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Brás terá boulevard com 
calçadão e  ação aterrada

 ABoulevard vai se estender por cinco 
quarteirões da rua Tiers, entre as ruas João 
Teodoro e Conselheiro Dantas

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) 
assinou na semana passada um 
termo de cooperação com a Fede-
ração de Varejistas e Atacadistas do 
Brás (Fevabras) para transformar a 

rua Tiers, na região central de São 
Paulo, em um boulevard, com cal-
çadão, paisagismo e aterramento 
da � ação pública. O investimento 
é de R$ 15 milhões.             ESTADO/A3

Proteção de 
vacinas diminui 
após 6 meses
A taxa de proteção contra a Co-
vid-19 oferecida por duas doses 
das vacinas da P� zer/BioNTech e 
da Oxford/AstraZeneca começa 
a diminuir em seis meses, o que 
mostra a necessidade de doses 
de reforço, informa estudo fei-
to por pesquisadores do Reino 
Unido.                                    MUNDO/A4

Papa lamenta hipocrisia na igreja: “comportamento reprovável”. MUNDO/A4
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NUNO VEIGA/POOL/AB

SP começa a vacinar idosos com 
3ª dose a partir de 6 de setembro

Projeto na Alesp 
prevê emissão 
de CNH gratuita

Morte de 
mulher em bar 
é investigada 

A Comissão de Transportes e Co-
municações da Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp) aprovou nesta terça-feira 
(24) o projeto de lei que garan-
te a gratuidade na obtenção da 
primeira CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação) para pessoas com 
renda familiar mensal abaixo de 
dois salários-mínimos. Na justi� -
cativa, o deputado estadual Paulo 
Corrêa Jr (DEM) disse que ter habi-
litação é muito importante para o 
desenvolvimento pro� ssional de 
boa parte da população do Esta-
do. “Possuir CNH válida é de suma 
importância”, disse ele.  ESTADO/A3

A Polícia Civil de São Paulo 
abriu na terça-feira (24) um in-
quérito para investigar a mor-
te da estudante Marina Gomes 
Vieira, de 33 anos, após um mal 
súbito em um bar de Guarulhos, 
na Grande São Paulo. O caso foi 
registrado no último sábado (21) 
e segue em investigação. Mari-
na participava da despedida de 
solteira de uma amiga no bar 
Armazém Maya, no bairro Ma-
cedo. A mulher teve o primeiro 
atendimento feito pelo Corpo 
de Bombeiros, que constatou o 
quadro de parada cardiorrespi-
ratória.                                ESTADO/A3

Ciganos que usavam 
per� l de falsa vidente 
são presos           ESTADO/A3

Prefeitura retira mais 
de 10 caminhões de 
lixo de córrego ESTADO/A3

GOLPE NAS REDES SOCIAIS TABOÃO DA SERRA

Dose de reforço será para quem já tomou a 2ª dose há pelo menos 6 meses.    ESTADO/A3

 RIVALDO GOMES/FOLHAPRESS

Paralimpíada 
Natação 

brasileira 
ganha ouro, 

prata e 2 
bronzes

O mineiro Gabriel Ge-
raldo Araújo (Gabrielzi-
nho), o paulista Gabriel 
Bandeira, o pernambu-
cano Phelipe Rodrigues 

e o multimedalhista 
Daniel Dias conquista-

ram as quatro primeiras 
medalhas do Brasil na 

Paralimpíada de Tóquio, 
no Japão, todas na na-
tação. Bandeira levou 
o ouro, já a prata veio 
com Gabrielzinho. O 

multimedalhista Daniel 
Dias e o pernambuca-
no Phelipe Rodrigues 

também levaram nesta 
quarta-feira (25) meda-

lhas de bronze. MUNDO/A4
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

No dia 25 de agosto, na data de 
nascimento do Marechal Luiz 
Alves de Lima e Silva, o Duque 
de Caxias, celebramos o Dia 
do Soldado, ao mesmo tempo 

em que prestamos justa homenagem ao 
insigne Patrono do Exército Brasileiro. Re-
verenciar CAXIAS é uma forma de cultuar 
a todos os que, por amor à Pátria, lutaram 
para forjar a nacionalidade brasileira, 
expulsando o invasor estrangeiro, pacifi-
cando os conflitos internos, consolidando 
a independência, criando o amálgama de 
credos, raças e tradições, tão necessários 
para a identidade de uma Nação que de-
seja ser forte e soberana. Caxias tornou-se 
um símbolo. No dizer do notável Gilber-
to Freyre, “Caxiismo não é conjunto de 
virtudes apenas militares, mas de virtudes 
cívicas, comuns a militares e civis”.

A data entrou no calendário de come-
morações brasileiras em 1923. Conforme a 
hierarquia da carreira militar, soldado é o 
posto inicial, sendo seguido de cabo, sar-
gento, subtenente, tenente, capitão, major, 
tenente-coronel, e por fim, coronel. No 
Brasil, para ingressar na carreira é necessá-
rio fazer concurso público. 

Os soldados são militares que podem 
atuar nas Forças Armadas (Exército, Ma-
rinha ou Aeronáutica), Polícia Militar ou 
Corpo de Bombeiros.

Pensar no Soldado, naquilo que repre-
senta, nas suas ações, por si só, traduz a 
essência do militar. A vocação e o amor à 
profissão, o desprendimento, o heroísmo, 
a disponibilidade permanente e a dedica-
ção exclusiva são características que ficam 
impregnadas em sua alma e o diferenciam 

da sociedade como um todo. Nosso povo, 
há muito tempo os identifica como gente 
de confiança, séria e profissional. Gente 
do bem, gente como a gente! O Soldado 
Brasileiro nada mais é do que o povo de 
uniforme. 

Guerreiros que patrulham os 16 mil 
quilômetros da nossa faixa de fronteira 
terrestre, nossos rios, campos, montanhas 
e florestas, garantindo a soberania do País. 
Os Soldados do Exército de Caxias estarão 
sempre atentos e vigilantes, prontos para 
defender e repelir qualquer tipo de 
ameaça.

Engenheiros que, de norte a sul, cons-
troem estradas, permitindo a circulação 
das nossas riquezas.

Combatentes da ciência e da tecnologia 
que se dedicam à pesquisa e ao desenvol-
vimento de sistemas e materiais de última 
geração, buscando fornecer modernidade 
à Força Terrestre.

Soldados da saúde e da logística que 
atendem com espírito humanitário, levan-
do esperança e conforto à população bra-
sileira nos lugares mais distantes do nosso 
País, e hoje também, aos nossos irmãos 
venezuelanos na Operação Acolhida.

Nossa Reserva ativa, forte e unida, é 
exemplo para as novas gerações.
Homens e mulheres de alma verde-oliva, 
com dedicação integral e exclusiva, per-
manentemente disponíveis, sujeitos aos 
rígidos preceitos da hierarquia, da discipli-
na e da vida militar, que não esmorecem 
e nem esperam reconhecimento, esse é o 
nosso soldado.

Orgulho-me em dizer: Somos todos 
soldados! Parabéns, Soldado Brasileiro.

Ao soldado brasileiro
a minha continência!

* Tenente Coimbra 
é natural de Santos/
SP. Foi eleito 
deputado estadual 
com 24.109 votos 
pelo PSL.
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Com o avanço da 
vacinação contra 
a Covid-19 no Es-
tado, já ofertada a 
todas as pessoas 

com mais de 18 anos em 
território paulista e iniciada 
na última semana em ado-
lescentes, as atividades so-
ciais e comerciais têm sido 
retomadas com os cuidados 
necessários para barrar o 
avanço da pandemia.

Por conta disso, alguns 
estabelecimentos e muni-
cípios começam a exigir 
que seus profissionais, fre-
quentadores e a população 
comprovem a imunização 
contra a Covid-19. Pelo apli-
cativo Poupatempo Digital, 
é possível acessar na palma 
da mão a versão digital da 
carteira de vacinação, que 
conta com as mesmas in-
formações do modelo im-
presso entregue nas unida-
des de saúde.

FÁCIL ACESSO. 
Segundo Murilo Macedo, 
diretor da Prodesp – empre-
sa de Tecnologia do Gover-
no de São Paulo, que admi-
nistra o Poupatempo no 
Estado, a tecnologia é um 
serviço primordial hoje por 
facilitar a vida dos cidadãos. 

 D Aplicativo do Poupatempo permite comprovar vacinação 
contra a Covid-19; serviço é acessível para todo cidadão de SP 

DIVULGAÇÃO

App permite comprovar 
vacinação contra a Covid

“Em um mundo cada vez 
mais digital, não faz sentido 
exigir que o cidadão ande 
com a carteirinha de papel 
em mãos. Por isso, o aplica-
tivo do Poupatempo permi-
te que o usuário não apenas 
tenha sua carteira digital 
no celular, como também 
que ela possa ser validada, 
através de um QR Code, que 
emite o certificado de au-
tenticidade desse 
documento”.

A checagem da valida-
ção da carteira de vacinação 
contra a Covid-19 é muito 
simples. Basta que o cidadão 
que tenha a carteirinha digi-

tal no app do Poupatempo 
apresente o QR Code ou o 
código do certificado para 
verificação do órgão ou 
pessoa interessada.

“Isso pode acontecer, 
por exemplo, com familia-
res que moram em locais 
distantes e querem confir-
mar se seus parentes toma-
ram as duas doses da vaci-
na”, explica Murilo Macedo.

NOVAS UNIDADES. 
Em maio deste ano, o go-
vernador João Doria (PSDB) 
autorizou a implantação de 
novas unidades do Poupa-
tempo em 20 cidades. Entre 
os municípios beneficiados, 
estão Ibitinga, Itatiba, Voto-
rantim e Capão Bonito.
Segundo o Estado, as novas 
unidades fazem parte do 
plano de expansão anun-
ciado em agosto de 2020 
pelo governo paulista, que 
prevê a incorporação dos 
serviços do Detran ao aten-
dimento do Poupatempo.

O governo de SP infor-
mou ainda que as implan-
tações serão viabilizadas 
em parceria com as prefei-
turas e contarão com uma 
estrutura tecnológica, ca-
paz de atender mais de 2,2 
milhões de pessoas. (GSP)

A checagem da 
validação da 
carteira é simples; 
basta que o 
cidadão que tenha 
a carteirinha 
digital no app 
do Poupatempo 
apresente o QR 
Code ou o código 
do certi	 cado para 
veri	 cação do 
órgão ou pessoa 
interessada

APLICATIVO DO POUPATEMPO. Certifi cado, carteirinha digital e pré-cadastro para 
vacinação contra o coronavírus estão à disposição do cidadão na palma da mão

Exposição prorrogada. O MIS Experience, institui-
ção da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 
Governo do Estado de São Paulo, renovou os direitos 
de exibição virtual do conteúdo da exposição Leonar-
do da Vinci – 500 Anos de um Gênio | Digital. A mos-
tra fica disponível gratuitamente para os internautas 
brasileiros até dezembro de 2021; o acesso online está 
disponível diretamente pelo site Exposição da Vinci 
500 anos (www.exposicaodavinci500anos.com.br). A 
plataforma oferece acesso simples e descomplicado 
à exposição, além de permitir milhares de visitantes 
simultâneos. Durante a experiência multissensorial, 
com imersão em 360 graus, é possível acompanhar 
animações em alta definição, ver detalhes das máqui-
nas desenhadas pelo artista italiano em realidade au-
mentada, além de áudios e vídeos exclusivos. (GSP)

Imunização em Itapecerica da Serra. Na terça-fei-
ra (24) mais de 800 adolescentes receberam a primei-
ra dose da vacina contra a Covid-19 em Itapecerica 
da Serra. A Autarquia Municipal de Saúde realizou a 
repescagem da vacinação para os jovens com 16 e 17 
anos de idade. “Ao todo, foram 817 adolescentes que 
aproveitaram a oportunidade para tomar a primeira 
dose da vacina, em mais essa campanha de vacinação 
realizada no ginásio de esportes”, divulgou a Autar-
quia. Além dos adolescentes, tiveram também 41 pro-
fissionais da educação que completaram o esquema 
vacinal com a segunda dose do imunizante. (GSP)

Vagas em Embu das Artes. A Fábrica de Empregos 
de Embu das Artes divulgou nesta semana mais de 
120 novas oportunidades de trabalho disponíveis na 
região. As vagas são para nível fundamental, médio, 
técnico e superior. Também há ofertas para pessoa 
com deficiência. Entre as oportunidades estão para a 
área de agente funerário, ajudante de motorista, aju-
dante de serralheiro, estágio em marketing, vendedor 
de empréstimo consignado e auxiliar administrativo. 
Para concorrer a uma das vagas o interessado pode 
comparecer na Fábrica de Empregos, na rua Cerquei-
ra César, 846 ou entrar em contato via WhatsApp no 
número (11) 95893-6452, de segunda a sexta-feira, das 
7h às 16h. (GSP) 

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

NOTAS

DocuSign Envelope ID: 6F96918F-CEA9-4D9C-A1EA-D98CA4A32BB6



A2gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2021 

(11) 3729-6600
editor@gazetasp.com.br

comercial@gazetasp.com.br

@gazetasp_

facebook.com/gazetasp

instagram/gazeta.sp

youtube/gazetasp

11. 94350-4753

Jornal Gazeta de S. Paulo é uma publicação da empresa Jornal Gazeta SP Ltda - 
CNPJ: 04.735.364/0001-70 . Fundado em 29/06/1999 . Circulação: Nacional e no 
Estado de São Paulo . Periodicidade: Diária . Preço/Exemplar: R$ 2,00 / Balcão: 
R$ 2,00 / DF e outros Estados: R$ 3,00 . São Paulo: Rua Tuim 101, A - Moema, São 
Paulo - SP - CEP 04514-100 - Fone/Fax: (11) 3729-6600 . Representantes em Brasília: 
(61) 3321-3440 . Tiragem por edição: 40.850 exemplares . Agências de Notícias: 
Agência Brasil (AB), Estadão Conteúdo (EC), Folhapress (FP). Matérias assinadas e 
opiniões emitidas em artigos são de responsabilidade de seus autores.   

