 3,5mm Em Aço Inoxidável  Rosca Total Nº 24, Und, 114,1124 - 43, 
Parafuso Canulado 3,5mm Em Aço Inoxidavel Rosca Total Nº 26, Und, 114,1124 - 44, Parafuso Canulado 3,5mm  Em Aço Inoxidavel Rosca 
Total Nº 28, Und, 114,1124 - 45, Parafuso Canulado 3,5mm Em Aco Inoxidavel Rosca Total Nº 30, Und, 114,1124 - 6, Parafuso Canulado 
3,5mm Em Aco Inoxidavel Rosca Total Nº 35, Und, 114,1124 - 47, Parafuso Canulado 3,5mm Em Aco Inoxidavel Rosca Total Nº 40, Und, 
114,1124 - 48, Parafuso Canulado 3,5mm Em Aco Inoxidavel Rosca Total Nº 42, Und, 114,1124 - 49, Parafuso Canulado 3,5mm Em Aco 
Inoxidavel Rosca Total Nº 50, Und, 114,1124 - 50, Parafuso Canulado 3,5mm Em Aco Inox Rosca Parcial N.º 50, Und, 114,11 - 51, Parafuso 
Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 16, Und, 114,1124 - 52, Parafuso Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 18, Und, 114,1124 - 53, Parafuso 
Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 20, Und, 114,1124 - 54, Parafuso Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 22, Und, 114,1124 - 55, Parafuso 
Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 24, Und, 114,1124 - 56, Parafuso Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 26, Und, 114,1124 - 57, Parafuso 
Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 28, Und, 114,1124 - 58, Parafuso Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 30, Und, 114,1124 - 59, Parafuso 
Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 35, Und, 114,1124 - 60, Parafuso Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 40, Und, 114,1124 - 61, Parafuso 
Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 45, Und, 114,1124 - Lote 4 - 04, Arruela Para Parafuso Canulado 7.0 Mm, Und, 9,3332 - 19, Fio Guia 
Calibrado 1,5 Mm Hebert, Und, 26,1568 - 37, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7,00 X 45mm, Und, 89,7707 - 63, Parafuso 
Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7,00 X 35mm, Und, 89,7707 - 64, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidável Diametro 7,00 X 40mm, Und, 
89,7707 - 65, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7,00 X 50mm, Und, 89,7707 - 66, Parafuso Canulado Em Aço Inoxidável Dia-
metro 7,00 X 60mm, Und, 89,7707 - 67, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidável Diametro 7,00 X 95mm, Und, 89,7707 - 68, Parafuso Canula-
do Em Aco Inoxidavel Diametro 7,00 X 100mm, Und, 89,7707 - 69, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidável Diametro 7,00 X 85mm, Und, 
89,7707 - 70, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7,00 X 65mm, Und, 89,7707 - 71, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel 
Diametro 7,00 X 70mm, Und, 89,7707 – 72, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7,00 X 75mm, Und, 89,7707 - 73, Parafuso 
Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7,00 X 80mm, Und, 89,7707 - 74, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7,00 X 90mm, Und, 
89,7707 - 75, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7,00 X 105mm, Und, 89,7707 - 76, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel 
Diametro 7,00 X 110mm, Und, 89,7707 - 77, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7,00 X 115mm, Und, 89,7707 - 78, Parafuso 
Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7,00 X 120mm, Und, 89,7707 - 79, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7,00 X 55mm, 
Und, 89,7707 - 80, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7.00 X 100mm, Und, 89,7707 - 81, Parafuso Canulado Em Aco Inoxida-
vel Diametro 7.00 X 105mm, Und, 89,7707 - 82, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7.00 X 110mm, Und, 89,7707 - 83, Parafu-
so Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7.00 X 115mm, Und, 89,7707 - 84, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7.00 X 120mm, 
Und, 89,7707 - 85, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidável Diametro 7.00 X 35mm, Und, 89,7707 - 86, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel 
Diametro 7.00 X 40mm, Und, 89,7707 - 87, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7.00 X 45mm, Und, 89,7707 - 88, Parafuso 
Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7.00 X 50mm, Und, 89,7707 - 89, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidável Diametro 7.00 X 55mm, Und, 
89,7707 - 90, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7.00 X 60mm, Und, 89,7707 - 91, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel 
Diametro 7.00 X 65mm, Und, 89,7707 - 92, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7.00 X 70mm, Und, 89,7707 - 93, Parafuso 
Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7.00 X 75mm, Und, 89,7707 - 94, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7.00 X 80mm, Und, 
89,7707 - 95, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidável Diametro 7.00 X 85mm, Und, 89,7707 – 96, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel 
Diametro 7.00 X 90mm, Und, 89,7707 - 97, Parafuso Canulado Em Aco Inoxidavel Diametro 7.00 X 95mm, Und, 89,7707 - Lote 5 - 05, Ar-
ruela Para Parafuso Cortical 3,5mm, Und, 9,6726 - 99, Parafuso Cortical 3,5mm Nº 10, Und, 34,1626 - 100, Parafuso Cortical 3,5mm Nº 12, 
Und, 34,1626 - 101, Parafuso Cortical 3,5mm Nº 14, Und, 34,1626 - 102, Parafuso Cortical 3,5mm Nº 16, Und, 34,1626 - 103, Parafuso 
Cortical 3,5mm Nº 18, Und, 34,1626 - 104, Parafuso Cortical 3,5mm Nº 20, Und, 34,1626 – 105, Parafuso Cortical 3,5mm Nº 22, Und, 34,1625 
- 106, Parafuso Cortical 3,5mm Nº 24, Und, 34,1625 - 107, Parafuso Cortical 3,5mm Nº 26, Und, 34,1625 - 108, Parafuso Cortical 3,5mm Nº 
28, Und, 34,1625 - 109, Parafuso Cortical 3,5mm Nº 30, Und, 34,1625 - 110, Parafuso Cortical 3,5mm Nº 32, Und, 34,1625 - 111, Parafuso 
Cortical 3,5mm Nº 34, Und, 34,1625 - 112, Parafuso Cortical 3,5mm Nº 36, Und, 34,1625 - 113, Parafuso Cortical 3,5mm Nº 38, Und, 34,1625 
- 114, Parafuso Cortical 3,5mm Nº 40, Und, 34,1625 - 158, Parafuso Eponjoso 4.0mm Nº 22, Und, 22,1132 - 159, Parafuso Esponjoso 4.0 
Mm Nº 10, Und, 22,1132 - 160, Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 12, Und, 22,1131 - 161, Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 14, Und, 22,1131 - 
162, Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 16, Und, 22,1131 – 163, Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 18, Und, 22,1131 - 164, Parafuso Esponjoso 
4.0 Mm Nº 20, Und, 22,1131 - 165, Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 24, Und, 22,1131 - 166, Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 26, Und, 22,1131 
- 167, Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 28, Und, 22,1131 - 168, Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 30, Und, 22,1131 - 169, Parafuso Esponjoso 
4.0 Mm Nº 35, Und, 22,1131 - 170, Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 40, Und, 22,1131 - 171, Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 45, Und, 22,1131 
- 172, Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 50, Und, 22,1131 – 227, Placa 1/3 Tubular Compressao Simples 3,5 Mm 04 Furos, Und, 69,4458 - 228, 
Placa 1/3 Tubular Compressao Simples 3,5 Mm 05 Furos, Und, 69,4458 - 229, Placa 1/3 Tubular Compressao Simples 3,5 Mm 06 Furos, 
Und, 69,4458 - 230, Placa 1/3 Tubular Compressao Simples 3,5 Mm 07 Furos, Und, 69,4458 – 231, Placa 1/3 Tubular Compressao Simples 
3,5 Mm 08 Furos, Und, 69,4458 - 232, Placa 1/3 Tubular Compressao Simples 3,5 Mm 09 Furos, Und, 69,4458 - 233, Placa 1/3 Tubular 
Compressao Simples 3,5 Mm 10 Furos, Und, 69,4458 - 242,  Placa Dcp 3,5 Em Aco Inox 4 Furos, Und, 17,8465 - 243, Placa Dcp 
3.5 05 Furos, Und, 117,8465 - 244, Placa Dcp 3.5, De 08 Furos, Und, 117,8465 - 245, Placa Dcp 3.5mm 06 Furos, Und, 117,8465 - 246, 
Placa Dcp 3.5mm 7 Furos, Und, 117,8465 - 247, Placa Dcp 3.5mm 9 Furos, Und, 117,8465 - 248, Placa Dcp Em Aco Inox 10 Furos, Und, 
215,7611 - 250, Placa De Calcaenio Hexagonal Esquerda Aço Inox, Und, 351,7120 - 251, Placa De Calcaneo Hexagonal Direita Aço Inox, 
Und, 351,7120 - 258, Placa Em T 3x3 Furos 3,5mm, Und, 268,1405 - 259, Placa Em T 3x4 Furos 3,5mm, Und, 268,1405 - 260, Placa Em T 
3x5 Furos 3,5mm, Und, 268,1405 - 262, Placa Em T 4x4 Furos 3,5mm, Und, 268,1405 - 263, Placa Em T 4x6 Furos 3,5mm, Und, 268,1405 
- 268, Placa Oblíqua D 3 X 3 Aco Inox, Und, 268,1410 - 269, Placa Obliqua D 3 X 4 Aco Inox, Und, 268,1410 - 270, Placa Obliqua D 3 X 5 
Aco Inox, Und, 268,1410 - 289, Placa Reta Reconstrucao Acetabulo 06 Furos, Und, 209,4356 - 290, Placa Reta Reconstrucao Acetabulo 08 
Furos, Und, 209,4356 - 291, Placa Reta Reconstrucao Acetabulo 10 Furos, Und, 209,4356 - 292, Placa Reta Reconstrucao Acetabulo 12 
Furos, Und, 209,4356 - Lote 13 - 31, Haste De Bloqueio Cefalico Proximal Em Aço Inox, Und, 1.554,63 - 32, Haste Intramedular Para Femur 
Em Aco Inox, Und, 1.395,93 - 33, Haste Intramedular Para Tibia Em Aco Inox, Und, 1.399,44 - Lote 18 - 234, Placa Bloq. P/ Tibial Distal E 
Proximal Especial Aco Inox, Und, 1.608,366 - 235, Placa Bloq. P/ Umero Proximal/Clavicula/Olecrano Aco Inox, Und, 1.549,161 – 237, Placa 
Bloqueada P/ Femur Distal/Proximal Especial Aço Inox, Und, 1.945,822 - 239, Placa Bloqueada P/ Radio Distal Especial Em Aco Inox, Und, 
1.247,49.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO 
RIBEIRA E LITORAL SUL 

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 37, Inciso IX, 
da Constituição Federal, artigo 117, IX, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 
282/97, alterada pelas Leis 290/97, 435/01 e 760/06 e da LEI MUNICIPAL Nº 1.789 DE 15 
DE OUTUBRO DE 2020;

R      E      S      O      L      V      E

 CONVOCAR o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 
001/2019, para assumir a vaga de Farmacêutico por prazo determinado, sob o Regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):

FARMACÊUTICO
ORD. CLASS. NOME R.G.

09º DENISE COLAÇO DE OLIVEIRA 41.460.576-7
O candidato acima relacionado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente 
publicação, para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município 
de Cajati/SP, a fim de assumir a vaga temporária, perdendo o direito à vaga se não obedecido 
rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afixação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

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

Cajati/SP, 24 de agosto de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 37, Inciso IX, 
da Constituição Federal, artigo 117, IX, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 
282/97, alterada pelas Leis 290/97, 435/01 e 760/06 e da LEI MUNICIPAL Nº 1.789 DE 15 
DE OUTUBRO DE 2020;

R      E      S      O      L      V      E

 CONVOCAR o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2019, 
para assumir a vaga de Agente Administrativo por prazo determinado, sob o Regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):

AGENTE ADMINISTRATIVO
ORD. CLASS. NOME R.G.

29º DAVID ANTUNES GONÇALVES 58.945.719-6
O candidato acima relacionado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente 
publicação, para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município 
de Cajati/SP, a fim de assumir a vaga temporária, perdendo o direito à vaga se não obedecido 
rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afixação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

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

 Cajati/SP, 24 de agosto de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 37, Inciso IX, 
da Constituição Federal, artigo 117, IX, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 
282/97, alterada pelas Leis 290/97, 435/01 e 760/06 e da LEI MUNICIPAL Nº 1.789 DE 15 
DE OUTUBRO DE 2020;

R      E      S      O      L      V      E

 CONVOCAR o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2019, 
para assumir a vaga de Motorista por prazo determinado,   sob o Regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (C.L.T.):

MOTORISTA (Categoria D)
ORD. CLASS. NOME R.G.

29º FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA 25.195.264-2
O candidato acima relacionado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente 
publicação, para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município 
de Cajati/SP, a fim de assumir a vaga temporária, perdendo o direito à vaga se não obedecido 
rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afixação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

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

 Cajati/SP, 24 de agosto de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R      E      S      O      L      V      E

 CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público a partir desta data, o candidato abaixo 
relacionado, conforme aprovação no Concurso Público nº 001/19, realizado nos dias 
09/06/2019 e 16/06/2019, sob o Regime Jurídico Estatutário:

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO NOME R.G.

01º ELISETE ANTUNES PINTO GROTHE 18.503.361-1
O candidato convocado terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, 
para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Cajati/
SP, a fim de tomar posse no Emprego Público, conforme Edital do Concurso Público n.º 
001/2019, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afixação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

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

Cajati/SP, 24 de agosto de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO
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Saibam todos quanto virem ou dele co-
nhecimento tiverem, que nesta data foi 
promulgada e sancionada a presente

LEI Nº 2.364/2021 – Em 19 de agosto 
de 2021.

Atribui denominação à via pública 
atualmente denominada Rua Proje-
tada Um, situada no bairro Acaraú, 
no local popularmente conhecido 
como CDHU, passando a ser deno-
minada Rua Dirceu Mathais Junior, 
em homenagem ao saudoso Juni-
nho da Casa do Pão. 

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

DINA MARA BARREIRA
Diretora do Departamento Municipal 

de Governo e Administração

A presente Lei está disponível na ín-
tegra no átrio do Paço Municipal, Câ-
mara Municipal e no endereço eletrô-
nico http://www.cananeia.sp.gov.br de 
acordo com o art. 100, da Lei Orgânica 
Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Saibam todos quanto virem ou dele 
conhecimento tiverem, que nesta 
data foi promulgada e sancionada a 
presente

LEI Nº 2.365/2021 – Em 19 de agosto 
de 2021.

Atribui redenominação à via pública 
atualmente denominada Rua Sabiá, 
situada com início à Sul, na Aveni-
da Sargento Cláudio Alves, percor-
rendo uma curva uma distância de 
62,43 metros (sessenta e dois me-
tros e quarenta e três centímetros), 
até o seu término, à Norte, com a 
Avenida Pinta, no Bairro do Retiro 
das Caravelas, passando a ser rede-
nominada, portanto com alteração 
do nome anterior, como Rua VALDI-
NEI BENEDITO DAVID.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

DINA MARA BARREIRA
Diretora do Departamento Municipal 

de Governo e Administração

A presente Lei está disponível na ín-
tegra no átrio do Paço Municipal, Câ-
mara Municipal e no endereço eletrô-
nico http://www.cananeia.sp.gov.br de 
acordo com o art. 100, da Lei Orgânica 
Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

 Saibam todos quanto virem ou dele 
conhecimento tiverem, que nesta data 
foi promulgada e sancionada a presen-
te

LEI Nº 2.366/2021 – Em 19 de agosto 
de 2021.

ATRIBUI DENOMINAÇÃO A RUA 
VINTE E DOIS, PASSANDO A SER 
RUA LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA, 
NO BAIRRO ACARAÚ.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

DINA MARA BARREIRA
Diretora do Departamento Municipal 

de Governo e Administração

A presente Lei está disponível na ín-
tegra no átrio do Paço Municipal, Câ-
mara Municipal e no endereço eletrô-
nico http://www.cananeia.sp.gov.br de 
acordo com o art. 100, da Lei Orgânica 
Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SIDINEI APARECIDO RIEIRO, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do art. 37, inc IX da Consti-
tuição Federal, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 282/97 alterada pelas Leis 
290/97, 435/01 e 760/06,

R E S O L V E

CONVOCAR para tomar posse a partir desta data, os candidatos abaixo relacionados, con-
forme aprovação no Processo Seletivo nº 001/2020, instaurado para formação de cadastro 
de reserva para estágio não obrigatório aos estudantes de nível técnico e de ensino supe-
rior, homologado em 21 de outubro de 2020, estando sua vigência suspensa em conformida-
de com o Decreto nº 1.721/2021, c.c. o art. 10 da Lei Complementar 173/2020: 

Curso: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º JANAINA MACEDO PIRES 50.375.803-6

Curso: EDUCAÇÃO FÍSICA
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º LEONARDO LOURENÇO GILBERT 40.972.735-0

Curso: ENFERMAGEM
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º ROGÉRIO BENEDITO ALMEIDA FILHO 55.918.695-2
2º MARIA JULIA FRIEDMANN CRUZ CABRAL 60.234.367-7

Curso: ENGENHARIA CIVIL
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º JACKSSELI RIBEIRO DE PONTES 45.955.773-7

Curso: FONOAUDIOLOGIA
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º LETÍCIA CUNHA MOREIRA 50.992.298-3

Curso: LETRAS
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º EDIMAR LEANDRO BOIAN 48.808.069-1

Curso: MATEMÁTICA
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º ÉRICA VANESSA CHAVES 13.044.926-3

Curso: PEDAGOGIA
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º FERNANDA LOPES ANTUNES 41.314.013-1
2º ROSSANA BARBOSA DA SILVA MINEO 66.274.810-4
3º NAYENE BONRRUQUE 58.582.215-3
4º CAMILA SANTOS XAVIER 153.841.44
5º REGINA DE OLIVEIRA 59.169.632-0
6º VIVIANE OLIVEIRA DE SOUZA 7.659.030

Curso: PSICOLOGIA
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º ALÍCE LAÍS DE OLIVEIRA 39.799.478-3

Curso: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º LUAN FERREIRA DA SILVA CAMPOS 65.828.807-6
2º GUSTAVO HENRIQUE CLAUDINO VIEIRA 62.957.352-9
3º LUANNY VITÓRIA AVELAR DA SILVA 60.152.946-7

Curso: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º JOSÉ AUGUSTO DA SILVA NETO 53.396.609-7
2º ELIAS JOSÉ CAETANO ROCHA 39.442.377-X
3º GABRIELLY FRANCICE GONÇALVES DIAS 56.098.874-6

Curso: TÉCNICO DE LOGÍSTICA 
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º IASMIN DE OLIVEIRA E SILVA 62.110.561-2

Curso: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º LUIZ CARLOS DA COSTA 57.183.790-6

Os candidatos acima relacionados terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente 
publicação, para se apresentarem à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Muni-
cipal de Cajati/SP, a fi m de tomar ciência da documentação necessária para celebração do 
Termo de Compromisso de Estágio, tudo conforme exposto no Edital nº 001/2020. O não 
comparecimento no prazo rigorosamente estabelecido implicará na desistência e perda à 
vaga.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, com afi xação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Cajati/SP, 23 de agosto de 2021

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE CANANÉIA

Despacho do Prefeito Municipal

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

012/2021
EDITAL Nº 006/2021 

Ratifi cando nos termos do § 1º , do Ar-
tigo 14, da Lei nº 11.947/09, e de con-
formidade com a CD/FNDE Nº 06, de 
08 de maio de 2.020, que dispensa a 
licitação, invocado para fi ns de aquisi-
ção de gêneros alimentícios da agri-
cultura familiar para alimentação 
escolar diretamente da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar 
rural, com dispensa de licitação, em 
favor da COOPERATIVA DOS AGRI-
CULTORES FAMILIARES DE ELDO-
RADO – COOPAFEL, Grupo Formal, 
no valor de R$ 68.103,00 (sessenta e 
oito mil cento e três reais), fi cando as 
licitantes convocadas a assinar o ter-
mo contratual, ou documentos equi-
valentes, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, nos termos do Artigo 81 da Lei 
8.666/93.

Cananéia, 23 de agosto de 2.021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 49/2021 (Regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição, de 
forma parcelada, de insumos para realização de 
exames laboratoriais relacionados ao Covid-19, 
incluindo disponibilização de equipamentos (em 
comodato), para atender a demanda do Labora-
tório de Análises Clínicas (Secretaria Municipal 
De Saúde) deste município de Tupã, pelo período 
de 06 (seis) meses) - Resumo da decisão: AD-
JUDICAÇÃO pelo senhor Pregoeiro do lote 01 à 
empresa IMPACTA SERVIÇOS, COMÉRCIO E 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 
– CNPJ nº 18.341.329/0001-81, bem como HO-
MOLOGO o seu resultado final, com fundamento 
nos artigos 38, inciso VII, e 43, inciso VI, da Lei 
de Licitações nº 8666/93, com aplicação subsidiá-
ria. A íntegra da presente decisão está disponível 
no site www.tupa.sp.gov.br ou através de solicita-
ção pelo e-mail compras@tupa.sp.gov.br. Tupã, 
11/08/2021. Caio K. P. Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
(RESUMIDO) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 
260/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N° 50/2021 
- SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE. OBJETO: Contratação de 
empresa do ramo para o fornecimento de insumos 
destinados à realização de exames laboratoriais 
no Laboratório de Análises Clínicas (Secretaria 
Municipal de Saúde), deste município de Tupã, in-
cluindo disponibilização de equipamentos (em co-
modato), pelo período de 12 (doze meses). Aber-
tura: dia 03/09/21 às 08h30min - Tipo de Licitação: 
Menor preço por lote. O edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no Depto de Licitação, no 
Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, 
nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou 
através do telefone (0XX14) 3404-1000, de se-
gunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min 
e dás 13h00min às 17h00min e no site www.tupa.
sp.gov.br. Tupã, em 26 de julho de 2021. Caio K. 
P. Aoqui – Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE CONTRATO Nº 85/2021 – 
PROC. Nº 300.099/2021– CONTRATADA: 
EMPARSANCO ENGENHARIA S.A – OBJE-
TO: Realização de serviços continuados de 
manutenção, conservação, recuperação e 
melhorias da drenagem e dos revestimentos 
da malha viária municipal existente, contem-
plando ruas, avenidas, passeios e praças, 
no município de São Caetano do Sul - DATA 
DA ASSINATURA: 23/08/2021 – PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - contados 
a partir da assinatura - VALOR TOTAL: R$ 
9.690.000,00. CONTRATANTE: Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 016/2021

PROCESSO Nº 027/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

Encontra-se aberta no Departamento 
Municipal de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia- SP, o EDITAL nº 016/2021, 
referente a TOMADA PREÇOS nº 
002/2021, PROCESSO nº 027/2021, 
do tipo menor preço, pelo regime de 
empreitada global, que trata da escolha 
da proposta mais vantajosa, por preço, 
para a “Contratação de empresa espe-
cializada em serviços de engenharia 
para execução de obras de pavimenta-
ção asfáltica e obras complementares 
na rua Venceslau Brás, vila Cabana, 
em Cananéia”, celebrado através de 
Convênio por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e o municí-
pio de Cananéia.

Data para cadastro, ou entrega do 
“Envelope I - Habilitação” até as 

16h00m do dia 07/09/2021 (Para em-
presas não cadastradas).

Recebimento dos envelopes dia 
10/09/2021 – 09h00min (Para empre-

sas cadastradas).
Abertura dos envelopes dia 

10/09/2021 será às 09h15m.
O edital completo poderá ser obti-
do pelos interessados na Avenida 
Independência, nº 374, Rocio, 
Cananéia- SP, de segunda à sexta-fei-
ra, nos horários das 08:00h às 12:00h 
e das 13:30h às 17:30h. Outras infor-
mações ou esclarecimentos, poderão 
ser obtidas pelo telefone (013) 3851-
5100 ou no Departamento Municipal de 
Compras e Licitações, desta Prefeitura 
Municipal, no mesmo endereço e ho-
rário. O Departamento Municipal de 
Compras e Licitações não se respon-
sabilizará pela falta de informações 
relativas ao procedimento àqueles in-
teressados que não confi rmarem a re-
tirada do Edital.

Cananéia, 20 de agosto de 2021. 
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO
n° 023/2021

DIFERENCIADA COM COTA 
RESERVADA

O Município da Estância de Cananéia, 
por intermédio da Prefeitura Municipal, 
torna público, para conhecimento dos 
interessados, que o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, 
hora e local designados neste Edital, 
onde realizará certame licitatório, na 
modalidade de PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, pelo MENOR PREÇO 
POR ITEM, cujo objeto é “Registro de 
Preços para eventual aquisição de ma-
teriais médico-hospitalares contidos na 
revista SIMPRO HOSPITALAR, para 
suprir a demanda das unidades de 
saúde do município de CANANEIA/SP, 
conforme especifi cações descritas no 
Edital de Licitações e Anexo I – Termo 
de Referência que integram o edital”,  
pelo período de 12 (doze) meses, su-
bordinado às condições e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus ane-
xos.
Credenciamento e recebimento dos 
envelopes: até o dia 09/09/2021, às 
09:00 horas, junto ao Pregoeiro, na 
Sala do Departamento de Compras 
e Licitação, Paço Municipal, sito à na 
Av. Independência, 374 - Rocio – Ca-
nanéia/SP 
Sessão Pública, início a partir das 
09:30 horas do dia 09/09/2021, na Sala 
do Departamento de Compras e Licita-
ção, Paço Municipal, sito à na Av. Inde-
pendência, 374 - Rocio – Cananéia/SP 
Local de Consulta do Edital: O Edital 
e seus anexos poderão ser visualiza-
dos junto ao Portal eletrônico ofi cial 
da Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia/SP, pelo link: < https://www.
cananeia.sp.gov.br/  OU poderão ser 
retirados junto ao Departamento de Li-
citação - situado na Av. Independência, 
374 - Rocio – Cananéia/SP - portando 
CD-ROM ou pen drive, ou ainda, soli-
citado através do e-mail < compras@
cananeia.sp.gov.br > . Demais informa-
ções poderão ser obtidas pelo telefone 
(13) 3851-5100, ramal 5124.
Cananéia/SP, em 20 de agosto de 2021. 

Robson da Silva Leonel
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Publique em 
jornal de grande 
circulação

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600

DocuSign Envelope ID: F5C1E918-40CB-4D86-BF9C-725D3CA9D2CB
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Saibam todos quanto virem ou dele co-
nhecimento tiverem, que nesta data foi 
promulgada e sancionada a presente

LEI Nº 2.364/2021 – Em 19 de agosto 
de 2021.