Edição - Nely Rossany 
editor@gazetasp.com.br 
Capital 
redacao@gazetasp.com.br
Comercial 
comercial@gazetasp.com.br 
Administrativo 
joana@gazetasp.com.br 

Faturamento 
faturamento@gazetasp.com.br 
Cobrança 
¢ nanceiro@gazetasp.com.br
Distribuição 
daniel@gazetasp.com.br 
Grá� ca
alexandre@gazetasp.com.br 

Telefone - 11. 3729-6600
Site - www.gazetasp.com.br

FALE COM A GAZETA

“Um jornal independente é um jornal que tem 
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”. 

SERGIO SOUZA
Fundador

DANIEL SOUZA
Diretor Presidente

PAULO SOUZA
Diretor Grá� co

MARCELO BARROS
Diretor - Vale do Ribeira

NELY ROSSANY
Editora Responsável

ALEXANDRE BUENO
Diretor - Litoral e Vale do Paraíba 

Jornal Associado:Edição digital 
certifi cada:

GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

No dia 25 de agosto, na data de 
nascimento do Marechal Luiz 
Alves de Lima e Silva, o Duque 
de Caxias, celebramos o Dia 
do Soldado, ao mesmo tempo 

em que prestamos justa homenagem ao 
insigne Patrono do Exército Brasileiro. Re-
verenciar CAXIAS é uma forma de cultuar 
a todos os que, por amor à Pátria, lutaram 
para forjar a nacionalidade brasileira, 
expulsando o invasor estrangeiro, pacifi-
cando os conflitos internos, consolidando 
a independência, criando o amálgama de 
credos, raças e tradições, tão necessários 
para a identidade de uma Nação que de-
seja ser forte e soberana. Caxias tornou-se 
um símbolo. No dizer do notável Gilber-
to Freyre, “Caxiismo não é conjunto de 
virtudes apenas militares, mas de virtudes 
cívicas, comuns a militares e civis”.

A data entrou no calendário de come-
morações brasileiras em 1923. Conforme a 
hierarquia da carreira militar, soldado é o 
posto inicial, sendo seguido de cabo, sar-
gento, subtenente, tenente, capitão, major, 
tenente-coronel, e por fim, coronel. No 
Brasil, para ingressar na carreira é necessá-
rio fazer concurso público. 

Os soldados são militares que podem 
atuar nas Forças Armadas (Exército, Ma-
rinha ou Aeronáutica), Polícia Militar ou 
Corpo de Bombeiros.

Pensar no Soldado, naquilo que repre-
senta, nas suas ações, por si só, traduz a 
essência do militar. A vocação e o amor à 
profissão, o desprendimento, o heroísmo, 
a disponibilidade permanente e a dedica-
ção exclusiva são características que ficam 
impregnadas em sua alma e o diferenciam 

da sociedade como um todo. Nosso povo, 
há muito tempo os identifica como gente 
de confiança, séria e profissional. Gente 
do bem, gente como a gente! O Soldado 
Brasileiro nada mais é do que o povo de 
uniforme. 

Guerreiros que patrulham os 16 mil 
quilômetros da nossa faixa de fronteira 
terrestre, nossos rios, campos, montanhas 
e florestas, garantindo a soberania do País. 
Os Soldados do Exército de Caxias estarão 
sempre atentos e vigilantes, prontos para 
defender e repelir qualquer tipo de 
ameaça.

Engenheiros que, de norte a sul, cons-
troem estradas, permitindo a circulação 
das nossas riquezas.

Combatentes da ciência e da tecnologia 
que se dedicam à pesquisa e ao desenvol-
vimento de sistemas e materiais de última 
geração, buscando fornecer modernidade 
à Força Terrestre.

Soldados da saúde e da logística que 
atendem com espírito humanitário, levan-
do esperança e conforto à população bra-
sileira nos lugares mais distantes do nosso 
País, e hoje também, aos nossos irmãos 
venezuelanos na Operação Acolhida.

Nossa Reserva ativa, forte e unida, é 
exemplo para as novas gerações.
Homens e mulheres de alma verde-oliva, 
com dedicação integral e exclusiva, per-
manentemente disponíveis, sujeitos aos 
rígidos preceitos da hierarquia, da discipli-
na e da vida militar, que não esmorecem 
e nem esperam reconhecimento, esse é o 
nosso soldado.

Orgulho-me em dizer: Somos todos 
soldados! Parabéns, Soldado Brasileiro.

Ao soldado brasileiro
a minha continência!

* Tenente Coimbra 
é natural de Santos/
SP. Foi eleito 
deputado estadual 
com 24.109 votos 
pelo PSL.
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Com o avanço da 
vacinação contra 
a Covid-19 no Es-
tado, já ofertada a 
todas as pessoas 

com mais de 18 anos em 
território paulista e iniciada 
na última semana em ado-
lescentes, as atividades so-
ciais e comerciais têm sido 
retomadas com os cuidados 
necessários para barrar o 
avanço da pandemia.

Por conta disso, alguns 
estabelecimentos e muni-
cípios começam a exigir 
que seus profissionais, fre-
quentadores e a população 
comprovem a imunização 
contra a Covid-19. Pelo apli-
cativo Poupatempo Digital, 
é possível acessar na palma 
da mão a versão digital da 
carteira de vacinação, que 
conta com as mesmas in-
formações do modelo im-
presso entregue nas unida-
des de saúde.

FÁCIL ACESSO. 
Segundo Murilo Macedo, 
diretor da Prodesp – empre-
sa de Tecnologia do Gover-
no de São Paulo, que admi-
nistra o Poupatempo no 
Estado, a tecnologia é um 
serviço primordial hoje por 
facilitar a vida dos cidadãos. 

 D Aplicativo do Poupatempo permite comprovar vacinação 
contra a Covid-19; serviço é acessível para todo cidadão de SP 
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App permite comprovar 
vacinação contra a Covid

“Em um mundo cada vez 
mais digital, não faz sentido 
exigir que o cidadão ande 
com a carteirinha de papel 
em mãos. Por isso, o aplica-
tivo do Poupatempo permi-
te que o usuário não apenas 
tenha sua carteira digital 
no celular, como também 
que ela possa ser validada, 
através de um QR Code, que 
emite o certificado de au-
tenticidade desse 
documento”.

A checagem da valida-
ção da carteira de vacinação 
contra a Covid-19 é muito 
simples. Basta que o cidadão 
que tenha a carteirinha digi-

tal no app do Poupatempo 
apresente o QR Code ou o 
código do certificado para 
verificação do órgão ou 
pessoa interessada.

“Isso pode acontecer, 
por exemplo, com familia-
res que moram em locais 
distantes e querem confir-
mar se seus parentes toma-
ram as duas doses da vaci-
na”, explica Murilo Macedo.

NOVAS UNIDADES. 
Em maio deste ano, o go-
vernador João Doria (PSDB) 
autorizou a implantação de 
novas unidades do Poupa-
tempo em 20 cidades. Entre 
os municípios beneficiados, 
estão Ibitinga, Itatiba, Voto-
rantim e Capão Bonito.
Segundo o Estado, as novas 
unidades fazem parte do 
plano de expansão anun-
ciado em agosto de 2020 
pelo governo paulista, que 
prevê a incorporação dos 
serviços do Detran ao aten-
dimento do Poupatempo.

O governo de SP infor-
mou ainda que as implan-
tações serão viabilizadas 
em parceria com as prefei-
turas e contarão com uma 
estrutura tecnológica, ca-
paz de atender mais de 2,2 
milhões de pessoas. (GSP)

A checagem da 
validação da 
carteira é simples; 
basta que o 
cidadão que tenha 
a carteirinha 
digital no app 
do Poupatempo 
apresente o QR 
Code ou o código 
do certi	 cado para 
veri	 cação do 
órgão ou pessoa 
interessada

APLICATIVO DO POUPATEMPO. Certifi cado, carteirinha digital e pré-cadastro para 
vacinação contra o coronavírus estão à disposição do cidadão na palma da mão

Exposição prorrogada. O MIS Experience, institui-
ção da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 
Governo do Estado de São Paulo, renovou os direitos 
de exibição virtual do conteúdo da exposição Leonar-
do da Vinci – 500 Anos de um Gênio | Digital. A mos-
tra fica disponível gratuitamente para os internautas 
brasileiros até dezembro de 2021; o acesso online está 
disponível diretamente pelo site Exposição da Vinci 
500 anos (www.exposicaodavinci500anos.com.br). A 
plataforma oferece acesso simples e descomplicado 
à exposição, além de permitir milhares de visitantes 
simultâneos. Durante a experiência multissensorial, 
com imersão em 360 graus, é possível acompanhar 
animações em alta definição, ver detalhes das máqui-
nas desenhadas pelo artista italiano em realidade au-
mentada, além de áudios e vídeos exclusivos. (GSP)

Imunização em Itapecerica da Serra. Na terça-fei-
ra (24) mais de 800 adolescentes receberam a primei-
ra dose da vacina contra a Covid-19 em Itapecerica 
da Serra. A Autarquia Municipal de Saúde realizou a 
repescagem da vacinação para os jovens com 16 e 17 
anos de idade. “Ao todo, foram 817 adolescentes que 
aproveitaram a oportunidade para tomar a primeira 
dose da vacina, em mais essa campanha de vacinação 
realizada no ginásio de esportes”, divulgou a Autar-
quia. Além dos adolescentes, tiveram também 41 pro-
fissionais da educação que completaram o esquema 
vacinal com a segunda dose do imunizante. (GSP)

Vagas em Embu das Artes. A Fábrica de Empregos 
de Embu das Artes divulgou nesta semana mais de 
120 novas oportunidades de trabalho disponíveis na 
região. As vagas são para nível fundamental, médio, 
técnico e superior. Também há ofertas para pessoa 
com deficiência. Entre as oportunidades estão para a 
área de agente funerário, ajudante de motorista, aju-
dante de serralheiro, estágio em marketing, vendedor 
de empréstimo consignado e auxiliar administrativo. 
Para concorrer a uma das vagas o interessado pode 
comparecer na Fábrica de Empregos, na rua Cerquei-
ra César, 846 ou entrar em contato via WhatsApp no 
número (11) 95893-6452, de segunda a sexta-feira, das 
7h às 16h. (GSP) 
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 A O prefeito Ricardo Nunes 
(MDB) assinou na semana pas-
sada um termo de cooperação 
com a Federação de Varejis-
tas e Atacadistas do Brás (Fe-
vabras) para transformar a rua 
Tiers, na região central de São 
Paulo, em um boulevard, com 
calçadão, paisagismo e aterra-
mento da fiação pública. O in-
vestimento no Boulevard Brás, 
de cerca de R$ 15 milhões, será 
arcado exclusivamente pela 
Fevabras.

Os trabalhadores ambu-
lantes também reivindicam 
trabalhar no local, mas a pre-
feitura disse que apenas os 
cadastrados terão permissão 
para atuar no futuro calçadão. 
A previsão é que as obras co-
mecem após o Natal, e devem 
durar 14 meses. O boulevard 
vai se estender por cinco quar-
teirões da rua Tiers, entre as 
ruas João Teodoro e Conselhei-
ro Dantas.

Segundo Nunes, a ideia é 
que outros grupos empresa-
riais também possam auxi-
liar a prefeitura com ações se- Ricardo Nunes (2º da esq. para a dir.), Adilson Amadeu (4º) e representantes da Fevabras
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Rua no Brás vai virar Boulevard, 
com calçadão e fiação aterrada

melhantes em outras regiões. 
“É uma iniciativa importante 
dos comerciantes ajudando a 
cidade de São Paulo”, disse o 
prefeito.

Entre as vias que podem 
receber ações semelhantes 
estão a Rua das Noivas, que 
fica na Rua São Caetano, a Rua 
das Motos, na General Osório, 
e a Rua das Ferramentas, na 
Florêncio de Abreu.

O presidente-executivo da 
Fevabras, Gustavo Dedivits, ce-
lebrou a assinatura do acor-
do com a gestão municipal. 
“O Brás terá um boulevard fe-
chado, seguro e que propiciará 
segurança aos seus consumi-
dores. Estamos muito entu-
siasmados com o projeto”.

A Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento 
(SMUL) coordenou o projeto 
e fez análise do impacto urba-
nístico da obra. Com a assina-
tura do termo, a Subprefeitu-
ra da Mooca será responsável 
pelo acompanhamento da 
obra. A matéria na íntegra no 
site.  (Bruno Hoffmann)

Projeto na 
Alesp prevê 
gratuidade 
para CNH

 A A Comissão de Transpor-
tes e Comunicações da As-
sembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo (Alesp) 
aprovou nesta terça-feira (24) 
o projeto de lei que garante a 
gratuidade na obtenção da 
primeira CNH  (Carteira Na-
cional de Habilitação) para 
pessoas com renda familiar 
mensal abaixo de dois salá-
rios-mínimos.

Na justificativa, o deputa-
do estadual Paulo Corrêa Jr 
(DEM) disse que ter habilita-
ção é muito importante para 
o desenvolvimento profissio-
nal de boa parte da população 
do Estado. “Possuir CNH váli-
da é de suma importância”, 
disse ele.

Esse benefício seria insti-
tuído através da criação do 
Projeto Social de Formação, 
Qualificação e Habilitação 
Profissional de Condutores de 
Veículo Automotores. Para se 
tornar lei, o projeto ainda pre-
cisa passar por outras comis-
sões e ser aprovada em duas 
votação pela Alesp, e depois 
ser sancionada pelo governa-
dor João Doria (PSDB). (BH)

PARA BAIXA RENDA

 A O governador João Doria 
(PSDB) afirmou nesta quarta-
-feira que o estado de São Pau-
lo vai começar a aplicar a dose 
de reforço da vacina contra o 
coronavírus no dia 6 de setem-
bro nas pessoas de 60 anos ou 
mais. Horas mais cedo, o mi-
nistro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, tinha anunciado que o 
País vai começar a aplicar a 
dose de reforço para o mes-
mo público e para imunossu-
primidos a partir de 15 de se-
tembro.

Segundo o anúncio desta 
quarta, a  dose de reforço no 
Estado será destinada a ido-
sos que já tenham tomado a 

SP vai vacinar idosos com 3ª 
dose a partir de 6 de setembro

João Doria afirmou nesta quarta-feira que o Estado vai começar 
a aplicar a dose de reforço da vacina contra o coronavírus 
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segunda dose há pelo menos 
seis meses. A medida foi to-
mada para conter o avanço da 
variante Delta do coronavírus.

“Essa decisão foi finaliza-
da hoje pela manhã e para au-
mentar a proteção do público 

Doria anunciou data para início da 3ª dose; mais cedo, ministro 
Queiroga disse que medida começa em 15 de setembro no País

com mais de 60 anos, susce-
tíveis, portanto, aos efeitos da 
Covid-19”, afirmou o governa-
dor em coletiva de imprensa, 
ao afirmar que o tema já vem 
sendo discutido há uma se-
mana por órgãos do governo 
paulista.

O secretário-executivo do 
Comitê Científico, João Gab-
bardo, explicou o motivo de 
esperar seis meses depois da 
segunda dose para a aplica-
ção da dose de reforço. “Isso é 
uma questão técnica, porque 
é a partir do sexto mês que há 
possibilidade de uma queda na 
imunidade, antes disso não te-
ria sentido”, explicou.

Ainda segundo Gabbardo, 
a marca da vacina da terceira 
dose não precisa ser necessa-
riamente a mesma da toma-
da anteriormente pelo idoso, 
e vai ser aplicada a que estiver 
disponível no posto. “A vacina, 
o fabricante, vai ficar de acordo 

com a disponibilidade”, disse.
A intenção é iniciar a nova 

imunização com as idades 
mais altas, e ir baixando gra-
dualmente, até os 60 anos, as-
sim como foi feito no início da 
campanha de vacinação no Es-
tado, em janeiro. (BH)

Ciganos 
que usavam 
perfil falso 
são presos 

 A Uma operação do Depar-
tamento Estadual de Investi-
gações Criminais (Deic) pren-
deu quatro ciganos de uma 
mesma família na tarde da úl-
tima terça-feira (24). A Opera-
ção Tarot foi realizada na Ca-
pital, e nas cidades de Santana 
de Parnaíba e Cotia, na Grande 
São Paulo.

Todos são integrantes da fa-
mília Nicolitch e mantinham 
no Instagram o perfil “mae_
leticia”, com 49 mil seguido-
res, segundo a investigação. A 
conta era usada para enganar 
pessoas com falsas promessas 
de sucesso financeiro e na vida 
amorosa. O texto conta com 
informações do “R7”.

“Com esse primeiro con-
tato, elas fazem determinado 
trabalho e, reconhecendo que 
a vítima tem uma capacida-
de econômica relativamente 
boa, acabam tentando forçar a 
realização de outros trabalhos 
pra conseguir mais dinheiro 
da vítima”, disse o delegado 
João Carlos Miguel, responsá-
vel pela investigação ao “R7”.

De acordo com a polícia, só 
uma mulher chegou a perder 
R$ 240 mil. Quando as vítimas 
percebiam que estavam sendo 
enganadas, paravam de pagar 
e, algumas, tentavam reaver o 
dinheiro. Era nesse momento 
que os ciganos se tornavam 
violentos. “Eles começavam a 
falar que iriam fazer o trabalho 
no sentido inverso, que iam 
prejudicar ela na área pessoal, 
na área financeira e tudo mais”, 
contou o delegado.

VIOLÊNCIA. 
Duas mulheres que tentaram 
reaver R$ 3 mil e foram até 
a casa dos ciganos, acabaram 
sendo vítimas de uma sessão 
de espancamento que durou 
40 minutos. As duas procura-
ram a polícia e denunciaram a 
violência. A partir desse caso, 
agentes do Deic desencadea-
ram a operação. (GSP)

ILUSÃO E EXTORSÃO

 A Para evitar as enchentes na 
cidade, a Prefeitura de Taboão 
da Serra intensificou as ações 
de limpeza no município. Mais 
de 10 caminhões de lixos e en-
tulhos foram retirados do cór-
rego da rua Palmital, no Jar-
dim Comunitário. Os bueiros 
da região também passaram 
por manutenção.

O secretário de Manuten-
ção da cidade, Eduardo Nóbre-
ga, explicou a necessidade de 
realizar as ações. “Nosso plano 
de prevenção contra enchen-
tes e alagamentos segue inten-
sificado neste período de tem-
po seco. É importante começar 
a limpeza e retirada de entu-
lhos dos córregos, na ponta, 
nas comunidades, pois é daqui 
que chega até o Piscinão, no 
Centro de Taboão, causando 
os transtornos quando chove 
forte. A informação que temos 
é que há mais de oito anos não 

Contra enchente, prefeitura  
retira lixo e entulho de córrego 

Secretaria de Manutenção de Taboão da Serra executa ações  
de prevenção contra enchentes  no Jardim Comunitário 
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é feita a limpeza no Comunitá-
rio. Portanto, com essas ações 
preventivas e com muita res-
ponsabilidade, seguimos o tra-
balho para evitar as enchen-
tes”, disse.

Para o prefeito de Taboão 
da Serra, Aprígio (Podemos), a 
ação também oferece melho-
res condições de saúde pública 
aos moradores. A matéria na 
íntegra no site. (Matheus Herbert)

 A A Polícia Civil de São Pau-
lo abriu na terça-feira (24) 
um inquérito para inves-
tigar a morte da estudan-
te Marina Gomes Vieira, de 
33 anos, após um mal sú-
bito em um bar de Guaru-
lhos, na Grande São Paulo. 
O caso foi registrado no úl-
timo sábado (21) e segue em  
investigação.

Marina participava da 
despedida de solteira de 
uma amiga no bar Armazém 
Maya, no bairro Macedo. A 
mulher teve o primeiro aten-
dimento feito pelo Corpo de 
Bombeiros, que constatou o 
quadro de parada cardiorres-
piratória. O texto conta com 
informações do “G1”.

Após os primeiros aten-
dimentos, ela foi socorrida 
pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) ao 
Hospital Unimed da cidade, 
onde morreu.

Polícia investiga morte 
em bar de Guarulhos 

Frequentadores relata-
ram nas redes sociais que a 
música não parou durante o 
atendimento a jovem

Em suas redes sociais, o 
bar Armazém Maya publicou 
uma nota de esclarecimento 
dizendo que prestou todo o 
atendimento necessário. A 
nota pode ser lida no site da 
Gazeta. 

INVESTIGAÇÃO. 
Segundo a Secretaria da Se-
gurança Pública (SSP), o caso 
é investigado pelo 1º Distrito 
Policial de Guarulhos, que 
está intimando testemu-
nhas, familiares da vítima e 
os responsáveis pelo estabe-
lecimento comercial.

O inquérito quer escla-
recer as circunstâncias da 
morte da jovem e se houve 
omissão de socorro do esta-
belecimento, segundo a fa-
mília da vítima. (GSP)

MUDANÇA. Boulevard vai se estender por 5 quarteirões da rua Tiers, entre as ruas João Teodoro e Conselheiro Dantas

 A dose de reforço 
no Estado será 
destinada a idosos 
que já tenham 
tomado a segunda 
dose há pelo 
menos seis meses

DocuSign Envelope ID: 6F96918F-CEA9-4D9C-A1EA-D98CA4A32BB6



A4gazetasp.com.br
Quinta-feira, 26 De agosto De 2021 Brasil + Mundo

 A O paulista Gabriel Bandei-
ra, o mineiro Gabriel Geral-
do Araújo, também conhe-
cido como Gabrielzinho, o 
pernambucano Phelipe Ro-
drigues e o multimedalhista 
Daniel Dias conquistaram as 
quatro primeiras medalhas 
do Brasil na Paralimpíada de 
Tóquio, no Japão, todas na 
natação.

Gabriel Bandeira levou o 
ouro na modalidade com o 
tempo de 54s76, alcançando 
o novo recorde paralímpico 
na prova de 100 metros bor-
boleta da classe S14 (deficiên-
cia intelectual).

“Gostei bastante da mi-
nha prova. O tempo não foi 
o meu melhor, mas levan-
do em consideração tudo 
que aconteceu comigo [de 
ficar em quarentena força-

Brasil inicia 
Paralimpíadas 
com 4 medalhas

NATAÇÃO. Gabriel Bandeira leva o ouro, Gabrielzinho fica com a prata 
e Daniel Dias e Phelipe Rodrigues conquistam o bronze em Tóquio

Bandeira comemorou a vitória, apesar de dizer  que poderia ter obtido um tempo melhor na prova
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da já no Japão por conta de 
um caso de Covid-19 na de-
legação], isso me ajudou na 
parte mental para que fizes-
se uma boa prova”, declarou 
Bandeira.

Já a prata veio na prova 
dos 100m costas da classe 

S2 (deficiência físico-moto-
ra). O mineiro Gabrielzinho 
fez o tempo de 2min2s47. As 
competições de natação são 
disputadas no Centro Aquá-
tico de Tóquio.

Nos 100m borboleta, 
atrás de Gabriel Bandeira, de 
21 anos, ficou o britânico Ree-
ce Dunn, que levou meda-
lha de prata, tendo obtido a 
marca de 55s12. Ele é o atual 
recordista mundial. Na se-
quência tivemos o australia-
no Benjamin Hance, com o 
tempo de 56s90.

Já na classe S14, à frente 
de Gabriel Geraldo Araújo, de 
19 anos, ficou apenas o chi-
leno Alberto Abarza, que se 
tornou campeão paralímpi-
co após atingir 2min00s40. 
Já o bronze quem levou foi 
Vladimir Danilenko, do Co-

mitê Olímpico Russo, com a 
marca de 2min02s74.

BRONZE.
O multimedalhista Daniel 
Dias e o pernambucano Phe-
lipe Rodrigues também leva-
ram nesta quarta-feira me-
dalhas de bronze na natação 
nos Jogos Paralímpicos de 
Tóquio. Daniel conquistou o 
25º pódio paralímpico na car-
reira disputando a prova de 
200 metros livre na classe S5 

(categoria de deficiente físi-
co-motor). O paulista obteve 
a marca de 2min38s61.

Daniel já anunciou que 
vai encerrar a vitoriosa car-
reira como nadador após a 
competição no país asiático.

Já Phelipe Rodrigues com-
petiu nos 50 metros livre da 
classe S10 (categoria de de-
ficiente físico-motor), com 
o tempo de 23s50. Nos 50 
metros livre, a medalha de 
ouro ficou com o australia-

no Rowan Crothers, batendo 
a marca de 23s21. Enquanto 
a prata foi para o ucraniano 
Maksym Kripak, que fez o 
tempo de 23s33.

Já nos 200 metros livre, 
quem levou a melhor foi o 
italiano Francesco Bocciardo, 
com o tempo de 2min26s76. 
Enquanto a prata foi para a 
Espanha. Antoni Ponce Ber-
tran colocou a medalha de 
prata no peito, com a marca 
de 2min35s20. (AB e GSP)

Gabriel Bandeira 
levou o ouro na 
modalidade com 
o tempo de 54s76, 
alcançando o 
novo recorde 
paralímpico na 
prova dos 100m 
borboleta da 
classe S14

 A O papa Francisco consi-
derou que a “hipocrisia da 
igreja” é “particularmente de-
testável” e lamentou que in-
felizmente haja “muitos cris-
tãos e ministros hipócritas”.

O pontífice dedicou a ca-
tequese desta quarta-feira, 
durante a audiência-geral 
realizada na Sala Paulo VI, ao 
“comportamento reprová-
vel” que é a hipocrisia e que 
se encontra tanto “no local 
de trabalho quanto em polí-
ticos que vivem de uma for-
ma em público e de outra na 

Papa Francisco 
diz lamentar 
hipocrisia na igreja

Papa definiu a hipocrisia como “o medo de dizer a verdade’’
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vida privada”.
Francisco falou a várias 

centenas de fiéis que assis-
tiram à audiência com más-
caras, mas sem guardar dis-
tância de segurança para 
prevenir o contágio da Co-
vid-19,

De acordo com o papa, 
quando se age de outra for-
ma que não seja com a verda-
de põe-se em risco a unidade 
da igreja”.

“Que o teu discurso seja 
sim ou não, porque de ou-
tra forma vem do maligno”, 

Em catequese, papa disse que infelizmente 
há ‘muitos cristãos e ministros hipócritas’

acrescentou.
“Há muitas situações nas 

quais se pode verificar a hi-
pocrisia. Frequentemente 
esconde-se no local de tra-
balho, onde se trata de apa-
rentar amizade com os cole-
gas, enquanto a competição 
leva a golpeá-los pelas costas. 
Na política não é incomum 
encontrar hipócritas que vi-
vem um desdobramento en-
tre o público e o privado”,  

explicou.
O papa definiu a hipocri-

sia como “o medo de dizer 
abertamente a verdade, fin-
gir ou aparentar fazer o bem 
aos olhos dos outros”, e pediu 
ao “Senhor” ajuda para os se-
res humanos serem coeren-
tes, deixarem os confrontos 
e combaterem com coragem 
tudo o que os afasta da ver-
dade e da fé que professam. 
(GSP e AB)

 A A proteção contra a Co-
vid-19 oferecida por duas do-
ses das vacinas da Pfizer/BioN-
Tech e da Oxford/AstraZeneca 
começa a diminuir em seis me-
ses, o que mostra a necessida-
de de doses de reforço, informa 
estudo feito por pesquisadores 
do Reino Unido.