Atribui denominação à via pública 
atualmente denominada Rua Proje-
tada Um, situada no bairro Acaraú, 
no local popularmente conhecido 
como CDHU, passando a ser deno-
minada Rua Dirceu Mathais Junior, 
em homenagem ao saudoso Juni-
nho da Casa do Pão. 

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

DINA MARA BARREIRA
Diretora do Departamento Municipal 

de Governo e Administração

A presente Lei está disponível na ín-
tegra no átrio do Paço Municipal, Câ-
mara Municipal e no endereço eletrô-
nico http://www.cananeia.sp.gov.br de 
acordo com o art. 100, da Lei Orgânica 
Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Saibam todos quanto virem ou dele 
conhecimento tiverem, que nesta 
data foi promulgada e sancionada a 
presente

LEI Nº 2.365/2021 – Em 19 de agosto 
de 2021.

Atribui redenominação à via pública 
atualmente denominada Rua Sabiá, 
situada com início à Sul, na Aveni-
da Sargento Cláudio Alves, percor-
rendo uma curva uma distância de 
62,43 metros (sessenta e dois me-
tros e quarenta e três centímetros), 
até o seu término, à Norte, com a 
Avenida Pinta, no Bairro do Retiro 
das Caravelas, passando a ser rede-
nominada, portanto com alteração 
do nome anterior, como Rua VALDI-
NEI BENEDITO DAVID.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

DINA MARA BARREIRA
Diretora do Departamento Municipal 

de Governo e Administração

A presente Lei está disponível na ín-
tegra no átrio do Paço Municipal, Câ-
mara Municipal e no endereço eletrô-
nico http://www.cananeia.sp.gov.br de 
acordo com o art. 100, da Lei Orgânica 
Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

 Saibam todos quanto virem ou dele 
conhecimento tiverem, que nesta data 
foi promulgada e sancionada a presen-
te

LEI Nº 2.366/2021 – Em 19 de agosto 
de 2021.

ATRIBUI DENOMINAÇÃO A RUA 
VINTE E DOIS, PASSANDO A SER 
RUA LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA, 
NO BAIRRO ACARAÚ.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

DINA MARA BARREIRA
Diretora do Departamento Municipal 

de Governo e Administração

A presente Lei está disponível na ín-
tegra no átrio do Paço Municipal, Câ-
mara Municipal e no endereço eletrô-
nico http://www.cananeia.sp.gov.br de 
acordo com o art. 100, da Lei Orgânica 
Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SIDINEI APARECIDO RIEIRO, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do art. 37, inc IX da Consti-
tuição Federal, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 282/97 alterada pelas Leis 
290/97, 435/01 e 760/06,

R E S O L V E

CONVOCAR para tomar posse a partir desta data, os candidatos abaixo relacionados, con-
forme aprovação no Processo Seletivo nº 001/2020, instaurado para formação de cadastro 
de reserva para estágio não obrigatório aos estudantes de nível técnico e de ensino supe-
rior, homologado em 21 de outubro de 2020, estando sua vigência suspensa em conformida-
de com o Decreto nº 1.721/2021, c.c. o art. 10 da Lei Complementar 173/2020: 

Curso: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º JANAINA MACEDO PIRES 50.375.803-6

Curso: EDUCAÇÃO FÍSICA
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º LEONARDO LOURENÇO GILBERT 40.972.735-0

Curso: ENFERMAGEM
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º ROGÉRIO BENEDITO ALMEIDA FILHO 55.918.695-2
2º MARIA JULIA FRIEDMANN CRUZ CABRAL 60.234.367-7

Curso: ENGENHARIA CIVIL
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º JACKSSELI RIBEIRO DE PONTES 45.955.773-7

Curso: FONOAUDIOLOGIA
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º LETÍCIA CUNHA MOREIRA 50.992.298-3

Curso: LETRAS
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º EDIMAR LEANDRO BOIAN 48.808.069-1

Curso: MATEMÁTICA
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º ÉRICA VANESSA CHAVES 13.044.926-3

Curso: PEDAGOGIA
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º FERNANDA LOPES ANTUNES 41.314.013-1
2º ROSSANA BARBOSA DA SILVA MINEO 66.274.810-4
3º NAYENE BONRRUQUE 58.582.215-3
4º CAMILA SANTOS XAVIER 153.841.44
5º REGINA DE OLIVEIRA 59.169.632-0
6º VIVIANE OLIVEIRA DE SOUZA 7.659.030

Curso: PSICOLOGIA
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º ALÍCE LAÍS DE OLIVEIRA 39.799.478-3

Curso: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º LUAN FERREIRA DA SILVA CAMPOS 65.828.807-6
2º GUSTAVO HENRIQUE CLAUDINO VIEIRA 62.957.352-9
3º LUANNY VITÓRIA AVELAR DA SILVA 60.152.946-7

Curso: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º JOSÉ AUGUSTO DA SILVA NETO 53.396.609-7
2º ELIAS JOSÉ CAETANO ROCHA 39.442.377-X
3º GABRIELLY FRANCICE GONÇALVES DIAS 56.098.874-6

Curso: TÉCNICO DE LOGÍSTICA 
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º IASMIN DE OLIVEIRA E SILVA 62.110.561-2

Curso: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Ordem de 

classifi cação NOME R.G.

1º LUIZ CARLOS DA COSTA 57.183.790-6

Os candidatos acima relacionados terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente 
publicação, para se apresentarem à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Muni-
cipal de Cajati/SP, a fi m de tomar ciência da documentação necessária para celebração do 
Termo de Compromisso de Estágio, tudo conforme exposto no Edital nº 001/2020. O não 
comparecimento no prazo rigorosamente estabelecido implicará na desistência e perda à 
vaga.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, com afi xação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Cajati/SP, 23 de agosto de 2021

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE CANANÉIA

Despacho do Prefeito Municipal

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

012/2021
EDITAL Nº 006/2021 

Ratifi cando nos termos do § 1º , do Ar-
tigo 14, da Lei nº 11.947/09, e de con-
formidade com a CD/FNDE Nº 06, de 
08 de maio de 2.020, que dispensa a 
licitação, invocado para fi ns de aquisi-
ção de gêneros alimentícios da agri-
cultura familiar para alimentação 
escolar diretamente da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar 
rural, com dispensa de licitação, em 
favor da COOPERATIVA DOS AGRI-
CULTORES FAMILIARES DE ELDO-
RADO – COOPAFEL, Grupo Formal, 
no valor de R$ 68.103,00 (sessenta e 
oito mil cento e três reais), fi cando as 
licitantes convocadas a assinar o ter-
mo contratual, ou documentos equi-
valentes, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, nos termos do Artigo 81 da Lei 
8.666/93.

Cananéia, 23 de agosto de 2.021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 49/2021 (Regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição, de 
forma parcelada, de insumos para realização de 
exames laboratoriais relacionados ao Covid-19, 
incluindo disponibilização de equipamentos (em 
comodato), para atender a demanda do Labora-
tório de Análises Clínicas (Secretaria Municipal 
De Saúde) deste município de Tupã, pelo período 
de 06 (seis) meses) - Resumo da decisão: AD-
JUDICAÇÃO pelo senhor Pregoeiro do lote 01 à 
empresa IMPACTA SERVIÇOS, COMÉRCIO E 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 
– CNPJ nº 18.341.329/0001-81, bem como HO-
MOLOGO o seu resultado final, com fundamento 
nos artigos 38, inciso VII, e 43, inciso VI, da Lei 
de Licitações nº 8666/93, com aplicação subsidiá-
ria. A íntegra da presente decisão está disponível 
no site www.tupa.sp.gov.br ou através de solicita-
ção pelo e-mail compras@tupa.sp.gov.br. Tupã, 
11/08/2021. Caio K. P. Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
(RESUMIDO) - PROCESSO LICITATÓRIO N° 
260/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N° 50/2021 
- SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE. OBJETO: Contratação de 
empresa do ramo para o fornecimento de insumos 
destinados à realização de exames laboratoriais 
no Laboratório de Análises Clínicas (Secretaria 
Municipal de Saúde), deste município de Tupã, in-
cluindo disponibilização de equipamentos (em co-
modato), pelo período de 12 (doze meses). Aber-
tura: dia 03/09/21 às 08h30min - Tipo de Licitação: 
Menor preço por lote. O edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no Depto de Licitação, no 
Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, 
nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou 
através do telefone (0XX14) 3404-1000, de se-
gunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min 
e dás 13h00min às 17h00min e no site www.tupa.
sp.gov.br. Tupã, em 26 de julho de 2021. Caio K. 
P. Aoqui – Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE CONTRATO Nº 85/2021 – 
PROC. Nº 300.099/2021– CONTRATADA: 
EMPARSANCO ENGENHARIA S.A – OBJE-
TO: Realização de serviços continuados de 
manutenção, conservação, recuperação e 
melhorias da drenagem e dos revestimentos 
da malha viária municipal existente, contem-
plando ruas, avenidas, passeios e praças, 
no município de São Caetano do Sul - DATA 
DA ASSINATURA: 23/08/2021 – PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - contados 
a partir da assinatura - VALOR TOTAL: R$ 
9.690.000,00. CONTRATANTE: Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 016/2021

PROCESSO Nº 027/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

Encontra-se aberta no Departamento 
Municipal de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia- SP, o EDITAL nº 016/2021, 
referente a TOMADA PREÇOS nº 
002/2021, PROCESSO nº 027/2021, 
do tipo menor preço, pelo regime de 
empreitada global, que trata da escolha 
da proposta mais vantajosa, por preço, 
para a “Contratação de empresa espe-
cializada em serviços de engenharia 
para execução de obras de pavimenta-
ção asfáltica e obras complementares 
na rua Venceslau Brás, vila Cabana, 
em Cananéia”, celebrado através de 
Convênio por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e o municí-
pio de Cananéia.

Data para cadastro, ou entrega do 
“Envelope I - Habilitação” até as 

16h00m do dia 07/09/2021 (Para em-
presas não cadastradas).

Recebimento dos envelopes dia 
10/09/2021 – 09h00min (Para empre-

sas cadastradas).
Abertura dos envelopes dia 
10/09/2021 será às 09h15m.

O edital completo poderá ser obti-
do pelos interessados na Avenida 
Independência, nº 374, Rocio, 
Cananéia- SP, de segunda à sexta-fei-
ra, nos horários das 08:00h às 12:00h 
e das 13:30h às 17:30h. Outras infor-
mações ou esclarecimentos, poderão 
ser obtidas pelo telefone (013) 3851-
5100 ou no Departamento Municipal de 
Compras e Licitações, desta Prefeitura 
Municipal, no mesmo endereço e ho-
rário. O Departamento Municipal de 
Compras e Licitações não se respon-
sabilizará pela falta de informações 
relativas ao procedimento àqueles in-
teressados que não confi rmarem a re-
tirada do Edital.

Cananéia, 20 de agosto de 2021. 
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO
n° 023/2021

DIFERENCIADA COM COTA 
RESERVADA

O Município da Estância de Cananéia, 
por intermédio da Prefeitura Municipal, 
torna público, para conhecimento dos 
interessados, que o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, 
hora e local designados neste Edital, 
onde realizará certame licitatório, na 
modalidade de PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, pelo MENOR PREÇO 
POR ITEM, cujo objeto é “Registro de 
Preços para eventual aquisição de ma-
teriais médico-hospitalares contidos na 
revista SIMPRO HOSPITALAR, para 
suprir a demanda das unidades de 
saúde do município de CANANEIA/SP, 
conforme especifi cações descritas no 
Edital de Licitações e Anexo I – Termo 
de Referência que integram o edital”,  
pelo período de 12 (doze) meses, su-
bordinado às condições e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus ane-
xos.
Credenciamento e recebimento dos 
envelopes: até o dia 09/09/2021, às 
09:00 horas, junto ao Pregoeiro, na 
Sala do Departamento de Compras 
e Licitação, Paço Municipal, sito à na 
Av. Independência, 374 - Rocio – Ca-
nanéia/SP 
Sessão Pública, início a partir das 
09:30 horas do dia 09/09/2021, na Sala 
do Departamento de Compras e Licita-
ção, Paço Municipal, sito à na Av. Inde-
pendência, 374 - Rocio – Cananéia/SP 
Local de Consulta do Edital: O Edital 
e seus anexos poderão ser visualiza-
dos junto ao Portal eletrônico ofi cial 
da Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia/SP, pelo link: < https://www.
cananeia.sp.gov.br/  OU poderão ser 
retirados junto ao Departamento de Li-
citação - situado na Av. Independência, 
374 - Rocio – Cananéia/SP - portando 
CD-ROM ou pen drive, ou ainda, soli-
citado através do e-mail < compras@
cananeia.sp.gov.br > . Demais informa-
ções poderão ser obtidas pelo telefone 
(13) 3851-5100, ramal 5124.
Cananéia/SP, em 20 de agosto de 2021. 

Robson da Silva Leonel
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Publique em 
jornal de grande 
circulação

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600

B7gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2021 Economia

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.

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

9BWCA05W96T177070 • 9BD358A4NLYK36841 • 935FCKFVYBB524907 • 9BD18521667067946 • 9BHBG51CAKP980213 •
9BFBSZGDA2B769325 • 94DBCAN17LB214934 • 9BGKS48U0KG477084 • 9BWDL45U1MT103711 • 93Y5SRZ85LJ233463 •
9C2MC35002R019478 • 9BHBG51CAHP669846 • 935SDNFNYDB549134 • 9BFZZZ33ZNP012781 • 93YRBB004LJ322006 •
9BFZF55P2C8223208 • 9BWAB45U1KT089442 • 9BD195A4ZK0845263 • 9BGKL69U0JG377777 • 9BD197134D3099664 •
94DFFUK13HB105256 • 9BGKL48U0LB164363 • 9BWCA05W27P068587 • 9BGKS48U0KG403644 • 9BWDB45U8JT140785 •
9BFZH55L0J8087827 • 9BD17201XA3534172 • 9BD2651JHH9079139 • 9BGKL69U0LB184576 • 9C2JA04207R015987 • 9BFZH55L0H8385966
• 94J1XFBB55M003123 • W0L000085R1128280 • 9BWKB45U0LP006064 • 9BGKS48U0KG469159 • 9BGKS48U0KG340854 •
9BFBSZGDA4B836792 • 93YHSR3HSLJ919113 • 34401312695652 • 9BWAG45U3LT070605 • ZFA160000R4980936 •
9BD17164LC5790574 • 9BWAG45U0LT022947 • 93Y4SRZ85MJ434375 • 93Y4SRZ85MJ776402 • 9BGKL48U0LB153066 •
9BGKS48U0KG445593 • 9BFZH54L3L8489278 • 9BFZH55L4H8436241 • 9BWXTACM4SDB80551 • 9BGKS48U0KG475181

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

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 20/07/2021 . 10H (16) 4042-2550
LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 24/08/2021 . 10H

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0056441-23.2007.8.26.0562 – Executado: Adelaide Góes de 
Paulo (CPF nº 192.867.378-31) – Exequentes: Espólio de Elias Abib Elias; Rogério Aguiar 
Elias (CPF nº 800.384.258-15); Ronaldo Aguiar Elias (CPF nº 017.850.198-05); Rosane 
Aguiar Elias (CPF nº 070.273.758-50) e Rosangêla Maria Aguiar Elias (CPF nº 199.307.178-
46)- Interessados: Prefeitura Municipal de São Vicente/SP (CNPJ nº 46.177.523/ 0001-09) 
e Adriana Moraes (CPF n º 133.599.948-50). O 1º leilão terá início em 04 de Outubro de 

2021 às 14h00min com encerramento às 07 de Outubro de 2021 às 14h00min com lances a partir do valor de ava-
liação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 27 de 
Outubro de 2021 às 14h00min, com lances a partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: 
Um apartamento nº 121, situado no 12º andar ou 13º pavimento do EDÍFICIO BELMAR, localizado na Rua Cândido 
Rodrigues, nº 77, Centro, São Vicente/SP - CEP 11320-050, constituído por sala, dois dormitórios, terraço social, hall 
de circulação, banheiro, cozinha e terraço de serviço, abrangendo uma área útil de 57,50 metros quadrados. Objeto 
da Matrícula nº 30.074, do Cartório de Registro de Imóveis de São Vicente/SP, Inscrição Municipal sob nº 
14.00061.0081.00077.120. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0511479-32.1997.8.26.0100 – Executado: Miranda Comércio 
e Construções Ltda (CNPJ nº 60.727.336/0001-82) – Exequente: Ginalda Aya Mizuno 
(CPF nº 027.644.998-33)- Interessado: Prefeitura do Município de São Paulo/SP (CNPJ nº 
46.395.000/0001-39). O 1º leilão terá início em 04 de Outubro de 2021 às 14h00min com 
encerramento às 07 de Outubro de 2021 às 14h00min com lances a partir do valor de avaliação 

atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 27 de Outubro 
de 2021 às 14h00min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Uma sala 
comercial localizada na Rua Guilherme Banittiz, nº 90, sala 82, Edifício Office Tower, Vila Nova Conceição, CEP 
04532-060, possuindo a área privativa de 42,57m². Observações: A sala comercial é composta por 03 (três) salas, 02 
(dois) banheiros, copa e 02 (duas) vaga para garagem. Objeto da Matrícula nº 137.295, do 4º Cartório de Registro 
de Imóveis da Capital/SP, Inscrição Municipal sob nº 016.147.0073-7. Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1004190-30.2017.8.26.0604 – Executados: SILAS ALVES 
BOLGIONI E OUTRO (CPF Nº 371.076.188-30) E GEIZA MAUIZE DURANTE BOLGIONE 
(CPF Nº 371.076.188-30).– Exequente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SUMARÉ IV - PORTO 
FELIZ RESIDENCIAL CLUBE (CNPJ Nº 16.571.173/0001-08). - Interessado: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SUMARÉ (CNPJ Nº 45.787.660/0001-00) E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 

CEF (CNPJ Nº 00.360.305/0001-04). O 1º leilão terá início em 04/10/2021 a partir das 15h30min com encerramento 
às 15h30min em 07/10/2021 com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, 
seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 27/10/2021 a partir das 15h30min, com lances a partir de 
60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Direitos que o executado possui sobre um apartamento 
nº 21 com área de uso comum 58.812m², área real total 107,602m². Localização: Rua José Vieira dos Santos, nº 
564, Condomínio Residencial Porto Feliz, Apto. nº 21, 1º Pavimento, Bloco 16, Distrito de Nova Veneza, Munícipio de 
Sumaré/SP, CEP: 13181-791. da Matrícula nº 139.363, do Cartório de Registro de Imóveis de Sumaré/SP. Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 1004254-66.2016.8.26.0445 – Requeridos: Rosângela 
Aparecida de Menezes (CPF nº 117.860.068,80), Victório Cassiano Filho (CPF nº 
740.985.358-15), Victória de Menezes Cassiano e Vínicius de Menezes Cassiano – 
Requerente: Marcella Siqueira Cassiano (CPF nº 273.938.048-83)- Interessado: Prefeitura 
do Município de Pindamonhangaba/SP (CNPJ nº 45.226.214/0001-19). O 1º leilão terá início 
em 04 de outubro de 2021 às 14h00min com encerramento em 07 de outubro de 2021 às 

14h00min com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem inter-
rupção o 2º leilão que se encerrará em 27 de outubro de 2021 às 14h00min, com lances a partir de 60% (sessenta 
por cento) da avaliação atualizada. BEM: Um prédio sob o nº 165 e seu respectivo terreno, situado na cidade de 
Pindamonhangaba/SP, a rua Dr. Monteiro César, para onde mede prédio e terreno de frente, 9,00m (nove metros), por 
33,00m (trinta e três metros) da frente aos fundos de ambos os lados, nos fundos mede a mesma medida da frente, 
encerrando uma área total de 297,00m² (duzentos e noventa e sete metros quadrados), divide de um lado com pro-
priedade de Ciro Valentini, de outro lado com propriedade de Nicolau Braga e nos fundos com propriedade de Fausto 
Vilas Boas. Observações: Se trata de prédio com três andares com 21 apartamentos (certidão oficial de justiça fl. 139) 
com área construída de 643,10 m² (IPTU – fl. 50). Objeto da Matrícula nº 21.301 do Cartório de Registro de Imóveis 
de Pindamonhangaba/SP. Inscrição Municipal nº NE111311024000. Valor de Avaliação: R$ 3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos mil reais), em maio de 2019. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 3.918.733,25 (três milhões, 
novecentos e dezoito mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), atualizado em julho de 2021. Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.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 – 08/09/2021 às 
15h00 - VALOR: R$ 95.696,17 e 2º leilão público – 09/09/2021 às 15h00 - VALOR: R$ 125.310,97. 

TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A – 
CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de alienação 
fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 
10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Lote de 
terreno sob o nº 08 da Quadra “K”, do loteamento denominado “Parque dos Eucaliptos II”, em Mogi Guaçu/SP, com a 
área de 200,00m². Av. 04/48.703 – Para ficar constando que a Rua “2” do loteamento “Parque dos Eucaliptos II”, desta 
cidade e comarca, atualmente denomina-se “Rua Ibraim Teodoro de Almeida”. MATRÍCULA: 48.703 – Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de Mogi Guaçu/SP. FIDUCIANTES: FABRICIO APARECIDO ALVES DA SILVA CPF 
301.418.618-00 E KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA CPF 345.168.358-00. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 
24/03/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas 
as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, 
emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A 
desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad 
corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características, estado de conservação ou eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer 
reivindicação. Ficam intimados dos leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 
4223-4343, através do edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

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

817, autorizada por MARQUÊS DIÁLOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA – 
CNPJ nº 12.919.141/0001-91, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da 
Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Apartamento nº 152, localizado no 15º 
pavimento do empreendimento denominado “Vereda Alto da Mooca”, situado na rua Marques 
de Valença nº 260, Mooca/SP, com a área privativa total de 134,540m² (nesta incluída a área de 
22,540m², referente às vagas nºs 74M / 57P, localizadas no 2º subsolo e ao depósito nº 28, 
localizado no 2º subsolo), área real comum de 86,538m² e área real total de 221,078m². 
Matrícula nº 189.634 – 7º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º LEILÃO 
08/09/2021 às 13h45 - VALOR: R$ 1.395.061,83. 2º LEILÃO 09/09/2021 às 13h45 - VALOR: R$ 
1.136.166,79. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da 
leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da 
escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; 
desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 06/08/2021. Os 
Fiduciantes - MIGUEL GOMES DA SILVA NETO CPF 190.796.478-96 E ELAINE CRISTINA ROPA 
CPF 250.960.478-30 – comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o 
exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, 
disponível no portal da Sato Leilões - www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

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

817, autorizada por VITÓRIO RAMALHO DIÁLOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA – CNPJ nº 09.113.205/0001-58, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 
27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Apartamento nº 74, localizado no 7º 
pavimento do Condomínio Vitório Tatuapé, situado à Rua Vitório Ramalho, nº 122, em 
Tatuapé/SP, contendo: Área real privativa de 74,720m² (nesta incluída a vaga 121P); Área real 
comum de 26,942m² e Área real total de 101,662m². Matrícula nº 262.283 – 9º Oficial de 
Registro de Imóveis da Capital de São Paulo/SP. 1º LEILÃO 09/09/2021 às 13h30 - VALOR: R$ 
692.037,56. 2º LEILÃO 10/09/2021 às 13h30 - VALOR: R$ 536.165,71. Encargos do 
arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de 
matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e 
despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do 
imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 12/08/2021. O Fiduciante - 
ESPOLIO LUIZ ANTONIO DE SOUZA CPF 048.087.518-95 REPRESENTADO PELO 
INVETARIANTE: WILLIAN ANTONIO SIMONCELLI DE SOUZA CPF 447.632.648-00 – 
comunicado das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. 
Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da 
Sato Leilões - www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0000653-19.2005.8.26.0457 – Executados: POSTO BRA-
SIL DE PIRASSUSNUNGA LTDA (CNPJ nº 51.050.474/0001-89); ESPÓLIO DE ANTONIO 
CARLOS FURLAN (CPF nº 095.752.158-85) representado pelo herdeiro FELIPE MUSCIO-
NICO FURLAN (CPF nº 134.366.578-75) este que é representado pela genitora MARINA 
MUSCIONICO DA SILVA PINTO FURLAN (CPF nº 134.366.578-75); ONDINA BORTOLOZZO 