O estudo britânico ZOE Co-
vid apontou que, no caso da va-
cina Pfizer/BioNTech, a eficácia 
um mês após a segunda dose, 
que é de 88%, cai para 74% pas-
sados cinco ou seis meses. Para 
o imunizante da AstraZeneca, 
a eficácia caiu de 77%, um mês 
depois, para 67% após quatro 
ou cinco meses.

O estudo se baseou em da-
dos de mais de 1 milhão de 
usuários de um aplicativo, 
comparando infecções relata-
das pelos próprios participan-

Proteção de vacinas 
diminui após 6 meses

tes vacinados com casos em 
um grupo não vacinado.

Dados de pessoas mais jo-
vens, no entanto, são necessá-
rios, porque os participantes 
vacinados até seis meses atrás 
tendem a ser idosos, já que essa 
faixa etária foi priorizada quan-
do as primeiras vacinas foram 
aprovadas.

Em uma projeção da pior si-
tuação futura, a proteção pode 
cair para menos de 50% para 
pessoas mais velhas e profis-
sionais de saúde nos próximos 
meses, disse Tim Spector, co-
fundador da ZOE Ltd e princi-
pal autor do estudo.

“Não podemos só esperar 
para ver a proteção diminuir 
lentamente, enquanto os casos 
ainda estão altos e a chance de 
infecção também ainda está 
alta”, disse Spector à BBC. (AB)

 A Países ocidentais correm 
para finalizar a retirada de mi-
lhares de pessoas do Afeganis-
tão, de olho na chegada do pra-
zo final de 31 de agosto para a 
saída das tropas estrangeiras e 
sem sinal de que os novos go-
vernantes do Talibã vão permi-
tir uma prorrogação.

Em uma das maiores pon-
tes aéreas, os Estados Unidos e 
seus aliados já retiraram mais 
de 70 mil pessoas, incluindo 
seus cidadãos, funcionários da 
Otan e afegãos em perigo, des-
de 14 de agosto, um dia antes 
de o Talibã chegar à capital Ca-
bul para encerrar 20 anos de 
presença militar estrangeira.

O presidente dos EUA, Joe 
Biden, disse que seu país está 
a caminho de cumprir o pra-
zo, acertado por meio de um 
acordo firmado com o grupo 
islâmico no ano passado, para 
encerrar a guerra mais longa 

Biden diz que saída do 
Afeganistão está no prazo

Biden diz que saída do Afeganistão está no prazo, porém afirma 
que ‘quanto mais cedo’ conseguir finalizar a retirada, melhor
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dos EUA.
“Quanto mais cedo conse-

guirmos finalizar, melhor”, dis-
se Biden na terça-feira. “Cada 
dia de operações traz riscos adi-
cionais para nossas tropas”.

Duas autoridades norte-a-
mericanas disseram que é cada 
vez maior a preocupação com 
o risco de homens-bomba do 
Estado Islâmico no aeroporto. 
(Agência Brasil e GSP)

 A A aprovação da Lei do Man-
dante no Senado, na última 
terça-feira (24), foi motivo de 
comemoração pela Associa-
ção Nacional de Clubes de Fu-
tebol (ANCF). “O fato de não 
ter tido nenhum voto contrá-
rio, comprova a legitimidade 
de uma aspiração considera-
da libertadora para o direito 
dos clubes”, disse o presiden-
te da entidade, Francisco José 
Battistotti.

O texto da Lei do Mandan-
te, que altera a regra de co-
mercialização dos direitos de 
transmissão dos clubes, teve 
60 votos a favor e nenhum 
voto contra. Agora, o projeto 
será analisado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro (sem parti-
do), responsável pela sanção 
ou não do projeto de lei.

Em tese, a Lei Pelé sofrerá 
alteração para estipular que 
pertence ao clube mandante a 

Associação comemora 
aprovação da Lei do Mandante

prerrogativa de negociar suas 
transmissões televisivas, inde-
pendentemente de contratos 
firmados pelo clube visitante.

“A Lei do Mandante foi uma 
demanda dos clubes transfor-
mada em projeto de lei pelo 
Executivo e teve sua tramita-
ção em caráter de urgência. 
De acordo com o texto apro-
vado hoje, os contratos em vi-

gor não sofrem alteração, mas 
ele estabelece que os clubes 
atualmente sem contrato de 
transmissão dos seus jogos já 
podem negociá-los no novo 
formato, sem depender dos 
visitantes. Para o Senador Ro-
mário ‘as medidas aprovadas 
são positivas e tendem a tra-
zer bons frutos para o ecossis-
tema do esporte profissional 
brasileiro, especialmente para 
o futebol’, diz parte da nota pu-
blicada pela ANCF.

Detentora de direitos de 
transmissão no futebol na-
cional, a Rede Globo, em car-
ta enviada aos clubes nesta 
semana, disse que a Lei do 
Mandante é “um avanço no 
caminho de dar mais auto-
nomia e flexibilidade, desde 
que respeitados os contra-
tos já celebrados, em prol da 
segurança jurídica de todo o  
sistema”. (FP)

Em tese, a Lei Pelé 
sofrerá alteração 
para estipular 
que pertence ao 
clube mandante 
a prerrogativa 
de negociar suas 
transmissões 
televisivas
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 A O paulista Gabriel Bandei-
ra, o mineiro Gabriel Geral-
do Araújo, também conhe-
cido como Gabrielzinho, o 
pernambucano Phelipe Ro-
drigues e o multimedalhista 
Daniel Dias conquistaram as 
quatro primeiras medalhas 
do Brasil na Paralimpíada de 
Tóquio, no Japão, todas na 
natação.

Gabriel Bandeira levou o 
ouro na modalidade com o 
tempo de 54s76, alcançando 
o novo recorde paralímpico 
na prova de 100 metros bor-
boleta da classe S14 (deficiên-
cia intelectual).

“Gostei bastante da mi-
nha prova. O tempo não foi 
o meu melhor, mas levan-
do em consideração tudo 
que aconteceu comigo [de 
ficar em quarentena força-

Brasil inicia 
Paralimpíadas 
com 4 medalhas

NATAÇÃO. Gabriel Bandeira leva o ouro, Gabrielzinho fica com a prata 
e Daniel Dias e Phelipe Rodrigues conquistam o bronze em Tóquio

Bandeira comemorou a vitória, apesar de dizer  que poderia ter obtido um tempo melhor na prova

REPRODUÇÃO/TWITTER/PARALYMPIC GAMES

da já no Japão por conta de 
um caso de Covid-19 na de-
legação], isso me ajudou na 
parte mental para que fizes-
se uma boa prova”, declarou 
Bandeira.

Já a prata veio na prova 
dos 100m costas da classe 

S2 (deficiência físico-moto-
ra). O mineiro Gabrielzinho 
fez o tempo de 2min2s47. As 
competições de natação são 
disputadas no Centro Aquá-
tico de Tóquio.

Nos 100m borboleta, 
atrás de Gabriel Bandeira, de 
21 anos, ficou o britânico Ree-
ce Dunn, que levou meda-
lha de prata, tendo obtido a 
marca de 55s12. Ele é o atual 
recordista mundial. Na se-
quência tivemos o australia-
no Benjamin Hance, com o 
tempo de 56s90.

Já na classe S14, à frente 
de Gabriel Geraldo Araújo, de 
19 anos, ficou apenas o chi-
leno Alberto Abarza, que se 
tornou campeão paralímpi-
co após atingir 2min00s40. 
Já o bronze quem levou foi 
Vladimir Danilenko, do Co-

mitê Olímpico Russo, com a 
marca de 2min02s74.

BRONZE.
O multimedalhista Daniel 
Dias e o pernambucano Phe-
lipe Rodrigues também leva-
ram nesta quarta-feira me-
dalhas de bronze na natação 
nos Jogos Paralímpicos de 
Tóquio. Daniel conquistou o 
25º pódio paralímpico na car-
reira disputando a prova de 
200 metros livre na classe S5 

(categoria de deficiente físi-
co-motor). O paulista obteve 
a marca de 2min38s61.

Daniel já anunciou que 
vai encerrar a vitoriosa car-
reira como nadador após a 
competição no país asiático.

Já Phelipe Rodrigues com-
petiu nos 50 metros livre da 
classe S10 (categoria de de-
ficiente físico-motor), com 
o tempo de 23s50. Nos 50 
metros livre, a medalha de 
ouro ficou com o australia-

no Rowan Crothers, batendo 
a marca de 23s21. Enquanto 
a prata foi para o ucraniano 
Maksym Kripak, que fez o 
tempo de 23s33.

Já nos 200 metros livre, 
quem levou a melhor foi o 
italiano Francesco Bocciardo, 
com o tempo de 2min26s76. 
Enquanto a prata foi para a 
Espanha. Antoni Ponce Ber-
tran colocou a medalha de 
prata no peito, com a marca 
de 2min35s20. (AB e GSP)

Gabriel Bandeira 
levou o ouro na 
modalidade com 
o tempo de 54s76, 
alcançando o 
novo recorde 
paralímpico na 
prova dos 100m 
borboleta da 
classe S14

 A O papa Francisco consi-
derou que a “hipocrisia da 
igreja” é “particularmente de-
testável” e lamentou que in-
felizmente haja “muitos cris-
tãos e ministros hipócritas”.

O pontífice dedicou a ca-
tequese desta quarta-feira, 
durante a audiência-geral 
realizada na Sala Paulo VI, ao 
“comportamento reprová-
vel” que é a hipocrisia e que 
se encontra tanto “no local 
de trabalho quanto em polí-
ticos que vivem de uma for-
ma em público e de outra na 

Papa Francisco 
diz lamentar 
hipocrisia na igreja

Papa definiu a hipocrisia como “o medo de dizer a verdade’’
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vida privada”.
Francisco falou a várias 

centenas de fiéis que assis-
tiram à audiência com más-
caras, mas sem guardar dis-
tância de segurança para 
prevenir o contágio da Co-
vid-19,

De acordo com o papa, 
quando se age de outra for-
ma que não seja com a verda-
de põe-se em risco a unidade 
da igreja”.

“Que o teu discurso seja 
sim ou não, porque de ou-
tra forma vem do maligno”, 

Em catequese, papa disse que infelizmente 
há ‘muitos cristãos e ministros hipócritas’

acrescentou.
“Há muitas situações nas 

quais se pode verificar a hi-
pocrisia. Frequentemente 
esconde-se no local de tra-
balho, onde se trata de apa-
rentar amizade com os cole-
gas, enquanto a competição 
leva a golpeá-los pelas costas. 
Na política não é incomum 
encontrar hipócritas que vi-
vem um desdobramento en-
tre o público e o privado”,  

explicou.
O papa definiu a hipocri-

sia como “o medo de dizer 
abertamente a verdade, fin-
gir ou aparentar fazer o bem 
aos olhos dos outros”, e pediu 
ao “Senhor” ajuda para os se-
res humanos serem coeren-
tes, deixarem os confrontos 
e combaterem com coragem 
tudo o que os afasta da ver-
dade e da fé que professam. 
(GSP e AB)

 A A proteção contra a Co-
vid-19 oferecida por duas do-
ses das vacinas da Pfizer/BioN-
Tech e da Oxford/AstraZeneca 
começa a diminuir em seis me-
ses, o que mostra a necessida-
de de doses de reforço, informa 
estudo feito por pesquisadores 
do Reino Unido.

O estudo britânico ZOE Co-
vid apontou que, no caso da va-
cina Pfizer/BioNTech, a eficácia 
um mês após a segunda dose, 
que é de 88%, cai para 74% pas-
sados cinco ou seis meses. Para 
o imunizante da AstraZeneca, 
a eficácia caiu de 77%, um mês 
depois, para 67% após quatro 
ou cinco meses.

O estudo se baseou em da-
dos de mais de 1 milhão de 
usuários de um aplicativo, 
comparando infecções relata-
das pelos próprios participan-

Proteção de vacinas 
diminui após 6 meses

tes vacinados com casos em 
um grupo não vacinado.

Dados de pessoas mais jo-
vens, no entanto, são necessá-
rios, porque os participantes 
vacinados até seis meses atrás 
tendem a ser idosos, já que essa 
faixa etária foi priorizada quan-
do as primeiras vacinas foram 
aprovadas.

Em uma projeção da pior si-
tuação futura, a proteção pode 
cair para menos de 50% para 
pessoas mais velhas e profis-
sionais de saúde nos próximos 
meses, disse Tim Spector, co-
fundador da ZOE Ltd e princi-
pal autor do estudo.

“Não podemos só esperar 
para ver a proteção diminuir 
lentamente, enquanto os casos 
ainda estão altos e a chance de 
infecção também ainda está 
alta”, disse Spector à BBC. (AB)

 A Países ocidentais correm 
para finalizar a retirada de mi-
lhares de pessoas do Afeganis-
tão, de olho na chegada do pra-
zo final de 31 de agosto para a 
saída das tropas estrangeiras e 
sem sinal de que os novos go-
vernantes do Talibã vão permi-
tir uma prorrogação.

Em uma das maiores pon-
tes aéreas, os Estados Unidos e 
seus aliados já retiraram mais 
de 70 mil pessoas, incluindo 
seus cidadãos, funcionários da 
Otan e afegãos em perigo, des-
de 14 de agosto, um dia antes 
de o Talibã chegar à capital Ca-
bul para encerrar 20 anos de 
presença militar estrangeira.

O presidente dos EUA, Joe 
Biden, disse que seu país está 
a caminho de cumprir o pra-
zo, acertado por meio de um 
acordo firmado com o grupo 
islâmico no ano passado, para 
encerrar a guerra mais longa 

Biden diz que saída do 
Afeganistão está no prazo

Biden diz que saída do Afeganistão está no prazo, porém afirma 
que ‘quanto mais cedo’ conseguir finalizar a retirada, melhor
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dos EUA.
“Quanto mais cedo conse-

guirmos finalizar, melhor”, dis-
se Biden na terça-feira. “Cada 
dia de operações traz riscos adi-
cionais para nossas tropas”.

Duas autoridades norte-a-
mericanas disseram que é cada 
vez maior a preocupação com 
o risco de homens-bomba do 
Estado Islâmico no aeroporto. 
(Agência Brasil e GSP)

 A A aprovação da Lei do Man-
dante no Senado, na última 
terça-feira (24), foi motivo de 
comemoração pela Associa-
ção Nacional de Clubes de Fu-
tebol (ANCF). “O fato de não 
ter tido nenhum voto contrá-
rio, comprova a legitimidade 
de uma aspiração considera-
da libertadora para o direito 
dos clubes”, disse o presiden-
te da entidade, Francisco José 
Battistotti.

O texto da Lei do Mandan-
te, que altera a regra de co-
mercialização dos direitos de 
transmissão dos clubes, teve 
60 votos a favor e nenhum 
voto contra. Agora, o projeto 
será analisado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro (sem parti-
do), responsável pela sanção 
ou não do projeto de lei.

Em tese, a Lei Pelé sofrerá 
alteração para estipular que 
pertence ao clube mandante a 

Associação comemora 
aprovação da Lei do Mandante

prerrogativa de negociar suas 
transmissões televisivas, inde-
pendentemente de contratos 
firmados pelo clube visitante.

“A Lei do Mandante foi uma 
demanda dos clubes transfor-
mada em projeto de lei pelo 
Executivo e teve sua tramita-
ção em caráter de urgência. 
De acordo com o texto apro-
vado hoje, os contratos em vi-

gor não sofrem alteração, mas 
ele estabelece que os clubes 
atualmente sem contrato de 
transmissão dos seus jogos já 
podem negociá-los no novo 
formato, sem depender dos 
visitantes. Para o Senador Ro-
mário ‘as medidas aprovadas 
são positivas e tendem a tra-
zer bons frutos para o ecossis-
tema do esporte profissional 
brasileiro, especialmente para 
o futebol’, diz parte da nota pu-
blicada pela ANCF.

Detentora de direitos de 
transmissão no futebol na-
cional, a Rede Globo, em car-
ta enviada aos clubes nesta 
semana, disse que a Lei do 
Mandante é “um avanço no 
caminho de dar mais auto-
nomia e flexibilidade, desde 
que respeitados os contra-
tos já celebrados, em prol da 
segurança jurídica de todo o  
sistema”. (FP)

Em tese, a Lei Pelé 
sofrerá alteração 
para estipular 
que pertence ao 
clube mandante 
a prerrogativa 
de negociar suas 
transmissões 
televisivas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
RETIFICAÇÃO AO EDITAL E DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2.021.
Ante a impugnação ao Edital impetrada pela empresa 
HAPVIDA Assistência Médica Ltda., e da manifestação da 
Secretaria de Administração e do parecer da Procurado-
ria Geral do Município, acolho parcialmente o pedido de 
impugnação e determino a correção do edital do certa-
me em epígrafe. Fica designada a data de 10 de setem-
bro de 2.021, às 10h30, no Anfiteatro Municipal, à Rua 
José Quirino Ribeiro nº 55, Descalvado - SP, para realiza-
ção da sessão pública do pregão presencial supracitado. 
O texto completo e o edital poderão ser consultados no 
site: www.descalvado.sp.gov.br – Licitações – Pregão 
Presencial. INFORMAÇÕES: Fone: (19) 3583-9316, e/
ou e-mail: licitacao@descalvado.sp.gov.br ou pregao@ 
descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 24 de agosto de 
2.021. Antônio Carlos Reschini - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS  Nº 008/2021
PROCESSO ADM. Nº 34.2483.328/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SER-
VIÇOS COMPLEMENTARES NAS ESCOLAS CAIMÃ, SANTA MARIA E JARDIM CIRANDA, NESTA 
CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 14 DE SETEMBRO 2021 – ATÉ ÀS 08:30 HORAS-PROTOCOLO, ABERTURA MESMA DATA 
ÀS 09:00 HORAS 
LOCAL ABERTURA: Sala de reuniões da COPEL no prédio da Prefeitura Municipal de Botucatu sito 
à Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 centro Botucatu/SP.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO site: www.botucatu.sp.gov.br. e maiores esclarecimen-
tos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitações – COPEL, pelo tel. (14) 3811-1442 
nos horários das  08:00 às às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.sp.gov.br.

ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL NOGUEIRA 
 DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 056/2021
Licitação nº 070/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos seguintes  serviços de te-
lefonia: serviços telefônicos fixo comutado –STFC (Serviço local e DDI) e Serviço de telefonia 
0800 (Rede inteligente)
Licitação Tipo: Menor preço global 
Regime de Execução: Execução parcelada (preço global).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 10/09/2021 às 09:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa 
interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou pelo site ofi-
cial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João Jacob 
Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 às 16:30 
nos dias úteis.

SUMARÉ, 25 DE AGOSTO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE ENFERMAGEM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
SALMOURÃO/SP, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. Fica alterada a data de abertura para 
13/09/2021 às 09h, a Retificação encontra-se disponível no site WWW.salmourao.sp.gov.br, as in-
formações poderão ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h e dás 13h às 17h ou 
através do telefone (0XX18) 3557-1192.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021 - ABERTURA

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de gêneros alimentícios pelo período de 6 meses. O pro-
cessamento desta licitação será realizado por intermédio do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação – BEC/SP www.
bec.sp.gov.br. Início do prazo para envio da Proposta Eletrônica: 26 de agosto de 2021. Abertura: 13 de setembro 
de 2021, às 09h00min. O edital estará disponível nos sítios www.bec.sp.gov.br e www.ibitinga.sp.gov.br ou ainda 
presencialmente no Departamento de Compras e Licitações.

Ibitinga, 25 de agosto de 2021. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 - RETIFICAÇÃO
A Prefeitura do Município da Estância Turística de Ibitinga comunica a quem interessar que fi ca retifi cado o edital do 
Pregão supracitado que tem como objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de 
transporte escolar, para atender os alunos do ensino fundamental e ensino médio da rede pública, do município de Ibitinga 
durante o ano letivo de 2021. A nova data de processamento do certame em tela será no dia 14 de setembro de 2021, às 
09h00min, no Auditório da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Edifício Hélio Fiorentino, localizado na Rua 
José Custódio, 330, Centro, Ibitinga-SP. A integra do edital retifi cado encontra-se disponível no site www.ibitinga.sp.gov.br.

Ibitinga, 25 de agosto de 2021. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal

ON Tecnologia de Mobilidade Urbana S.A.
CNPJ: 26.054.490/0001-00

Demonstrações Financeiras - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanço Patrimonial

ATIVO
ATIVO 6.162.506,43
 Circulante 6.057.139,25
  Disponível 1.170.360,05
   Banco c/ Movimento 1.170.360,05
  Créditos a Receber 3.644.182,37
   Créditos a Receber 3.644.182,37
  Adiantamentos Realizados 1.023.235,56
   Adiantamentos Realizados 1.023.235,56
  Tributos a Recuperar 219.361,27
   Tributos a Recuperar 219.361,27
 Não Circulante 105.367,18
  Imobilizado 105.367,18
   Imobilizado 105.367,18

PASSIVO
PASSIVO 6.162.506,43
 Circulante 4.378.455,19
  Fornecedores de bens e serviços 3.994.242,49
   Fornecedores de bens e serviços 3.994.242,49
  Obrigações Trabalhistas 140.776,11
   Obrigações Trabalhistas 140.776,11
  Obrigações Tributárias 243.436,59
   Obrigações Tributárias 243.436,59
 Patrimônio Líquido 1.784.051,24
  Patrimônio Social 37.999,00
   Patrimônio Social 37.999,00
  Reservas 7.986.738,00
   Reservas de Capital 7.986.738,00
  Superávit ou Déficit Acumulado (6.240.685,76)
   Superávit ou Déficit Acumulado (6.240.685,76)

Demonstração do Resultado do Exercício
RECEITAS
 Receitas de Serviços Prestados 9.429.084,61 C
 (-) Deduções 1.205.152,19 D
 Rendimentos Financeiros 65.090,30 C
CUSTOS E DESPESAS
 (-) CSV 5.290.339,35 D
 Salários e Benefícios 108.501,63 D
 Encargos Sociais 57.753,29 D
 Salários e Benefícios 1.816.078,08 D
 Encargos Sociais 396.134,61 D
 Impostos e Taxas 17.693,47 D
 Serviços Gerais 2.746.620,94 D
 Despesas com Marketing 1.014.690,72 D
 Depreciação e Amortização 22.226,88 D
 Despesas Financeiras 119.897,67 D
 Despesas Não Operacionais 17.931,16 D
= Prejuízo 3.318.845,08 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
Diretor: Andre Menezes Brunetta - CPF: 898.570.203-30 Contador: Ademir Giacomelli - TC CRC: 1SP1610010O

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 227/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00034662-16 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Registro de Preços de piso de porcelanato e revestimento cerâmico - 
Recebimento das Propostas dos itens 01 a 04: das 08h do dia 13/09/21 às 
09h30min do dia 14/09/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 04: a partir 
das 0 9h30min do dia 14/09/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 
10h30min do dia 14/09/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 27/08/21, no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Thais Oliveira pelo telefone (19) 2116-0916.

Campinas, 25 de agosto de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Edital de Citação. Prazo de 30 dias. Processo nº 0049714-58.2012.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de 
Campinas,Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Fernandes Cruz Humberto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Restaurante Conci Filhos 
Ltda-Me-CNPJ nº 13.372.161/0001-58, Cristiano Douglas Conci- CPF nº 014.395.010-09 e Edenir Conci CPF nº 693.420.169-87, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando que é credor dos executados da quan 
tia de R$ 35.465,80 (atualizada em 27/07/2012), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário-empréstimo Capital de Giro nº 5. 
153.351, emitida em 01 de novembro de 2011 pela primeira executada e avalizada pelos demais executados no valor liberado/solicitado de R$ 
33.795,09, a ser restituído em 36 prestações mensais, no valor cada uma de R$1.440,29. Ocorre que, os executados usufruíram do crédito con 
cedido pelo exequente, deixando de efetuar o pagamento a partir da 5ª parcela, vencida em 25/04/2012, tornando-se inadimplentes. E constan 
do dos autos que os requeridos encontram-se em lugar incerto e não sabido, pelo presente edital fica o mesmo Citado para todos os termos da 
ação proposta, bem como para o pagamento da importância de R$ 35.465,80, acrescido de juros e correção monetária (atualizado até 27/07/ 
2012), no prazo de 03dias sob pena de penhora, bem como ciente do prazo de 15dias para apresentar embargos, caso queira, que come çará 
a fluir a pós o decurso do prazo do presente edital, que é de 30(trinta)dias. Ciente de que, não havendo pagamento e independentemente  da 
oferta ou não de embargos, proceder-se-á à penhora de bens e a sua avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publica do na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 04 de novembro de 2020.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 70/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021
A Prefeitura Municipal de Bebedouro torna público para conhecimento de interessados, que no dia 27 
de setembro de 2021, às 13:00 horas, no Protocolo da Prefeitura, no prédio do Paço Municipal, 
localizado à Praça José Stamato Sobrinho nº 45, Centro, na cidade de Bebedouro, Estado de São 
Paulo, serão recebidos os envelopes de nº 1 “Documentação” e de nº 2 “Proposta de Preços” relativos 
à licitação modalidade Concorrência Pública nº 01/2021, do Tipo “Menor Preço Global”, que tem 
por objeto a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil, devidamente cadas-
trada no CREA, incluindo Profissionais Habilitados, para Execução de Qualificação de Vias 
Urbanas com Implementação e Infraestrutura de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viário, vi-
sando Ação de Melhoria de Sistema Viário em Benefício dos Bairros: Residencial Franciscano 
e Vila Bom Retiro, localizado na Avenida São Francisco com sua Extensão compreendida pelos 
Bairros: Jardim Portal do Lago I, Residencial Franciscano, Parque Residencial Santo Antônio, 
Vila Bom Retiro, Jardim Tropical e Jardim União todos no Município de Bebedouro/SP., com 
recursos financeiros oriundos do: CONTRATO DE REPASSE Nº 885827/2019/MDR/CAIXA, CON-
TRATO DE REPASSE Nº 885824/2019/MDR/CAIXA e CONTRATO DE REPASSE Nº 893642/2019/
MDR/CAIXA, que entre si celebraram a UNIÃO FEDERAL, por intermédio do MINISTÉRIO DO DE-
SENVOLVIMENTO REGIONAL, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e o MUNICÍPIO 
DE BEBEDOURO, objetivando a execução de ações relativas ao planejamento urbano e com contra-
partidas do MUNICÍPIO, NÚMEROS DE OPERAÇÃO: 1064489-86/MDR/ CAIXA, 1064491-27/MDR/
CAIXA e 1068620-22/MDR/CAIXA, respectivamente, incluindo: material, mão-de-obra, equipamen-
tos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim tudo às expensas da contratada, 
sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço Global, que serão abertos às 13:30 
horas do mesmo dia. O Edital e seus respectivos Anexos da Licitação serão fornecidos aos interes-
sados gratuitamente no site oficial do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderá ser adquirido 
na Divisão de Despesas - Setor de Licitação, na Prefeitura Municipal de Bebedouro, com endereço à 
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45, Centro, neste Município, através de cópia impressa ou cópia por 
meio magnético gravado em CD, mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancá-
rio entre 11:00 às 15:00 horas, ou informações pelo telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 25 de agosto de 2021.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO E DE ALTERAÇÃO
Processo Administrativo: PMC.2021.00026715-25
Interessado: Secretaria Municipal de Finanças
Assunto: Pregão nº 205/2021 - Eletrônico
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços gráficos de 
confecção e impressão de documentos de notificação e cobrança.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, em virtude da solicitação de esclarecimento apresentada por 
interessado, comunica que ALTEROU o Edital da licitação em epígrafe. A 
resposta à solicitação de esclarecimento e o Adendo estão disponíveis no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

Campinas, 25 de agosto de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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)
3ª Vara Cível, do Foro de Itaquaquecetuba –SP.EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1005633-92.2015.8.26.0278 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, Dr(a). SERGIO LUDOVICO MARTINS, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCO ASSIS DE SANTANA, Brasileiro, CPF 199.100.103-72, com 
endereço à RUA TIBÚRCIO DE SOUZA, 341, PARQUE RESIDENCIAL MARENGO, 
ITAQUAQUECETUBA/SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação 
Fiduciária por parte de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, alegando em 
síntese: que o réu deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 19/01/2015 referentes a 
financiamento no valor de R$ 36.158,39 a titulo de alienação fiduciária e requer o pagamento da 
dívida. 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 da execução da liminar. 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 Itaquaquecetuba-SP. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
Dia 26-09-2021 às 9:45 horas 

A Juventude Cívica de Embu Guaçu – JUCEG, Agente de Integração Empresa Escola através de 
seu presidente, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao Artigo 30 do seu Estatuto 
Social, CONVOCA a todos os sócios em dia com as suas obrigações sociais, para eleição e posse da 
nova Diretoria Executiva para o Biênio 2022/2023 e Conselho Deliberativo para o triênio 2022/2024,e 
outras deliberações. De conformidade com o Artigo 21 Parágrafo 2º, a Assembléia Geral Ordinária, 
será instalada em nossa sede à Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 451 Centro – Embu Guaçu, dia 26 de 
setembro e deliberara em primeira convocação ás 9:45 horas, com a presença de 2/3 dos sócios em 
condições de voto, e em segunda chamada às 10:15 horas, com qualquer número de sócios. O pre-
sente edital será fixado na sede da JUCEG à rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 451 e junto ao comércio 
local para conhecimento publico. 