FURLAN (CPF nº 175.706.668-36); e terceiros interessados ALMI APARECIDO ALVES; CACHOEIRA DE EMAS 
FUTEBOL CLUBE (CNPJ nº 54.016.530/0001-57); PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA (CNPJ nº 
45.731.650/0001-45) – Exequente: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. O 1º leilão terá início em 04 de outubro de 
2021 a partir das 14:00 horas com encerramento às 14:00 horas em 07 de outubro de 2021 com lances a partir do 
valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará 
em 27 de outubro de 2021 a partir das 14:00 horas, com lances a partir de 50% (cinquenta por cento) da avalia-
ção atualizada. BENS: LOTE 1: UMA ÁREA DE TERRAS, situada no perímetro urbano do distrito de Cachoeira de 
Emas, do município e comarca de Pirassununga, deste Estado, no imóvel denominado “Fazenda Cachoeira”, com 
1.344,50m², objeto da matrícula n° 36.841 CRI de Pirassununga/SP; LOTE 2: UM TERRENO, desmembrado de maior 
área da quadra de terras designadacomo número quatro, situada no perímetro urbano do distrito de Cachoeira 
de Emas, do Município e comarca de Pirassununga, deste Estado, na antiga “Fazenda Nossa Senhora”, com 
frente para a Rua Major Levy, com 400m², objeto da matrícula n° 17.017 CRI de Pirassununga/SP. Para consultar 
o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0004778-53.2018.8.26.0011 – Executado: William da Silva 
Neres (CPF nº 283.047.798-70) – Exequente: Condomínio Edíficio Residencial Vista 
Politécnica (CNPJ nº 26.048.117/0001-29)- Interessados: Caixa Econômica Federal (CNPJ nº 
00.360.305/0001-04) e Prefeitura do Município de São Paulo/SP (CNPJ nº 46.395.000/0001-
39). O leilão de PRAÇA ÚNICA terá início em 09 de Setembro de 2021 às 14h00min com en-

cerramento em 27 de Outubro de 2021 às 14h00min, com lances a partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação 
atualizada. BEM: Direitos que o executado possui sobre o apartamento localizado na Rua Clemente Bernini, 160, Apto. 
28, Bloco 2, Condomínio Vista Politécnica, Bairro Jardim do Lago, Distrito Butantã, na cidade de São Paulo. CEP: 
05397-100., com a área privativa de 46,887m. Observações: Conforme consta no laudo de avaliação, o apartamento 
é constituído por sala para 2 ambientes com terraço, 2 dormitórios, sanitário, cozinha e área de serviço. No mais, o 
condomínio possui parque, quadra de areia, área de ginastica, salão de festas e churrasqueira. Objeto da Matrícula 
nº 238.989 do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Inscrição Municipal nº 160.109.0237-0. Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0015423-25.2013.8.26.0008 – Executado: Jose Augusto 
Marques Monteiro (CPF nº 028.047.518-72) – Exequente: Condomínio Chácara Anália 
Franco (CNPJ nº 060.529.872/0001-73) - Interessado: JRP Comercial e Construtora Eireli-
ME (CNPJ nº 50.026.517/0001-28), A. Barril Incorporadora Ltda (CNPJ nº 54.062.377/0001-
02), Construtora e Incorporadora Izaias Gomes Ltda (CNPJ nº 54.062.435/0001-90) e 
Prefeitura Municipal de São Paulo/SP (CNPJ nº 46.395.000/0001-39). O 1º leilão terá início 

em 04 de Outubro de 2021 às 15h30min com encerramento em 07 de Outubro de 2021 às 15h30min com lances a 
partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se 
encerrará em 27 de Outubro de 2021 às 15h31min, com lances a partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação 
atualizada. BEM: Direitos pertencentes ao executado sobre o Apartamento nº 191, localizado no 19º andar do “Edifiício 
Parati”, bloco “B”, integrante do Condomínio Chácara Anália Franco, situado à Rua Maestro Tom Jobim, nº 85 (entrada 
principal), Tatuapé, contendo a área útil de 335,29m², área comum de 213,41m², área total de 548,70m², estando 
vinculados ao apartamento 04 vagas de garagem e 01 armário, localizados nos subsolos do edifício. Observações: 
Guarita, sistema de interfones, playground, salão de festas, quadra poliesportiva, piscina, salão de jogos, sala de es-
pera e hall de entrada. O apartamento possui a seguinte distribuição: sala de estar, sala de jantar, sala de televisão, 
cozinha, lavanderia, 06 banheiros, 04 dormitórios (suítes), 04 vagas de garagem. Objeto da Matrícula nº 110.071 
do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Contribuinte: 054.260.0170-7. Valor de Avaliação: 
R$1.805.000,00 (um milhão, oitocentos e cinco mil reais), em Julho de 2017. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 
2.145.269,75 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco cen-
tavos), em Julho de 2021. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0020681-17.2012.8.26.0019 – EXEQUENTE: CECILIA MA-
TEUCCE TONON (CPF/MF 115.581.468-14). EXECUTADOS: JOSE DONIZETE PIRES SER-
RALHERIA ME (CNPJ nº 13.794.928/0001-37); GLÓRIA DE FATIMA DA SILVA PIRES (CPF 
nº 115.164.948-14); JOSE DONIZETE PIRES (CPF nº 017.407.498-04). INTERESSADA: PRE-
FEITURA DE AMERICANA (CNPJ/MF 45.781.176/0001-66). O 1º leilão terá início em 04 de 

outubro de 2021 a partir das 14:00 horas com encerramento às 14:00 horas em 07 de outubro de 2021 com lances 
a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se 
encerrará em 27 de outubro de 2021 a partir das 14:00 horas, com lances a partir de 70% (setenta por cento) da 
avaliação atualizada. BEM: Um lote de TERRENO URBANO, sob nº 4-A, da quadra “S”, situado no loteamento deno-
minado “São Luiz”, em Americana, na Rua Francisco de Campos Filho; com uma área de 171,00 metros quadrados, 
objeto da matrícula nº 112.631 do CRI da Comarca de Americana/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0024301-32.2005.8.26.0100 – Executado: Srr Administração 
de Bens Ltda (CNPJ nº 03.120.951/0001-92) – Exequente: Ernani José Texeira da Silva 
(CPF nº 014.581.318-73) - Interessado: . O 1º leilão terá início em 04 de Outubro de 2021 
às 14h00min com encerramento em 07 de Outubro de 2021 às 14h00min com lances a partir 
do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 

2º leilão que se encerrará em 27 de Outubro de 2021 às 14h00min, com lances a partir de 50% (cinquenta por 
cento) da avaliação atualizada. BEM: Lote 1 - Um terreno localizado na Rua Senador Otávio Mangabeira nº 379, 
Jd. Morumbi, São Paulo - SP, CEP 05662-000, perfazendo a área de 450,00m². Observações: I - Conforme laudo 
de avaliação, o terreno possui uma casa residencial, possuindo uma área construída de 342,00m², constituída por: 
sala de jantar, sala de estar, lareira, bar junto a sala de estar, banheiro de visita, cozinha, área de serviço, lavanderia, 
área de depósito, quatro suítes, sala de descanso – pavimento superior, depósito/rouparia e garagem para carros. A 
casa residencial possui área de lazer, descanso e piscina. II – O imóvel da referida matrícula se integra no terreno da 
matrícula n º 75.553, constituído por um jardim e passarelas ao lado da casa. Lote 1.1 - Um terreno localizado na Rua 
Senador Otávio Mangabeira, ao lado do nº 379, Jd. Morumbi, São Paulo - SP, CEP 05662-000, encerrando a área de 
450,00m², sendo todos os lotes confrontantes da mesma quadra 11. Observações: O terreno da referida matrícula se 
integra no imóvel da matrícula nº 68.423, constituído por uma casa residencial. Matrículas sob: Lote 1 - nº 68.423, do 
18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, Inscrição Municipal sob nº 123.182.0034-2. Lote 2 - nº 75.553, 
do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, Inscrição Municipal sob nº 123.182.0035-0. Para consultar o 
edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0064705-37.2019.8.26.0100 – Executado: PAP S/A 
Administração e Participações (CNPJ nº 43.123.199/0001-58) – Exequente: Sueli Agradano 
Kimerling (CPF nº 918.733.208-68) - Interessado: Prefeitura Municipal de Santo André/SP 
(CNPJ nº  01.612.511/0001-27). O 1º leilão terá início em 04 de Outubro de 2021 às 15h30min 
com encerramento em 07 de Outubro de 2021 às 15h30min com lances a partir do valor de 
avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que 

se encerrará em 27 de Outubro de 2021 às 15h30min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da ava-
liação atualizada. BEM: Parte ideal que a executada possui sobre uma casa de nº 1856, da Rua das Figueiras e seu 
respectivo terreno, possuindo área de 540,00m². Observações: Fachada, galpão, salão principal, corredor, edícula, 
escritório e quadro de luz. Área Externa: Garagem descoberta para 03 automóveis com jardim lateral e Quadro de Luz. 
Objeto da Matrícula 21.808, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André/SP. Classificação Fiscal sob 
Setor: 01, Quadra: 098 e Lote 004. Valor de Avaliação: R$ 951.721,48 (novecentos e cinquenta e um mil, setecentos 
e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), em Março de 2021. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 978.640,90 
(novecentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e noventa centavos), em Julho de 2021. Para consultar 
o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0085197-13.2012.8.26.0224 – Requeridos: CICERO PAU-
LINO DOS SANTOS (CPF/MF 806.282.148-04); DORCA FRANCISCA DA COSTA SANTOS 
(CPF/MF 267.199.198-30); Interessados: ANELISE DA COSTA SOUZA SANTOS (CPF/MF 
344.562.168-32); SERGIO ROBERTO DE SOUZA (CPF/MF 322.256.828-60); GUSTAVO PAU-
LINO DA COSTA SANTOS (CPF/MF 338.782.548-06); PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARU-

LHOS (CNPJ/MF 46.319.000/0001-50) – Requerente: CONDOMÍNIO ALAGOAS (CNPJ/MF 54.784.582/0001-73). O 
1º leilão terá início em 04/10/2021 a partir das 15:30 horas com encerramento às 15:30 horas em 07/10/2021 com 
lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão 
que se encerrará em 27/10/2021 a partir das 15:30 horas, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da 
avaliação atualizada. BEM: Um prédio residencial situado na Rua Itanagra nº 292, 294 e 298, e seu respectivo terreno 
constituído pelo lote nº 65, da quadra H, do Jardim Presidente Dutra, Guarulhos-SP, com a área de 250,00ms2, objeto 
da matrícula nº 5.277 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP. Para consultar o edital na íntegra 
e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0106955-79.2005.8.26.0002 – Executado: Construtora 
Mendes Pereira Ltda (CNPJ nº 51.863.876/0001-0) – Exequentes: Carlos Roberto de Miranda 
Cordeiro (CPF nº 041.981.558-95) e Espólio de Angelina Rodrigues Rimentel Cordeiro 
(CPF nº 039.677.938-77)- Interessado: Inês Xavier do Nascimento (CPF nº 171.242.358-47) 
e Prefeitura do Município de São Paulo/SP (CNPJ nº 46.395.000/0001-39). O 1º leilão terá 
início em 04 de outubro de 2021 às 14h00min com encerramento em 07 de outubro de 2021 

às 14h00min com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem 
interrupção o 2º leilão que se encerrará em 27 de outubro de 2021 às 14h00min, com lances a partir de 60% 
(sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Um apartamento nº 23 (vinte e três), localizado no 2º andar do 
“Edifício Manacá – Bloco B”, integrante do “RESIDENCIAL JARDINS DA LIBERDADE”, situado na Rua São Joaquim 
nº 513 e Rua Galvão Bueno nº 433, no 2º Subdistrito – LIBERDADE, com a área privativa de 81,150m² já incluído o 
direito de uso das vagas de garagem nº 98-M, 99-P e 100-P. Observações: Conforme consta no laudo de avaliação, 
o apartamento é constituído por sala, varanda, dormitório suíte, banheiro suíte, 02 (dois) dormitórios, banheiro social, 
cozinha, área de serviço e banheiro de serviço. O condomínio dispõe de salão de festas, salão de ginastica, piscina, 
brinquedoteca, quadra poliesportiva, sala de jogos, churrasqueira, sauna, espaços ajardinados, portões automáticos 
e portaria com interfones. Objeto da Matrícula nº 111.262 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/
SP. Inscrição Municipal nº 005.069.0598-5. Valor de Avaliação: R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais), em 
fevereiro/2019. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 696.106,40 (seiscentos e noventa e seis mil, cento e seis reais 
e quarenta centavos), atualizado em julho de 2021. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0649614-19.2000.8.26.0100 – Executados: Acácio Luiz 
Cautella Pelegrini (CPF nº 821.713.518-56) e Mara Regina Vallino Pelegrini (CPF nº 
045.111.858-83) – Exequente: Fundação dos Economíarios Federais - FUNCEF (CNPJ nº 
00.436.923/0001-90)- Interessado: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (CNPJ 
nº 46.588.950/0001-80). O 1º leilão terá início em 04 de outubro de 2021 às 14h00min com 

encerramento em 07 de outubro de 2021 às 14h00min com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não 
haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 27 de outubro de 2021 às 14h00min, 
com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Um apartamento localizado na Rua 
Jorge Tibiriçá, 2.773, apto 91, Edifício Flamboyant, Centro, São José do Rio Preto/SP - CEP 15010-050, com uma área 
útil de construção de 159,16m². Observações: Conforme laudo de avaliação, o apartamento possui sala, sacada, cozi-
nha, área de serviço, 02 (dois) dormitórios e 01 (um) dormitório com suíte. O condomínio possui em suas áreas comum 
piscina, salão de jogos, salão de festas, guarita e vagas para veículos no subsolo. Objeto da Matrícula nº 62.189 do 
01º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Inscrição Municipal nº 01.01863/017. Valor de 
Avaliação: R$ 371.930,79 (trezentos e setenta e um mil, novecentos e trinta reais e setenta e nove centavos), 
em julho de 2018. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 429.544,40 (quatrocentos e vinte e nove mil, quinhenos e 
quarenta e quatro reais e quarenta centavos), atualizados em julho de 2021. Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br.

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1011866-71.2020.8.26.0071– Executados: MARCIA 
APARECIDA BARBOSA (CPF nº 378.104.328-26) E REGINALDO MENDES DA SILVA 
(CPF nº 170.443.748-24)  – Exequente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS EUCALIPTOS 
(CNPJ nº 14.491.605/0001-37) – Interessado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ nº 
00.360.305/0001-04) E PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU (CNPJ nº 46.137.410/0001-80). 

O 1º leilão terá início em 04/11/2021 a partir das 14h00min com encerramento às 14h00min em 07/11/2021 com lan-
ces a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que 
se encerrará em 27/11/2021 a partir das 14h00min, com lances a partir de 70% (setenta por cento) da avaliação atua-
lizada. BEM: Direitos sobre o Apartamento contendo área privativa de 42,05m². Localizado a Rua Engenheiro Miguel 
Melhado Campos, nº1-129, na cidade de Bauru/SP. Objeto da Matrícula nº 102.175, do 2º Cartório de Registro 
de Imóveis de Bauru/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

(11) 3047-9800 | WWW.LUT.COM.BR

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro ofi cial, 
matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que 
realizará um leilão extrajudicial no dia 30/08/2021 a partir 
das 14h, pelo site www.lut.com.br, autorizado pela comitente 
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A (CNPJ nº 
44.649.812/0001-38).

Edital de Leilão

1ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra –SP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido 
nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0009666- 17.2011.8.26.0268 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Rita de 
Figueiredo Nery, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Ismael Ferreira Coimbra, Espólio 
de Cinira Furquim Coimbra e Ismael Correa Coimbra, Confinantes, Interessados, Ausentes e 
Desconhecidos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Otavio Augusto de Azeredo e Clélia Marilia Heusser Azeredo 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando registro no cartório de Registro de Imóveis competente, 
uma vez que a posse e propriedade da requerente é justa. Alegando a requerente que é filha única e 
legitima de HILDA HEUSSER, falecida em 26 de abril de 2006. Após o falecimento da Sra. Hilda 
Heusser, a requerente verificou mediante instrumento particular de compra e venda datado de 
25/04/1967, que a de cujus adquiriu de ISMAEL FERREIRA COIMBRA e CINIRA FURQUIM 
COIMBRA, o lote de terreno n. 16F da quadra geral com área total de 1.140 metros quadrados, 
imóvel situado no loteamento denominado Recreio Primavera, situado no bairro do Valo Velho, 
município de Itapecerica da Serra, cadastrado na Prefeitura Municipal sob n. 23443-44-84- 2135-00-
000-07. Todavia, por ser pessoa simples a de cujus não levou o instrumento particular de compra e 
venda a efeito no Cartório de Notas, fato que a requerente desconhecia até o momento do 
falecimento de sua genitora. 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 Itapecerica da Serra-SP. 





               

                  



  
              
            
                


                


                





 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020488-29.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a TECNODOORS COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA ME, CNPJ 12.634.712/0001-41 e AMAURI MENDES 
CAETANO, CPF 174.029.118-29, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Totvs S/A, para cobrança de R$ 
29.443,60 (julho/2018), referente a 42 títulos oriundos das Propostas Comerciais 604563/604564 e 614671/614672. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir 
do prazo supra, paguem o valor supra, acrescido dos honorários advocatícios em 5%, com isenção de custas, ou no mesmo 
prazo ofereça embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial. 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 19 de maio de 2021.                     [24,25] 

Anuncie: 

11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002973-82.2019.8.26.0441. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro 
de Peruíbe, Estado de São Paulo, Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JONAS DANTAS DE 
SOUZA EIRELI, CNPJ 23.990.528/0001-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Construthor 
Construtora Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta 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 Peruíbe, aos 16 de julho de 2021. 

 
CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 0012919-03.2001.8.26.0223. O Dr. Ricardo Fernandes Pimenta Justo, Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível da Comarca de Guarujá/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a confinante Ângela Cornaggia Médici, herdeiros e/ou 
sucessores, bem como aos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados que Neide Pereira Batista, ajuizou 
Ação de Usucapião objetivando o imóvel descrito como apto. 803 do Condomínio Edifício Chapéu Virado, sito a Rua Benjamin 
Constant, nº 154, Pitangueiras, Guarujá/SP, confrontando com quem de direito, tendo em vista a posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o edital para citação dos supramencionados, e para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir após 
os 20 supra, contestem a ação. Não sendo contestada a ação, os réus certos serão considerados revéis, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Guarujá, 04.12.19. 

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1003878-44.2021.8.26.0562. O Doutor José Wilson Gonçalves, Juiz de Direito da 5ª Vara 
Cível de Santos/SP. Faz saber a Espólio de Maria Aparecida Masagão Carvalhaes, ADELINA MAZAGÃO MAGALHÃES, Maria 
Aparecida (sem qualificação), TEREZA CARVALHAES RIBEIRO, CECÍLIA CARVALHAES CHERTO, BEATRIZ CARVALHAES 
CHERTO, LUCIANA CARVALHAES CHERTO, PEDRO CARVALHAES CHERTO, Espólio de Cândida Masagão Carvalhaes Villas 
Boas, representado por Guilherme Chaves Sant’anna, Espólio de Walther Villas Boas Franco, representado por Walther Villas 
Boas Franco Filho e Aminthas Carvalhaes Franco, Walther Villas Boas Franco Filho, Aminthas Carvalhaes Franco, Espólio de 
Adelina Masagão Carvalhaes, representado por Nelson Carvalhaes Neto e FRANCISCO OLAVO GUIMARÃES PERET FILHO, 
Espólio de Francisco Olavo Guimarães Peret, Espólio de Carlos Alberto Raposo Cherto, representado por CECÍLIA 
CARVALHAES CHERTO, VII - Espólio de José Cícero Ribeiro Fontes, representado por Carmem Sylvia Ratto Ribeiro Fontes e 
CECÍLIA CARVALHAES CHERTO, que Antonio Edgard Basaglia, ajuizou ação de adjudicação compulsória, objetivando a outorga da 
escritura definitiva do apartamento nº 153 do Edifício Prelúdio, sito na Avenida Bartolomeu de Gusmão nº 167, em Santos/SP, com 
matricula nº 84.865 do 2º CRI-Santos/SP. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após o prazo supra, contestem a ação, , sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), 
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. PROC. Nº 1005199-64.2020.8.26.0590. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro de São Vicente, Estado de São Paulo, Dr. Otávio Augusto Teixeira Santos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ESPÓLIO 
DE EDILBERTO BARREIROS CASASCO, representado por seu inventariante BRUNO DE BARROS GUEDES 
CASASCO, ZILDA DE ALMEIDA CARDOSO CASASCO, NELSON DE ALMEIDA CARDOSO, ARNALDO BERTO, IRENE 
MARIA CHADE BERTO, ANTONIO FERREIRA CARDOSO, MARIA APARECIDA CARDOSO, JOSÉ DE ALMEIDA, 
ASSUNÇÃO RICARDINA FERNANDES, AGOSTINHO SIMÕES, VIRGINIA DOS SANTOS SIMÕES, ABÍLIO COELHO, ANA 
RICARDINA FERNANDES COELHO, FERNANDO DOS SANTOS, ANTONIO PREIRA DIAS, MARIA ERMELINDA 
TALHADAS DIAS, FERNANDO BALLERONI E CIDADE DE SANTOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE E GÁS, que DOIL 
DONIZETE DE ALMEIDA, ajuizou ação de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, objetivando a outorga da escritura definitiva do 
imóvel localizado no 14º andar ou 15º pavimento, do edifício Tocantins, sito à Avenida Manoel da Nóbrega, nº 412, São 
Vicente/SP. Registrado sob matrícula nº 113817, no CRI - São Vicente/SP. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida 
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, contestem a ação, sendo nomeado curador especial em 
caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora. Será o 
presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado. São Vicente, aos 27 de julho de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009556-16.2016.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ARQFORMA SANTOS PROJETOS E REFORMAS EIRELI, CNPJ 04.697.119/0001-16, representado por seus sócios 
Alexandre Espíndola, CPF nº 727.511.779-72 e Lídia Maria Esperança Pousada, CPF nº 069.927.668-30, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Condomínio Edifício Sierra Madre, na pessoa do síndico ROBERT 
WAGNER ALVES DE SOUZA, alegando em síntese: ter firmado contrato para com o requerido para reforma do edifício, que foi 
realizada, mas com pouca durabilidade, devendo realizar os reparos necessários. Encontrando-se o réu e seus representantes 
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 Santos, aos 27 de abril de 2021. 

Faça o orçamento das 
suas publicações com a 

GAZETA.

 Editais

 Balanços 

 Atas 

 Comunicados

 Avisos

DocuSign Envelope ID: F5C1E918-40CB-4D86-BF9C-725D3CA9D2CB



B8gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2021 Economia

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 LEILÃO e de intimação do executado ANTONIO LUIZ VILLELA MACHADO, inscrito no CPF/MF sob o nº 792.937.358-49. O Dr. Regis de Castilho 
Barbosa Filho, MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em 
face de ANTONIO LUIZ VILLELA MACHADO - Processo nº 1112628-13.2017.8.26.0100 - Controle nº 2176/2017, e que foi designada a venda do bem descrito 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada 
verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser 

apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o 
ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO 
LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 08/09/2021 às 10:00h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 08/09/2021 às 
10:01h e se encerrará no dia 30/09/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 
bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o 
bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO 
- O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena 
de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
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, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 

bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o 
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 
bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o 
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 

bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO 
- O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena 
de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 

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 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 
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Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 
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, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 

bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o 
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 
bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o 
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 

bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO 
- O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena 
de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 

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 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 

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 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 

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 

Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 
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bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o 
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 
bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o 
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 

bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO 
- O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena 
de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
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 

título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 

autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
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 

título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 

autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
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 
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(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
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autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
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autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
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 
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(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
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 

título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 

autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
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 

título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 

autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
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 

título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 

autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
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 

título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 

autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
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 

título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 

ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. 
- O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 

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 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 

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 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 

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 

Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 

Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 

bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o 
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 
bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o 
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 

bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO 
- O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena 
de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
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 

título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 

FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro 
FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro 

através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do 
da marca Hyundai, modelo Santa Fé 3.5, placa FNJ-7539, ano/modelo 2011/2011, renavam 00597452997
vinculados ao veículo (24/07/2021). O bem encontra-se na Avenida Sabiá nº 23, INDIANOPOLIS, CEP: 04515-000, na cidade de São Paulo/SP, sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação do bem conf. fls. 528: 
R$ 49.878,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais) para abril de 2021. São Paulo, 27 de julho de 2021.Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, Juiz de Direito.

41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

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.

LEILÃO DETRAN SP- ITAQUAQUECETUBA

LEILÃO ONLINE

(11) 4425-2905 / 4425-5925
www.liderleiloes.com.br

VEÍCULOS COM DOCUMENTAÇÃO E SUCATA
Leiloeira Oficial

Caroline de Sousa Ribas - JUCESP Nº 738
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lider.leiloes liderleiloes liderleiloes

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

Setor de Cartas Precatórias Cíveis Foro da Comarca de São Paulo/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada TRÊS COMÉRCIO DE PUBLI-
CAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.597.491/0002-80; bem como do depositário 
JAIR DUTRA SERRATO. A Dra. Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian, MM. Juíza de Direito do 

Setor de Cartas Precatórias Cíveis Foro da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo pro-
cessam-se os autos da Carta Precatória ajuizada por ANTONIO FERNANDO PIRES em face de TRÊS COMÉRCIO DE 
PUBLICAÇÕES - Processo nº 0000223-89.2020.8.26.0021 – Controle nº 942/2020, expedida nos autos do processo 
nº 0181302-58.2014.8.13.0672, em trâmite o Juizado Especial Cível/Criminal do Foro da Comarca de Sete Lagoas/
MG, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL 
- O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas 
condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital 
será publicado na rede mundial de computadores, no sítio  do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com 
o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITA-
ÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.
br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que 
a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da 
visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNI-
CO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 31/08/2021 às 10:30h e se encerrará dia 
03/09/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance 
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 03/09/2021 às 
10:31h e se encerrará no dia 29/09/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) 
do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José 
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto 
eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 
130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial 
em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apre-
sentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.
br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES 
PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá 
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º 
do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do 
lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar 
do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. o exequente, se vier a arrematar 
o imóvel, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro de três 
(3) dias a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a nova praça 
à custa do exequente (art. 892, § 1º, do CPC). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 
www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus 
advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 
889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo da marca/modelo Hynday Tucson GCS 2.7 L, placa DRF 1546, gasolina, 
cor prata, renavam 858570513. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao 
veículo no valor total R$ 654,59 (22/07/2021). O bem encontra-se na Rua William Speers, 1088, Lapa, São Paulo/SP, 
sendo nomeado depositário JAIR DUTRA SERRATO. Valor da Avaliação do bem: R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais) 
para Setembro de 2018. Débito desta ação no valor de R$ 4.588,34 (Maio/2021). São Paulo, 25 de julho de 2021. Eu, 
diretora/diretor, conferi. Dra. Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian - Juíza de Direito
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 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu – SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação do executado PALHARES & PALHARES SER-
RALHERIA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.195.372/0001-98. O Dr. Fernando Co-
lhado Mendes, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu 

- SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de sentenç a, ajuizada 
por A.CARLOS DE SOUZA MOGI GUACU ME em face de PALHARES & PALHARES SERRALHERIA LTDA - processo 
nº 0002341-19.2019.8.26.036 2 (1005115-39.2018.8.26.0362) – controle nº 1530/2018, e que foi designada a venda do 
bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem móvel será vendido no es-
tado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede 
mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, 
do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os 
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. 
DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através  do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão 
terá início no dia 01/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 08/09/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances 
iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem 
interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 08/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 30/09/2021 às 10:00h, onde 
serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O 
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor 
mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES 
– Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais 
débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos de IPVA 
e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e 
II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DES-
CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente 
a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA CO-
MISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do 
lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a 
contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por 
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um 
veículo da marca Volksvagem, modelo Kombi lotação, placa ENW-5246, renavam 254460011, ano/modelo, 2010/2010. 
Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 2.741,21 
(24/07/2021). Valor da Avaliação (conf. Fls. 38): R$ 24.692,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais) 
para fevereiro de 2020. O bem se encontra no Sítio São Sebastião, s/n, Bairro Roseira, CEP 13840-970, Mogi Guaçu/SP. 
Mogi Guaçu, 27 de julho de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Fernando Colhado Mendes - Juiz de Direito
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Setor Unifi cado de Cartas Precatórias Cíveis da Capital/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado TRÊS COMÉRCIO DE PUBLI-
CAÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF sob o nº 00.597.491/0001-08; e do depositário JAIR 
DUTRA SERRATO, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.067.138-15. A Dra. Ana Luiza Madei-

ro Cruz Eserian, MM. Juíza de Direito da Setor Unifi cado de Cartas Precatórias Cíveis da Capital/SP, na forma da lei, 
FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos da Carta Precatória Cível ajuizada por ELIANA DE CARVALHO 
SILVA em face de TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA - Processo nº 0019658-49.2020.8.26.0021 – Controle 
nº 45590/2020, expedida no autos do Processo nº 0006587-55.2015.8.05.0080, em tramite na 3ª Vara do Sistema dos 
Juizados da Comarca de Feira de Santana/BA, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as re-
gras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio  do Leiloeiro www.
megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada 
do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito 
ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar 
o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do 
executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O 
Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 
31/08/2021 às 10:00h e se encerrará dia 03/09/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores 
ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, 
que terá início no dia 03/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 29/09/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com 
no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda 
do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão 
ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem 
correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor 
da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá 
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA 
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o 
leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em 
que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em 
até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos que será 
enviada por e-mail. O exequente, se vier a arrematar o bem, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem 
exceder o seu crédito, depositará dentro de três (3) dias a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação e, 
neste caso, o bem será levado a nova praça à custa do exequente (art. 892, § 1º, do CPC). Todas as regras e condições 
do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do 
executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do 
próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: LOTE ÚNICO: 03 micro-computadores 
Celeron, marca Itautec, modelo InfoWay Business, completos, com C.P.U, monitor colorido, teclado e mouse. Os bens 
encontram-se na Rua William Speers, 1088, Lapa, São Paulo/SP, sendo nomeado depositário JAIR DUTRA SERRATO. 
Avaliação deste lote: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) para abril de 2017. São Paulo, 25 de julho de 2021. Eu, 
diretora/diretor, conferi. Dra. Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian - Juíza de Direito
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Setor Unifi cado de Cartas Precatórias Cíveis da Capital – SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado TRÊS COMÉRCIO DE PUBLI-
CAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.597.491/0002-80; bem como do depositário 
JAIR DUTRA SRRATO, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.067.138-15. O Dr. Alberto Alonso 

Munoz, MM. Juiz de Direito do Setor Unifi cado de Cartas Precatórias Cíveis da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, 
aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo processam-se os autos da Carta Precatória Cível ajuizada por JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA em face 
de TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES e Outros - Processo nº 0035704-50.2019.8.26.0021 – Controle nº 78749, 
expedida nos autos do processo nº 0011315-27.2017.8.19.0001, em trâmite no 9º Juizado Especial Cível da Comarca 
de Vila Isabel/RJ, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO 
BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada 
verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO 
EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio  do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em 
conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apre-
goado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@
megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interes-
sados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente 
da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 31/08/2021 às 10:30h e 
se encerrará dia 03/09/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; 
não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 03/09/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 29/09/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial 
Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o 
nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrema-
tante, exceto eventuais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” 
e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor 
do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar 
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 
895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance 
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exe-
quente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 
DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou 
por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão dispo-
níveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar 
por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos 
termos do art. 889, I, do CPC. O exequente, se vier a arrematar o imóvel, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se 
o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro de três (3) dias a diferença, sobpena de ser tornada sem efeito 
a arrematação e, neste caso, o bem será levado a nova praça à custado exequente (art. 892, § 1º, do CPC) RELAÇÃO 
DOS BENS: LOTE Nº 01: Um computador Preview smart udpm, processador Pentium Dual Core E2160, disco rígido 
80 GB, memória 2 mod. 1GB, com monitor Samsung LCD 15’’ 540 N, teclado MTEK KP 807 e mouse Mtek Optical PM 
520. Valor da Avaliação deste lote: R$ 800,00 (Oitocentos reais) para Março de 2019. LOTE Nº 02: Um computador 
Preview smart udpm, processador Pentium Dual Core E2160, disco rígido 80 GB, memória 2 mod. 1GB, com monitor 
Samsung LCD 15’’ 540 N, teclado MTEK KP 807 e mouse Mtek Optical PM 520. Valor da Avaliação deste lote: R$ 
800,00 (Oitocentos reais) para Março de 2019. Os bens encontra-se na Rua William Spcers, nº 1.088, Lapa de Baixo, 
São Paulo/SP, sendo nomeado depositário JAIR DUTRA SRRATO. São Paulo, 26 de julho de 2021. Eu, diretora/diretor, 
conferi. Dr. Alberto Alonso Munoz - Juiz de Direito
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24ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada AGRO INDUSTRIAL AMÁLIA 
S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.560.257/0001-20; e do depositário JOSÉ PAULO 
CATHARINO, inscrito no CPF/MF sob o nº 37.735.798-53. O Dr. Claudio Antonio Marque-

si, MM. Juiz de Direito da 24ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo pro-
cessam-se os autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A em face de 
AGRO INDUSTRIAL AMÁLIA S/A - Processo nº 0700626-48.1995.8.26.0100 (583.00.1995.700626), e que foi designa-
da a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido 
no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das 
datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na 
rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 
887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITA-
ÇÃO - As visitas deverão ser agendadas via e-mail visitacao@megaleiloes.com.br, cabendo ao responsável pela guarda 
autorizar o ingresso dos interessados.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/09/2021 às 15:00h e se encerrará dia 08/09/2021 às 15:00h, 
onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao 
valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 08/09 às 15:01h, e se encerrará no dia 
30/09/2021 às 15:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO 
BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da ava-
liação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA 
e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e 
II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DES-
CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente 
a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA CO-
MISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 6% 
(três por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance 
e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial 
ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO 
- O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Co-
mercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar 
do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. 
Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo 
caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos 
autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: 1 reator 
de última fase do sistema PP marca HANS J. ZIMMER, N.3095-7 com cabeça de extrusão e 2 moto redutores com motor 
Schorch 3,3 a. O bem encontra-se na Estrada do Jaguari, s/n, São José dos Campos/SP, sendo nomeado depositário 
JOSÉ PAULO CATHARINO. Avaliação dos bens: R$ 1.015.337,00 (um milhão, quinze mil reais e trezentos e trinta 
e sete reais) atualizado para julho de 2021. São Paulo, 27 de julho de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Claudio 
Antonio Marquesi - Juiz de Direito

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

Setor Unifi cado de Cartas Precatórias Cíveis da Capital/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada MARLENE PEREZ DE OLIVEIRA 
(depositária), inscrita no CPF/MF sob o nº 055.320.168-95. A Dra. Ana Luiza Madeiro 
Cruz Eserian, MM. Juíza de Direito da Setor Unifi cado de Cartas Precatórias Cíveis da 

Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Carta Precatória Cível ajui-
zada por SEBASTIÃO JOSÉ CAVALCANTI em face de MARLENE PEREZ DE OLIVEIRA - Processo nº 1000845-
54.2020.8.26.0021 – Controle nº 14830/2020, expedida nos autos do Processo nº 1010423-53.2016.8.26.0224/01, em 
tramite na 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Guarulhos/SP, e que foi designada a venda do bem 
descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se 
encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para 
as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computa-
dores, no sítio  do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive 
as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão 
enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela 
guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens 
estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. 
DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão 
terá início no dia 31/08/2021 às 10:00h e se encerrará dia 03/09/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances 
iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem 
interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 03/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 29/09/2021 às 10:00h, onde 
serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O 
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor 
mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES 
– Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais 
ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos e demais taxas e impostos que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar 
ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. 
A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante 
e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá 
ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial 
nos autos que será enviada por e-mail. O exequente, se vier a arrematar o bem, não estará obrigado a exibir o preço, 
mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro de três (3) dias a diferença, sob pena de ser tornada sem 
efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a nova praça à custa do exequente (art. 892, § 1º, do CPC). Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso 
a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, 
será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: uma máquina 
OFF set, marca MULTILITI 1250 W , máquina de uso em gráfi cas e com capacidade de tirar cem cópias por minuto e cor 
marron terra. O bem encontra-se na Rua Maria Lisboa, 676, Comercia Gráfi ca e Copiadora Comunicação Visual, Jardim 
Paulista, São Paulo/SP, sendo nomeada depositária a executada. Valor da Avaliação do bem: R$ 9.000,00 (nove mil 
reais) para junho de 2019. Débito desta ação no valor de R$ 11.256,63 (novembro/2020). São Paulo, 25 de julho de 
2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian - Juíza de Direito

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

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados FELIPE AUGUSTO DE LIMA 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.037.177/0001-04; e FELIPE AUGUSTO DE LIMA, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 400.268.208-03; bem como seu cônjuge se casado for. O Dr. 

Sergio Augusto Fochesato, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP, na forma da 
lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interes-
sar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ITAÚ 
UNIBANCO S/A em face de FELIPE AUGUSTO DE LIMA LTDA e Outro - Processo nº 1002051-50.2020.8.26.0362 
- Controle nº 602/2020, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: DO BEM - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte 
interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLI-
CAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.
com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição 
detalhada do bem a ser apregoado, e, será afi xado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação, em 
conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do Código de Processo Civil. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar 
o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao 
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/09/2021 
às 10:30h e se encerrará dia 08/09/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da 
avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá 
início no dia 08/09/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 30/09/2021 às 10:30h,, onde serão aceitos lances com no míni-
mo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 
Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP 
sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem correspon-
derá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela 
Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o 
bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos de IPVA e demais taxas e impostos, que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não 
suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ain-
da que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso 
de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida 
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução 
em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, 
a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em 
até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, que fi cará 
disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no 
Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio 
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do 
art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um veículo da marca/modelo GM/Corsa Hatch Maxx, placa EPR 3332, chassi 
9BGXH68P0BC117911, ano/modelo 2010/2011, alcool/gasolina, cor prata, renavam 00221345388. Consta no site da Se-
cretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que não há débitos vinculados ao veículo (27/07/2021). Valor da Avaliação: 
R$ 22.855,00 (Vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais) para Maio de 2021. O bem se encontra na Rua 
Lucila Ambrozio de Oliveira, 283, Jardim Santa Mônica, Mogi Guaçu/SP, sendo nomeado depositário o executado. Débito 
nesta ação no valor de R$ 154.388,48 (Maio/2020). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi-Guaçu, aos 28 
de julho de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Sergio Augusto Fochesato - Juiz de Direito

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

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES 
– ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São 
Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 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.

CARROS E MOTOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO.
24 de agosto de 2021 à partir das 10h– SOMENTE ONLINE  |  Lances: www.satoleiloes.com.br

MARCA/MODELO: AUDI: A3 1.8 03/04; A3 LM 150CV 16/16 – CHEVROLET: S10 BLAZER ADVANT 10/11; SPIN 1.8L AT LT 15/16; S10 ADVANTAGE D 10/11; 
CORSA HATCH MAXX 05/05; SPIN 1.8L AT ACT7 18/19; MONTANA SPORT 13/14; CAPTIVA SPORT V6FWD 11/11; ONIX 1.4AT LTZ 16/16 - CITROEN C4L A THP 
FFEX 14/15 – FIAT: PALIO WK ADVEN DUAL 11/11 STRADA VOLCANO 13CD 20/21; STILO FLEX DUALOGIC 08/09 – FORD: ECOSPORT SE AT 1.5 19/20; 
RANGER XLT CD4 32 13/14; ECOSPORT XLT1.6FLEX 09/09; ECOSPORT XLT2.0FLEX 10/11; ECOSPORT FSL1.6FLEX 11/12; ECOSPORT XLT 06/07 – HONDA: 
CIVIC LXL FLEX 11/11; FIT LX FLEX 10/10; CIVIC LXL FLEX 11/11; FIT LX FLEX 11/12 – HYUNDAI: HB20 1.0M COMFOR 16/17; I30 2.0 10/10; HR HDB 11/12; HB20S 
1.6A STYL 18/19 - JEEP RENEGADE 1.8 AT 19/19 – KIA MOTORS: SOUL EX 1.6 FF MT 10/11; SORENTO EX2 3.5G27 11/11 – MMC: ASX 2.0 4WD 10/11; PAJERO 
SP4X4 HPE D 05/05 – NISSAN: VERSA 16 S 17/17; VERSA 16 UNIQUE 15/16 – PEUGEOT: 408 ALLURE 11/12; 308 FELINE 11/12; 207HB XR S 08/09 – RENAULT: 
MASTER TRANS ESC 19/20; LOGAN AUTH 10 18/19; DUSTER 20 D 4X2A 13/14 - SUZUKI G.VITARA 4WD 5P 08/09 - TOYOTA HILUX CDSRXA4FD 15/16 – 
VOLKSWAGEN: POLO 1.6 02/03; CROSSFOX 05/05; NOVA SAVEIRO RB MBVS 17/17 - JAC J5 12/13 - CHERY CELER 1.5 HB ACT 16/17.

Visitação para inspeção visual dos bens mediante agendamento pela central de atendimento (11) 4223-4343. 

CHASSI: 99ADJ78V4G4001971; 9BGJB75E0GB104389; 9BG138HF0BC413505; 9BGXH68X05B213561; 9BGJK7520KB172387; 9BGCS80X0EB154610; 
3GNAL7EYXBS667339; 9BGKT48R0GG224089; 8BCND5GVUFG518753; 9BFZB55S3L8768057; 8AFAR23L3EJ144681; 9BFZE55P598536734; 
9BFZE55H2B8616667; 9BFZE55P5C8687791; 9BFZE16FX78818783; 93HFA6660BZ128650; 93HGE6750AZ209901; 93HFA6560BZ115980; 
93HGE6850CZ106955; 9BHBG51CAHP679716; KMHDC51EBAU249362; 95PZBN7HPCB039185; 9BHBG41DBKP925441; 98861110XKK235593; 
KNAJT814AB7266328; KNAKU813BB5168175; JMYXTGA2WBZA02059; JMY0RK9705JA02409; 94DBCAN17HB114228; 9BD19241R93083933; 
94DBCAN17GB112476; 8AD4CRFJWCG057294; 9362LKFW09B026353; 93YMAF4XELJ912355; 93Y4SRF84KJ395112; 93YHSR2LAEJ957278; 
JSAJTD54V94501228; 8AJBA3CD8G1560065; 9BD281B41MYV19496; 9BWHB09A13P008585; 9BWKB45Z754098466; 9BD373165B5001851; 

LJ12FKS2XD4500758; 98RDB11B8HA000104; 8AS4DRFJWCG054509; 9BG116GP0BC444682; 93UMB28L744002687 e 9BWKB45U1HP130755. 
Infs. (11) 4223-4343 – www.satoleiloes.com.br | Antonio Hissao Sato Jr. - Leiloeiro Oficial – JUCESP 690

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0000560-55.1999.8.26.0590 – Executado: SAMIR ASSUM 
SABBAG (CPF: 037.889.118-91) – Exequente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO INTERNACIONAL 
(CNPJ: 52.259.264/ 0001-68)- Interessados: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 
(CNPJ: 46.177.523/0001-09). O 1º leilão terá início em 04 de outubro de 2021 às 14h00min 
com encerramento em 07 de outubro de 2021 às 14h00min com lances a partir do valor de 

avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 27 de 
outubro de 2021 às 14h00min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Um 
apartamento localizado na Av. Padre Manoel da Nóbrega, 1835 – apto 513, 5º andar do bloco B - Itararé, São Vicente/
SP - CEP 11320-200, com área privativa de 83,72m². Observações: Conforme consta no laudo de avaliação, o aparta-
mento possui dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Objeto da Matrícula nº 118.964 do Cartório 
de Registro de Imóveis de São Vicente/SP. Inscrição Municipal nº 2.17.105.0071.1835.305. Para consultar o edital 
na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0009670-26.2012.8.26.0072 – Executados: BANCO 
BRADESCO S.A. (CNPJ/MF Nº 54.020.201/0001-80). – Exequente: VIP SERVIÇOS RURAIS 
LTDA (CNPJ/MF Nº 05.591.751/0001-43); PAULO TADEU PEREIRA (CPF/MF Nº 020.621. 
428-62) E EMERITA GOJON PEREIRA (CPF/MF Nº 049.354.478-00). - Interessado: ODETE 
RIBEIRO GORGONA (CPF/MF Nº 081.362.498-30); LUCAS EGEA BERNARDO COUTO 

E AIRES VIGO. O 1º leilão terá início em 04/10/2021 a partir das 15h00min com encerramento às 15h00min em 
07/10/2021 com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem 
interrupção o 2º leilão que se encerrará em 27/10/2021 a partir das 15h00min, com lances a partir de 50% (cinquenta 
por cento) da avaliação atualizada. BEM: Parte ideal correspondente a 16,66% de uma casa residencial, situada à 
Rua dos Andradas n° 444, nesta cidade, com área total de 220,00m². Localização: Rua dos Andradas, 444, Centro 
– Bebedouro/SP. Objeto da Matrícula nº 4141, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Bebedouro/SP. Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº0013086-49.2006.8.26.0189 – Executados: SEBASTIÃO 
LIMA CASSEMIRO (CPF º 287.182.838-53). – Exequente: AGROMEC JALES AGRICOLA 
LTDA (CNPJ Nº 05.761.558/0001-03). Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERNANDÓPOLIS (CNPJ Nº 47.842.836/0001-05), APARECIDA CASSEMIRO LIMA (CPF 
Nº 352.429.308-53), TEREZA LIMA DE OLIVIERA GRAMACHO (CPF Nº 144.725.238-17), 
ANTONIO LIMA CASSEMIRO (CPF Nº S/N), TERESA INÁCIO DE SOUZA CASSEMIRO (CPF 

Nº S/N), MARIA APARECIDA LIMA SAVAZZI (CPF Nº 101.664.718-28), ARMINDO SAVAZZI (CPF Nº 172.546.988-04), 
MARIO LIMA CASSEMIRO (CPF Nº 546.714.008-63), SIRLEI BAZEIA LIMA CASSEMIRO (CPF Nº 059.382.338-95), 
VERA LUCIA CASSEMIRO LIMA (CPF Nº 735.864.128-00) E JULIA LIMA CASSEMIRO (CPF Nº 034.019.268-12). O 
1º leilão terá início em 04/10/2021 a partir das 15h30min com encerramento às 15h30min em 07/10/2021 com lances 
a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que 
se encerrará em 27/10/2021 a partir das 15h30min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação 
atualizada. BEM: Lote 1 -    Parte Ideal de 50% (cinquenta por cento) que o executado possui sobre um terreno sem 
benfeitorias, situado na Rua Ernesto Cavalin, constante de parte do lote 17, da quadra 13, da cidade de Meridiano, 
desta comarca, medindo dez (10) metros de frente, por quarenta (40) metros da frente ao fundo, confrontando pelo 
lado direito com o lote 16 pelo lado esquerdo com o lote 18, e pelo fundo com o lote 10.   Lote 2- Parte Ideal de 1/14 
(um quatorze avos) que o executado possui sobre um terreno com as áreas de 50,00 e 122,00 metros quadrados 
de construção. Objeto da Matrícula nsº 6.599 e 27.083, respectivamente, ambos do Cartório de Registro de 
Fernandópolis/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0015119-31.2010.8.26.0008 – Executados: Auto Posto Bom 
Jesus de Pirapora Ltda (CNPJ nº 62.729.314/0001-87) e seu representante Miguel Palacio 
Martines (CPF nº 701.363.518-91) – Exequente: Andre Luiz Szabli (CPF nº 347.776.268-14)- 
Interessados: José Carlos Ramos(CPF s/nº), Roseli La Porte Ramos (CPF s/nº) e Prefeitura 
de Praia Grande/SP (CNPJ nº 82.913.211/0001-80). O 1º leilão terá início em 04 de outubro 

de 2021 às 14h00min com encerramento em 07 de outubro de 2021 às 14h00min com lances a partir do valor de 
avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 27 
de outubro de 2021 às 14h00min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: 
Direitos que o executado possui sobre o apartamento tipo “duplex” na Rua Leblon, nº 121, Praia Grande/SP - CEP 
11701-630, com a área privativa bruta de 104,96 m², cabendo-lhe o direito a uma vaga na garagem coletiva do edifício. 
Objeto da Matrícula nº 56.039 do Cartório de Registro de Imóveis de Praia Grande/SP. Inscrição Municipal 
nº 2.02.07.054.000.5131-6. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0035039-95.2005.8.26.0224 – Executados: SEBASTIÃO 
BISPO DA SILVA (CPF Nº 055.463-758-84), JOÃO HORÁCIO CAMPOS (CPF Nº 664.470.468-
91) E CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ Nº 49.811.037/0001-99). – Exequente: 
ULISSES CORREIA (CPF Nº 076.460.338-80).- Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARUJÁ (CNPJ Nº 44.959.021/0001-04), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS (CNPJ Nº  52.373.396/0001-16). 

O 1º leilão terá início em 04/10/2021 a partir das 15h30min com encerramento às 15h30min em 07/10/2021 com 
lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão 
que se encerrará em 27/10/2021 a partir das 15h30min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da ava-
liação atualizada. BEM: Apartamento nº 31, nº 155, com a área de construção privativa ou útil de 73,1845m², a área 
de construção comum de 20,2210m², a área de construção total de 106,4955m². Localização: Rua Dois de Junho, nº 
155 - Vila Júlia, Guarujá/SP, CEP: 11440-100 (Apartamento nº 31, 3º Andar do Edifício Pamplona, Bloco I, integrante 
do Condomínio Sol de Espanha). Objeto da Matrícula nº 85.856, do Cartório de Registro do Guarujá/SP. Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 1020454-33.2016.8.26.0451 – Executado: Concrevi 
Concreteira Saltinho Ltda Epp e outros (CNPJ nº 12.624.824/0001-11) – Exequente: 
Votorantim Cimentos S/A (CNPJ nº 01.637.895/0001-32)- Interessado: . O leilão de PRAÇA 
ÚNICA terá início em 04 de outubro de 2021 às 15h30min com encerramento em 27 de outubro 
de 2021 às 15h30min com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. 

BEM: LOTE 1 - Uma chácara sem benfeitorias, localizada no Bairro de Limoeiro (perímetro rural), comarca de São 
Pedro-SP, designada sob o nº 24 (vinte e quatro) da quadra “A”, do loteamento denominado “Paraíso das Águas”, con-
tendo a área de 5.082,00 m². LOTE 2 - Uma chácara sem benfeitorias, localizada no Bairro Limoeiro (perímetro rural), 
Comarca de São Pedro/SP, designada sob o nº 23 (vinte e três) da quadra “A”, do loteamento denominado “Paraíso 
das Àguas”, contendo a área de 5.092,00m² (cinco mil e noventa e dois metros quadrados), LOTE 3 - Uma chácara, 
sem benfeitorias, localizada na zona rural deste município e Comarca de São Pedro, designada sob nº 25 (vinte e 
cinco) da quadra “A” do loteamento denominado “Paraíso das Águas”, a qual contém a área de 5.003,00. Objeto da 
Matrícula Objeto da Matrícula nº 6.140 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Pedro/SP; Objeto 
da Matrícula nº 6.400 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Pelo/SP; Objeto da Matrícula nº 
7.884 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Pedro/SP.. Valor de Avaliação: LOTE 1 - De acordo 
com a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça R$ 100.000,00 (cem mil reais), em Dezembro de 2019. LOTE 2 - De 
acordo com a avaliação do Oficial de Justiça R$100.000,00 (cem mil reais), em Dezembro de 2019. LOTE 3 - De 
acordo com a avaliação do Oficial de Justiça R$100.00,00 (cem mil reais), em Dezembro de 2019. Valor de Avaliação 
Atualizado: LOTE 1 - R$ 110.289,73 (cento e dez mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos). LOTE 
2 - R$ 110.289,73 (cento e dez mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos). LOTE 3 - R$ 110.289,73 
(cento e dez mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos). Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

Esta empresa
colabora com a

WWW.PUBLICUMLEILOES.COM.BR

Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação dos executados Espólio de Francisco Roberto Costa Travassos, representado pela inventariante dativa 
Dra. Marilia Bueno Pinheiro Franco, CPF 037.171.485-10, as terceiras interessadas Priscilla Lucas Travassos, CPF 297.586.308-08 e Thais Helena Lucas Travassos, 
CPF 320.673.738-97, o Condomínio Edifício Barão de Formosa, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais 
ocupantes dos imóveis abaixo e demais interessados, expedido nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Processo nº 1076209-28.2016.8.26.0100,
em trâmite na 41ª Vara Cível - Foro Central Cível, requerida por Condomínio Edifício Barão de Formosa, CNPJ 60.521.812/0001-04. O Dr. Marcelo Augusto Oliveira, 
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 12:30hs, e termina em 03/09/2021, às 12:30hs e 2º Leilão começa em 03/09/2021, às 12hs31min, e termina em 23/09/2021, às 12:30hs. 
BENS: LOTE 1) – O 4º pavimento do edifício situado à Rua Formosa, nº 51, no 7º subdistrito-Consolação, com a área de 182,00m²; correspondendo-lhe a fração ideal 
de 1/14 nas coisas de uso comum e no terreno. Contribuinte nº 006.036.0364-5. Matrícula nº 43.213 do 5º CRI/SP. AVALIAÇÃO - R$ 412.590,00 (dez/2019), que será 
atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. LOTE 2) - O 5º pavimento do Edifício situado na Rua Formosa, nº 51, no 7º Subdistrito-Consolação, com a 
área de 182,00m²; correspondendo-lhe no terreno e nas coisas de uso comum a quota ideal de 1/14 avos. Contribuinte nº 006.036.0365-3. Matrícula nº 98.342 do 5º CRI/
SP. AVALIAÇÃO - R$ 412.590,00 (dez/2019), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO: 4º pavimento (9º andar) = 
R$ 233.918,89 (set/2020). 5º pavimento (10º andar) = R$ 236.999,25 (set/2020). PERFAZENDO UM DÉBITO TOTAL DE R$ 470.918,14 (set/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, 16 de julho de 2021.

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br
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