Embu Guaçu, 20 de agosto de 2021. Carlos Eduardo Artimundo - Presidente

Processo nº: 0012787-57.2016.8.26.0016

1ª Praça 31/08/21 às 14h00 - 0a/09/21 às 14h00
2ª Praça 02/09/21 às 14h00 - 23/09/21 às 14h00

Do bem móvel: Um televisor marca Samsung modelo UN32J4000AG, 32 polegadas, em ótimo estado 
de conservação de acordo com o auto de penhora acostado as fls. 20 datado em agosto de 2017. 
Avaliada em agosto de 2017 por R$ 1.300,00. Depositário: Antonio Bernardino Marques à Avenida 
Amador Bueno da Veiga 1237. 

Exequente: Eliane Cristina Diniz
Executado: SPM Comércio e Locação Ltda.

Processo nº: 1001289-44.2016.8.26.0016

1ª Praça 31/08/21 às 14h00 - 02/09/21 às 14h00 
 2ª Praça 02/09/21 às 14h00 - 23/09/21 às 14h00

Do bem móvel: Um veículo marca Volkswagen Gol 16V Plus, ano/modelo 2000/2001, placa DCX-5052, 
chassi 9BWCA05X91T075527, cor prata, 2 portas. De acordo com o auto de penhora de novembro de 
2018, encontra-se em bom estado de conservação com pequena avaria no capô e para choque 
dianteiro. Avaliado em R$ 10.200,00 em novembro de 2018.

Exequente: RAFAEL CESAR MARTINS NAGY
Executado: ANCORA TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

Leilão de Televisor Samsung 32"
1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Leilão de Volkswagen Gol 16V Plus
1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

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

Processo nº: 1005705-18.2018.8.26.0038

1ª Praça 01/09/21 às 14h00 - 03/09/21 às 14h00
2ª Praça 03/09/21 às 14h0005/10/21 às 14h00

Do bem imóvel: A parte ideal pertencente ao executado supra de um 
imóvel agrícola denominado “Monte Alegre”, também conhecido por 
“Capuava”, situado neste distrito, município, comarca e única 
circunscrição imobiliária de Araras, Estado de São Paulo, com a área 
superficial de cento e quarenta e cinco hectares e cinquenta e dois 
ares (145,53hac), equivalentes na medida antiga a sessenta (60) 
alqueires paulista, em terras de cultura, pastos e outros, cafezal, 
eucaliptal, casa de sede, casa para empregados, ranchos, terreiro, 
paiol, fechos e outras pequenas benfeitorias, confrontando com a 
Fazenda Belmonte, com a Fazenda Mata Negra, com a Fazenda Boa 
Esperança, com a Fazenda Bom Jesus e com a Fazenda Santa 
Marta. Cadastrado no INCRA sob nº 624.020.005.223/7, com a área 
total de 143,2hectares fração mínima de parcelamento de 2,0 
hectares, modulo fiscal de 10 hectares, número de módulos fiscais de 
14,52 com a denominação de Fazenda Capuava. Matriculado sob nº 
1.0079 do Cartório dos Registros Públicos de Araras/SP. Avaliado em 
sua totalidade por R$ 3.731.000,00 em janeiro de 2013, atualizado 
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo para o mês 
de junho de 2021 perfaz o valor de R$ 5.963.618,00. Sendo assim, a 
fração ideal de 50% corresponde à R$ 2.981.809,00 para junho de 
2021. Valores serão devidamente atualizados à data de alienação.

Exequente: Roberto Rodrigues
Executado: Espólio de Roberto Marcondes de Salles Ulson

Processo nº: 1068364-03.2020.8.26.0100

1ª Praça 01/09/21 às 14h00 - 03/09/21 às 14h00
2ª Praça 03/09/21 às 14h00 - 01/10/21 às 14h00

Do bem imóvel: Apartamento nº 14 localizado no 1º andar do Edifício 
Orquídea, integrante do Condomínio Projeto Viver Celso Garcia, 
situado na Avenida Celso Garcia 1907, no 10º Subdistrito 
Belenzinho, com área privativa de 62,360m², a área comum de 
43,908m², a área total de 106,269m² e fração ideal de 0,0588% nas 
coisas de propriedade e uso comuns do condomínio. Matriculado 
sob nº 119.660 do 7º CRI de São Paulo, com cadastro municipal nº 
196.018.0283-4 (área maior). Valor de avaliação R$350.000,00 
(trezentos e cinquenta mil reais) homologado em junho/2021, 
atualizado pela Tabela Pratica de Cálculos do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo para o mês de julho/2021 perfaz o valor de 
R$352.100,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e cem reais). 
Avaliação será devidamente atualizados à data de alienação.

Exequente: Condomínio Edifício Projeto Viver Celso Garcia
Executado: Ieda Maria Baptista Cunha

Processo nº: 0033683-92.2018.8.26.0100
1ª Praça 01/09/21 às 14h00 - 03/09/21 às 14h00
 2ª Praça 03/09/21 às 14h00 - 01/10/21 às 14h00

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

Leilão de cota parte de Imóvel Agrícola 
“Monte Alegre / Capuava” 

1ª Vara Cível - Foro Central Cível

Leilão de Apartamento no Ed. Orquídea
na Avenida Celso Garcia - Belenzinho / SP

19ª Vara Cível - Foro Central Cível

Leilão de  Apartamento no Cond. Edifício Helianto 
á Alameda Barão de Piracicaba 810 – Campo Eliseos / SP 

3ª Vara Cível do Foro Central Cível

Inf.: Tel ou WhatsApp (11) 11 3242-8373    E-mail: contato@arenaleilao.com.br  Edital na íntegra: www.arenaleilao.com.br  
 Leiloeiro Danilo Cardoso da Silva - JUCESP 906 e Luis Antonio Ribeiro - JUCESP 984 

SINDICATO DOS AGRICULTORES (AS) FAMILIARES E EMPREENDEDORES (AS)FAMILIARES RURAIS DE ASSIS - SAFER
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA DERATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO

O Sindicato dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais de Assis SAFER, CNPJ 19.992.572/0001-22, com base
territorial nos municípios de Assis/SP, Borá/SP, Cândido Mota/SP, Cruzália/SP, Florínea/SP, Lutécia/SP, Maracaí/SP, Oscar Bressane/
SP, Paraguaçu Paulista/SP,Pedrinhas Paulista/SP e Tarumã/SP, neste ato representado pelo senhor Joelson Vieira da Silva, casado,
portador do RG:25.462.606-3-SSP/SP, CPF:259.141.838-12, residente na Chácara São Joaquim, Rodovia Manillio Gobbi – KM 473 +
600 metros Zona Rural – Paraguaçu Paulista-SP, através do presente edital convoca toda CATEGORIAAgricultores (as) Familiares,
Empreendedores Rurais Familiares, Silvicultores,Aquicultores, Extrativistas e os Pescadores, todos amparados pela Lei 11.326/06,
limitado ao universo de trabalhadores que laborem em regime de economia familiar em área igual ou inferior a dois módulos rurais de
seus respectivos municípios  para Assembleia de Ratificação de Fundação do Sindicato no dia 15/09/2021 às 16 horas, em primeira
chamada, 16:30 horas em segunda chamada e as 17 horas em terceira e última chamadana Chácara São Joaquim, Rodovia Manillio
Gobbi – KM 473 + 600 metros Zona Rural- Paraguaçu Paulista -SP, com a seguinte ordem do dia: 1. Ratificação do Estatuto; 2.
Ratificação da Fundação; 3. Autorização da Fundação da Federação; 4. Filiação à Federação; 5. Atualização do endereço da sede do
sindicato; 6. Outros Assuntos de interesse da categoria. JOELSON VIEIRA DA SILVA - RG 25462606-3 - Presidente

SAFER  ASSIS -  Paraguaçu Paulista SP, 25/08/2021.

Banco Mundial
Projeto BRA/IICA/20/002 – Serviço Florestal Brasileiro

Reedição NCB nº 053/2021
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE 07 VEÍCULOS 
UTILITÁRIOS DO TIPO PICAPE CABINE DUPLA, ASSIM DISTRIBUÍDOS: 
LOTE 1: 03 (TRÊS) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS DO ESTADO DO PIAUÍ (SEMAR/PI); LOTE 2: 01 (UM) PARA A 
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO MARANHÃO 
(SAF/MA), 01 (UM) PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
NATURAIS DO ESTADO DO MARANHÃO (SEMA/MA); E LOTE 3: 02 (DOIS) 
PARA A SECRETARIA  DE  AGRICULTURA  E ABASTECIMENTO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO (SAA/SP)
DATA  :   13/09/2021
HORA  :   15:00 h (horário de Brasília)
LOCAL: Representação do IICA no Brasil
 SHIS, QI 05, chácara 16, Lago Sul, BRASILIA / DF
 CEP 71600-530
Os interessados poderão obter o Edital acessando a Internet, no site 
https://www.iica.int/pt/node/76

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA

PROJETO REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE 
IMÓVEIS RURAIS NO CERRADO – PROJETO FIP-CAR

MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA

E ABASTECIMENTO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 473/2021, proces-
so 13.332/2021, objetivando o registro de preços 
para aquisição de cadeiras especiais para atendi-
mento as unidades escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-
-se-á até o dia 10/09/2021, às 08:30h. e abertura 
a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos inte-
ressados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

HOMOLOGAÇÃO REF: CARTA CONVITE Nº 0008/2021 PROCESSO AD-
MINISTRATIVO N° E – 5.398/2021, HOMOLOGO a decisão que adjudicou 
o objeto que visa q contratação de empresa especializada em pintura de 
paredes internas e externas de todas as escolas com as cores padrão da 
PMEG, conforme especificações estabelecidas no termo de referência – 
ANEXO I do Edital para a Empresa: LEFER ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA, CNPJ N°:08.194.977/0001-07, Valor Global R$ 219.422,89. 
Embu Guaçu, 25 de agosto de 2021. José Antônio Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0036877-39.2010.8.26.0114 - 2010/001566. Classe: Assunto: Procedimento 
Comum Cível - Locação de Imóvel. Requerente: Lavinia Therezinha Cappi Rossetto. Requerido: Maria Julia Martins e outro 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0036877-39.2010.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
5ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ROMULO CESAR MARTINS CAMARGO, RG 345521951, CPF 216.733.568-77, com endereço à Rua Joaquim de Paula 
Souza, 447, Edificio Bel Monte, conjunto 83, Jardim Proenca, CEP 13026-210, Campinas - SP e MARIA JULIA MARTINS, 
RG 10445245, CPF 961.983.708-87, com endereço à Rua Joao Wesley, 114, Jd. Monte Verde, Vila Cristina, CEP 13401-
400, Piracicaba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Lavinia Therezinha Cappi 
Rossetto, alegando em síntese: que ingressou com ação de Ressarcimento de Danos em decorrência de responsabilidade 
civil contratual referente ao contrato de locação do imóvel situado na Rua Barão de Ataliba n. 155 - apto. 122 - Ed. Ilha de 
Majorca - Cambuí – Campinas/SP. 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 lhe será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Campinas, aos 17 de fevereiro de 2021 

8ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP 8º Oficio Cível EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO
1015322- 11.2020.8.26.0562. O Dr. Dario Gayoso Júnior, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santos/
SP. Faz saber a GV GESTÃO DE RISCO LTDA (CNPJ/MF sob o n.º 06.075.887/0001-63), que FIEL VIGILÂNCIA
LTDA lhe ajuizou uma ação COBRANÇA PROCEDIMENTO COMUM, objetivando a condenação da ré ao pagamento
da quantia de R$386.019,43 em Julho/2020, a ser atualizada, referente nas notas fiscais 7079, 7196, 7280,
7366, 7457, 7693, 8019, 7857, 8133, 8569 e 8678. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se o edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 30 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 na forma da lei.
NADA MAIS. Eu, Escrevente, conferi. Eu, Escrivão(ã) Diretor(a), Subscrevi Dario Gayoso Júnior Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004753-62.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) OITO GRAMAS LTDA ME, CNPJ 17.322.015/0001-79, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de sentença, movida por Medica mental Distribuidora Ltda,. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do 
ar�go 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 quan�a de R$8.369,80 (Fevereiro/2021), devidamente atualizada, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do ar�go 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 
in�mação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de agosto de 2021.    P-26e27/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016469-86.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) CARLOS AMARO RODRIGUES, CPF 854.503.168-87, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do ar�go 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 quan�a de R$ 136.838,67 (atualizado em Julho/2021), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do ar�go 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 in�mação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de agosto de 2021.                     P-26e27/08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0025337-50.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEI�EIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que 
Maria Janaina Zampar, vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADO o executado Elessandro de 
Assis, CPF nº 166.242.428-37, para efetuar o pagamento no valor de R$ 34.514,01, fixado em Sentença no proc. 1104776-
69.2016.8.26.0100. Expede-se edital para que pague a quan�a fixada, acrescido de custas processuais em até 15 dias decorrido 
o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido de multa e honorários em 10%. 
Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar impugnação em até 15 dias úteis, independentemente de penhora 
ou nova in�mação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 30 de �ulho de 2021.                                     P-26e27/08

ABERTURA/LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 – PROCESSO Nº 
7914/2021 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS: Aquisições 

de Materiais EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) para auxilio no 
combate ao Covid-19, para a Secretaria M. de Saúde e Educação, conforme 
especificações contidas no Edital. Abertura dia 09/09/2021, as 09h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 – PROCESSO Nº 5188/2021 – 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS: Aquisição de Lanches, Salgados 
e Doces, para a Secretaria M. de Desenvolvimento Social, conforme 
especificações contidas no Edital. Abertura dia 09/09/2021, as 14h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 – PROCESSO Nº 3778/2021 – 
6082/2021 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS: Aquisições de Artigos 
em Madeira, para a Secretaria M. de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente 
e Secretaria M. de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, conforme 
especificações contidas no Edital. Abertura dia 14/09/2021, as 09h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 – PROCESSO Nº 3777/2021 – 
6079/2021 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS: Aquisição de Materiais 
de Construção Civil, para a Secretaria M. de Agropecuária, Obras e Meio 
Ambiente, e Secretaria M. de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 
conforme especificações contidas no Edital. Abertura dia 14/09/2021, as 14h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 – PROCESSO Nº 3780/2021 – 
6083/2021 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS: Aquisições de Tintas 
e outros, para a Secretaria M. de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente 
e Secretaria M. de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, conforme 
especificações contidas no Edital. Abertura dia 15/09/2021, as 09h.
O Edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente 
através do site www.capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em 
Editais e  www.comprasbr.com.br “Acesso Identificado”, objetivando o 
credenciamento ao sistema.

Capão Bonito/SP, 25 de Agosto de 2021.
Dr. Júlio Fernando Dias Galvão - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna 
público que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, 
Ilhabela-SP, a seguinte licitação: Edital nº 108/2021 - Pregão Eletrô-
nico n° 040/2021-Processo Administrativo nº 7.509/2021. OBJETO: 
Aquisição de trator. Data da entrega das propostas dia 09/09/2021 as 
10:00horas. Edital nº 109/2021 - Pregão Eletrônico n° 041/2021. Proc. 
Adm. nº 7.030/2021 OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para locação de contêiner refrigerado e serviços de transporte e mobi-
lização de contêiner. Data da entrega das propostas dia 09/09/2021 as 
10:10horas. Edital nº 111/2021 - Pregão Presencial n° 037/2021. Proc. 
Adm. nº 5.073/2021 OBJETO: Registro de preços para futura e eventual 
contratação de serviços de brigadistas. Data da entrega das propostas 
dia 09/09/2021 as 10:10horas. Edital nº 112/2021 - Pregão Eletrônico 
n° 042/2021. Proc. Adm. nº 11.559/2020 OBJETO: Aquisição de livros 
didáticos de língua estrangeira. Data da entrega das propostas dia 
10/09/2021 as 10:10horas. Os Editais completo deverão ser retirados no 
portal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – licita-
ções e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, 
das 10h00min às 17h00min ou pelo telefone (12) 3896-9207, em até 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data da abertura. Ilhabela, 
25 de agosto de 2021 – Benedito Wenceslau Neto - Departamento de 
Licitações.

Custo desta Publicação R$ 395,10

AVISO DE LICITAÇÕES
Pregão Presencial nº 54/21 - P.A. nº 28.421/21 - Obj: Aquisi-
ção de coletes balísticos para Guarda Civil Municipal - Dispu-
ta dia 13/09/21 às 09h00min.

Pregão Presencial nº 55/21 - P.A. nº 27.772/21 - Obj: R.P. 
para aquisição de botas e botinas - Disputa dia 14/09/21 às 
15h00min.

REPUBLICAÇÃO
Pregão Presencial nº 13/21 - P.A. nº 1.044/21 - Obj: R.P. para 
contratação de serviço de diagnóstico de análise clínica aos 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de 
Carapicuíba - Disputa dia 15/09/21 às 15h00min.

Pregão Presencial nº 49/21 - P.A. nº 29.325/21 - Obj: 
R.P. para aquisição de colchões - Disputa dia 16/09/21 às 
09h00min. 

Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e no 
Depto. de Licitações e Compras, p/retirada com mídia de CD 
gravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442.

Carapicuíba, 25 de agosto de 2021.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba
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TERMO DE REVOGAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 025/2021. Processo Administrativo 
nº 112/2021. OBJETO: Aquisição de Reservatório Metálico, execução Metálico, execução da 
base e tubulação para ligação na rede de água para EMEF Municipal Honório Carriel Cleto e 
Creche Alfredo Emiliano Lourenço de acordo com as especificações, quantitativos e condições 
contidas neste Termo de Referência contido no Anexo I. Considerando que não houve interessados, 
considerando assim a sessão DESERTA, fica REVOGADO o processo em epígrafe. Araçoiaba da 
Serra, 24 de agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

TERMO DE REVOGAÇÃO. Pregão Presencial nº 030/2021. Processo Administrativo nº 062/2021. 
OBJETO: Contratação de instituição financeira para a centralização dos serviços de pagamento das 
remunerações e salários dos servidores públicos ativos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA 
DA SERRA, mediante créditos a ser efetuado em conta-salário, conta corrente ou assemelhadas, desde que 
desta avença não decorra qualquer custo ou ônus para beneficiários. Considerando a Ata de Sessão do dia 
18/08/2021, onde não houve interessado, considerando assim a sessão DESERTA, fica REVOGADO o 
processo em epígrafe. Araçoiaba da Serra, 19 de agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

TERMO DE REVOGAÇÃO. Pregão Presencial nº 050/2021. Processo Administrativo nº 
130/2021. OBJETO: Contratação de empresa para Locação de 01 (um) Veiculo “Tipo Sedan”, 0 Km, 
para o Gabinete do município de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no 
Anexo I. Considerando que o valor homologado e muito superior ao valor de mercado, inclusive, 
superior ao próprio orçamento entregue pela empresa na fase anterior, fica revogado o presente 
procedimento, nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93, fica REVOGADO o processo em epígrafe. 
Araçoiaba da Serra, 24 de agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021. Processo Administrativo n.º 
133/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecer Curso Teórico e Pratico 
para disciplina de armamento e tiro institucional (Capacitação em tiro), para corporação da Guarda 
Civil Municipal, conforme especificações constantes do Anexo I. Após analisar todas as da douta do 
(a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, acolho suas razões pelas quais optaram em seu julgamento 
pela proposta da licitante: S.A.S SUPPORT ADVANCED SCURITY EM TREINAMENTO 
PROFISSIONAL LTDA ME perfazendo um valor total de R$ 110.010,00 (cento e dez mil e dez 
reais); E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO a presente licitação em favor 
da mesma proponente vencedora. Proceda-se ao empenho e contrato. Araçoiaba da Serra, 24 de 
agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito. Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

“AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO” – TOMADA DE PREÇOS 
N°0005/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 1.980/2021, TIPO: 
MENOR PREÇO GLOBAL”. Objeto: A presente licitação tem por objeto 
Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para exe-
cução de serviços para manutenção corretiva e ampliação nas instalações 
elétricas do Município, com aplicação de materiais, mão-de-obra e equipa-
mentos, que atendam aos requisitos do edital e seus anexos. Data pror-
rogada devido a inclusão de planilha orçamentária e item referente a Re-
cursos de Pessoal, Equipamentos e Instalações. Abertura dos envelopes: 
09/09/2021 às 09h30. Informações: A cópia completa do Edital poderá ser 
adquirida, através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licita-
coes. Embu-Guaçu, 25 de agosto de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito 
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE REA-
JUSTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0032/2020 TOMADA DE 
PREÇO N° 0009/2020 Contratada: W.V. FERNANDES EIRELI Objeto: Con-
tratação de Empresa especializada para a execução de pavimentação e re-
cuperação Asfáltica na Estrada Antônio Domingues Trenahi – Bairro Santo 
Egídio – Embu Guaçu. Reajustado o valor R$20.557,34 (vinte mil, quinhen-
tos e cinquenta e sete reais e trinta) Vigência: 02/06/2021 À 28/11/2021. 
Embu Guaçu 25 de agosto de 2021, José Antônio Pereira - Prefeito Mu-
nicipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0033/2020 TOMADA DE PREÇO N° 
0015/2020 Contratada: W.V. FERNANDES EIRELI Objeto: Contratação de 
Empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico situado 
na rua José Herculano, Rua Antônio Afonso, Rua Hermenegildo Simões 
Louro e Rua Benedito Roschel de Moraes, bairro Jardim Emília – Embu 
Guaçu – São Paulo. Reajustado o valor de R$54.709,94 (cinquenta e qua-
tro mil, setecentos e nove reais e noventa e quatro centavos) Vigência: 
02/06/2021 À 30/08/2021. Embu Guaçu 23 de julho de 2021, José Antônio 
Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 069/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA-ESPECIALIZADA INERENTE À ÁREA DE 
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 
– SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE: (15) 
3565-1397 – OP. 03 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 
26/08/2021 ÀS 14H00MIN DO DIA 08/09/2021. ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: DAS 14H35MIN DO DIA 08/09/2021 ÀS 09H40MIN DO DIA 
09/09/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 10H DO DIA 
09/09/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: 
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

CONTRATO Nº 016/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ.

CONTRATADA: KLM CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA. 

CNPJ nº: 23.790.401/0001-98

PROCESSO Nº. : 052/2021.

TOMADA DE PREÇOS Nº. : 002/2021.

OBJETO: “EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO AV. SÃO PAULO 
TRECHO II E RUA OLAVO BILAC – CONVÊNIO Nº 100093/2020”.  

VALOR: R$ 219.618,78 (duzentos e dezenove mil, seiscentos e 
dezoito reais e setenta e oito centavos).

VIGENCIA: 19/08/2021 À 19/08/2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

CONCORRÊNCIA nº 003/2021
Licitação nº 069/2021
Objeto: contratação de empresa de especializada para execução da escola municipal Jar-
dim das Águas do município de Sumaré - SP
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Licitação Tipo: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
Valor estimado da contratação: R$  3.517.838,16
Prazo de Execução: 12 (doze) meses
Data de entrega dos envelopes: 28 de setembro de 2021 às 09:00
Data de abertura dos envelopes: 28 de setembro de 2021 às 09:15
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicita-
ção ou através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net).Maiores 
informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João Jacob 
Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 às 
16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 25 de agosto de 2021
MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA  - SMARH 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 062/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2021.
PROCESSO Nº 9582/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 062/2021 - 
PROCESSO Nº 9582/2021 - OBJETO: Aquisição de filme laser dry para impressora 
kônica destinado a secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos. MODALIDADE: 
Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 10 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 PREGÃO 
PRESENCIAL: 048/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, 
sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.
ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no 
horário compreendido entre 8hs às 17 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, 25 de agosto de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N. 17/2021

Objeto: Pregão Presencial objetivando a contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de acesso a 
internet Fibra Óptica com velocidade de no mínimo 200 mbits por ponto (Departamento/Setores) sendo 99% de garantia 
para navegação e 99% para download/upload, e serviço de Intranet para interligação de diversos Departamentos e Setores 
da Municipalidade pelo prazo de 12 meses, incluindo manutenção Preventiva e Corretiva, instalação, ativação, confi guração 
e suporte técnico aos serviços, tudo de acordo com as condições e demais exigências expressas no termo de referência. 
Data da abertura: 10 de Setembro de 2021, às 09:00 horas. Edital completo e maiores informações: Setor de Licitações 
da Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14) 3765-1888, Estância Hidromineral 
de Águas de Santa Bárbara/SP. Sítio eletrônico: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br.

Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 24 de Agosto de 2021. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 148-2021 - Pregão Eletrônico nº 96/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de tablets, notebooks, desktop, nobreak, 
licenças e outros acessórios de informática, de acordo com as necessidades do Município, pelo 
período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propostas: 27/08/2021, às 09:00 horas. Início 
da disputa de preços: 10/09/2021, às 09:00 horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À dis-
posição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo e-mail licitacao@
doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 149-2021 - Pregão Eletrônico nº 97/2021

Objeto: Aquisição de 02 (dois) Ônibus Escolares. Início do cadastro das propostas: 27/08/2021, 
às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 13/09/2021, às 09:00 horas. Local: www.bll.org.br. 
Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações 
pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 150-2021 - Pregão Eletrônico nº 98/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de ferragens, materiais de construção e 
madeirites, de acordo com a necessidade do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do ca-
dastro das propostas: 27/08/2021, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 14/09/2021, às 09:00 
horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscor-
regos.sp.gov.br. Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
• Aviso de Chamamento Público - Processo: 143/2021 - Chamamento Público nº 02/2021

Objeto: Encaminhamento de jovens aprendizes para a execução de tarefas de complexidade pro-
gressiva (arco ocupacional: Administração - Cursos: Auxiliar Administrativo - Educação e Auxiliar 
de Escritório em Geral), junto ao município de Dois Córregos, a título de aprendizagem, tendo 
em vista a formação técnico-profi ssional, constituída por atividades teóricas e práticas, organiza-
das em tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas 
no município, proporcionando ao jovem aprendiz formação profi ssional básica. Data de abertura: 
27/08/2021, às 09:00 horas. Data de encerramento: 27/09/2021, às 09:00 horas. Local: Avenida 
Gofredo Schelini, n° 245, Vila Bandeirantes, Dois Córregos, Estado de São Paulo. Edital na ínte-
gra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo e-mail 
licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 147/2021 - REGISTRO DE 
PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de cestas básicas.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/09/2021 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, 25 de agosto de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 167/2021 - REGISTRO DE 
PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de seringas, lancetas e tiras 
reagentes para uso no Programa de Controle à Diabetes.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 20/09/2021 Às  09h00
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, 25 de agosto de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 168/2021 - REGISTRO DE 
PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de materiais de enfermagem.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 16/09/2021 Às  09h00
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, 25 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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Estado de São Paulo
www.campinas.sp.leg.br

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N° 03/2021

Acha-se aberta na Câmara Municipal de Campinas a Concorrência n°03/2021 - Processo n° 
CMC-ADM-2021/00086 - Interessada: Coordenadoria de Espaço Físico. Objeto: Contratação 
de empresa especializada e com experiência comprovada em execução de serviços de 
recuperação/reforço estrutural para executar obra de reforço/ recuperação da estrutura do 1o 
e 2o pavimento do prédio do plenário da Câmara Municipal de Campinas.
Entrega dos envelopes: até as 10hrs do dia 27/09/2021
Abertura dos envelopes: a partir das 10hrs do dia 27/09/2021 Disponibilidade do edital: 
27/08/2021, no portal http://www.campinas.sp.leg.br/transparencia/compras-e-licitacoes 
Esclarecimentos adicionais pelo telefone: (19) 3736-1593 ou licitacoes@campinas.sp.leg.br 
ou compras.camara.campinas@gmail.com

Campinas, 25 de agosto de 2021.
Sidney Vieira Costacurta

Diretor de Materiais e Patrimônio

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021 

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 13 de setembro de 2021, às 09h00min, através do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 
038/2021, Registro de Preços, aberto através do Processo nº 056/2021, Edital nº 044/2021, tendo 
como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, conforme especificações técnicas 
contidas no edital regulador do certame. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser 
retirados ou consultados no Paço Municipal na Sala de Licitações, na Rua Vinte e Um de Março, 
384, Centro, Santa Ernestina/SP, no horário normal de expediente, de segunda a sexta feira, das 
08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, ou baixado gratuitamente através do ende-
reço de eletrônico: www.santaernestina.sp.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br e através 
do e-mail: licitacao@santaernestina.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através dos telefones: 
(16) 3256-9104 e (16) 3256-9100.

Santa Ernestina, aos 24 de agosto de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI  - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2021 

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 13 de setembro de 2021, às 14h00min, através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2021, 
Registro de Preços, aberto através do Processo nº 057/2021, Edital nº 045/2021, tendo como objeto 
a AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, conforme especificações técnicas contidas no edital regula-
dor do certame. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no 
Paço Municipal na Sala de Licitações, na Rua Vinte e Um de Março, 384, Centro, Santa Ernestina/
SP, no horário normal de expediente, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min às 17h00min, ou baixado gratuitamente através do endereço de eletrônico: www.santaer-
nestina.sp.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br e através do e-mail: licitacao@santaernesti-
na.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através dos telefones: (16) 3256-9104 e (16) 3256-9100.

Santa Ernestina, aos 25 de agosto de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI 

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021 

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 14 de setembro de 2021, às 09h00min, através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 040/2021, 
Registro de Preços, aberto através do Processo nº 058/2021, Edital nº 046/2021, tendo como objeto 
a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, conforme especificações técnicas contidas no edital regulador 
do certame. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço 
Municipal na Sala de Licitações, na Rua Vinte e Um de Março, 384, Centro, Santa Ernestina/SP, no 
horário normal de expediente, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min 
às 17h00min, ou baixado gratuitamente através do endereço de eletrônico: www.santaernestina.
sp.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br e através do e-mail: licitacao@santaernestina.
sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através dos telefones: (16) 3256-9104 e (16) 3256-9100.

Santa Ernestina, aos 25 de agosto de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI 

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2021 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 11641/2021 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 26 de agosto a 09 de setembro de 2021, das 08:00 
às 12.30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Avenida Luiz Edmundo Carrijo 
Coube, nº 1-100, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, Ramais: 3606 
ou 3356, ou pelo site www.pregaoeletronico.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 057/2021 - FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2021 - FAMESP/BAURU, 
PROCESSO Nº 11641/2021 - FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE ALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL 
BAURU E HOSPITAL DE BASE DE BAURU, PELO PERÍODO DE 12 MESES, pelo tipo MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM, em conformidade com o disposto no Anexo II.  
A abertura da sessão pública será no dia 10 de setembro de 2021, com início às 09:15 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2021
A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro ofi-
cial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que no dia 09 de Setembro de 2021, 
às 08h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Alameda Estevo, nº 681, Centro, 
será realizada licitação aberta através do Processo nº 155/2021, Pregão Presencial nº 31/2021, do 
tipo menor preço unitário, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA O MUNICÍPIO DE GAVIÃO PEIXOTO/SP, conforme espe-
cificações contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos 
poderão ser retirados ou consultados no horário normal de expediente na sede deste órgão licitante 
de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, ou no site www.
gaviaopeixoto.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone PABX (16) 3338-9999 ou 
ainda através dos emails: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br ou licitacoes@gaviaopeixoto.sp.gov.br

Gaviao Peixoto/SP, aos 25 de Agosto de 2021.
ARLEY FAGNANI

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado na 
Seção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado na 
Rua Raul Maçone, 306, telefone (016) 3275-1101, no horário das 08h ás 17h, pelo 
site: www.pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.br e 
auxiliarlicitacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Tomada de Preços 
nº 01/2021 - Processo nº 29/2021 - Objeto: Reforma e Ampliação do Centro de 
Convivência do Idoso - CCI. Data de abertura: 14/09/2021 às 09h. 

Taiaçu, 25 de agosto de 2021. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 
063/2021, objetivando o registro de preços para contratação de empresa 
especializada para fornecimento e transporte de água potável destinada ao 
abastecimento público, no dia 09 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, 
25 de agosto de 2021. MARCELO SILVA SOUZA – Secretário de Administração.

    

JOSE LUIZ EROLES FREIRE, 
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 64/2021, PROCESSO: 337/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO 
DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA PACIENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO (ADULTOS E 
ADOLESCENTES), COM COMORBIDADES PSIQUIÁTRICAS ASSOCIADAS OU NÃO AO QUADRO DE 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 16/09/2021 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.

PREFEITURA DE QUEIROZ
TERMO DE SUSPENSÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 - WALTER RODRIGO DA 

SILVA, Prefeito Municipal de Queiroz, Estado de São Paulo, torna público a SUSPENSÃO do Pre-
gão Presencial nº 024/2021 que tem por objeto a aquisição de uniformes escolares, meias, tênis e 
mochilas para distribuição aos alunos da rede municipal, tendo em vista a necessidade de alterações 
no edital. Queiroz/SP, 25 de agosto de 2021. WALTER RODRIGO DA SILVA - Prefeito Municipal

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

PROCESSO Nº 046/2021/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021 - 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de 
cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos 
de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e 
intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimen-
tos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no 
anexo II – Projeto Básico. Tipo: Menor Taxa de Administração. Início da 
sessão às 09h30min do dia 14/09/2021. Período de Disponibilização do 
Edital: De 27/08/2021 até 13/09/2021. Socorro, 24 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 Municí-
pio 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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 040/2021 - PROCESSO N° 1862/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de coleta e análises de 
água de poços profundos, ETAs, reservatórios e de captações superficiais, conforme 
edital e seus anexos. O edital na íntegra estará à disposição dos interessados e poderá 
ser examinado, pelos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, opção 
licitações. Abertura das propostas às 09h do dia 10/09/2021 e início da sessão de 
disputa às 10h do dia 10/09/2021 (horário de Brasília).

São Carlos, 25 de agosto de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 041/2021 - PROCESSO N° 1790/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de STFC 
(Serviço Telefônico Fixo Comutado) Local e Longa Distância com rede inteligente 
(0800); Conexão a Internet com link Dedicado e Internet Banda Larga, conforme 
edital e seus anexos. O edital na íntegra estará à disposição dos interessados e poderá 
ser examinado, pelos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, 
opção licitações. Abertura das propostas às 09h do dia 10/09/2021 e início da sessão 
de disputa às 10h do dia 10/09/2021 (horário de Brasília).

São Carlos, 25 de agosto de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

EDITAL Nº 119/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021.

Objeto: Registro de preços para aquisição de 
curativos especiais destinados às unidades 
básicas de saúde da Secretaria de Saúde, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especifi cações do Anexo I. Data da abertura 
10/09/2021, às 13:30 horas. Melhores infor-
mações poderão ser obtidas junto a Divisão de 
Compras, Licitações e Gestão de Contratos, 
na Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim Morumbi, 
ou pelos e-mails: licitacoes@birigui.sp.gov.br 
e danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.br. O Edital 
poderá ser lido naquela seção e retirado gra-
tuitamente no site www.birigui.sp.gov.br. Lean-
dro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 
25/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 120/2.021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2.021.

OBJETO: Registro de preços para prestação de 
serviços de tratamento intensivo multidisciplinar 
individualizado pelo método MIG e tratamento 
intensivo multidisciplinar individualizado pelo 
método TREINI 7, para cumprimento das deci-
sões judiciais da Secretaria de Saúde. Data da 
abertura - 10/09/2021, às 08:00 horas. Melhores 
informações poderão ser obtidas junto à Divisão 
de Compras, Licitações e Gestão de Contratos 
na Rua Anhanguera nº 1155, Jardim Morumbi, 
ou e-mail: andreia.pregoeira@birigui.sp.gov.br / 
licitações@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser 
lido naquela Seção e retirado gratuitamente no 
site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Mila-
ni – Prefeito Municipal. Birigui - SP, 25/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

DESPACHO REVOGATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 097/2021
PROCESSO DE COMPRAS nº 153/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de aparelhos 
celulares em caráter de locação, conforme edital e seus anexos.
Jane Aparecida Cristina, Secretária Municipal da Saúde em Substituição, no uso das atribuições 
que lhe são inerentes, com fulcro no art. 49, caput da Lei nº 8.666/93 e Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal, por conveniência e oportunidade, determina a REVOGAÇÃO do presente 
certame.

Ribeirão Preto, 18 de agosto de 2021
Jane Aparecida Cristina

Secretária Municipal da Saúde em Substituição

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

 
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO DE MATERIAL BÉLICO (CMB)

O CMB (Centro de Material Bélico) da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Brasil, anuncia a licitação pública internacional para 
aquisição de coletes balísticos, para serem usados pela polícia militar do estado, de acordo com a seguinte disposição:
Processo nº CMB-2021340007: oferta pública de: 12.000 (doze mil) Coletes de Proteção Balística nível III-A. 
O procedimento será realizado na sede do CMB, localizado à Rua Alfredo Maia, 106 - Luz -São Paulo/SP - Brasil. Código postal 01106-010. Abertura: 
14 de setembro de 2021, às 9h30 (horário local).
Esta proposta é formalmente conhecida como pregão presencial em âmbito internacional. O vencedor será escolhido com base no preço mais baixo. 
O proponente interessado pode tomar conhecimento e obter a documentação relativa por meio do sitio eletrônico www.imprensaoficial.com.
br, através do link e-negociospublicos. Quaisquer dúvidas ou pedidos de informação devem ser solicitados por e-mail cmbtecnica@policiamilitar.
sp.gov.br ou por telefone para + 55-11-3228-6055.

MARCO AURÉLIO VALÉRIO - Tenente Coronel - Comandante

DocuSign Envelope ID: 6F96918F-CEA9-4D9C-A1EA-D98CA4A32BB6
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QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2021 

TERMO DE REVOGAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 025/2021. Processo Administrativo 
nº 112/2021. OBJETO: Aquisição de Reservatório Metálico, execução Metálico, execução da 
base e tubulação para ligação na rede de água para EMEF Municipal Honório Carriel Cleto e 
Creche Alfredo Emiliano Lourenço de acordo com as especificações, quantitativos e condições 
contidas neste Termo de Referência contido no Anexo I. Considerando que não houve interessados, 
considerando assim a sessão DESERTA, fica REVOGADO o processo em epígrafe. Araçoiaba da 
Serra, 24 de agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

TERMO DE REVOGAÇÃO. Pregão Presencial nº 030/2021. Processo Administrativo nº 062/2021. 
OBJETO: Contratação de instituição financeira para a centralização dos serviços de pagamento das 
remunerações e salários dos servidores públicos ativos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA 
DA SERRA, mediante créditos a ser efetuado em conta-salário, conta corrente ou assemelhadas, desde que 
desta avença não decorra qualquer custo ou ônus para beneficiários. Considerando a Ata de Sessão do dia 
18/08/2021, onde não houve interessado, considerando assim a sessão DESERTA, fica REVOGADO o 
processo em epígrafe. Araçoiaba da Serra, 19 de agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

TERMO DE REVOGAÇÃO. Pregão Presencial nº 050/2021. Processo Administrativo nº 
130/2021. OBJETO: Contratação de empresa para Locação de 01 (um) Veiculo “Tipo Sedan”, 0 Km, 
para o Gabinete do município de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no 
Anexo I. Considerando que o valor homologado e muito superior ao valor de mercado, inclusive, 
superior ao próprio orçamento entregue pela empresa na fase anterior, fica revogado o presente 
procedimento, nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93, fica REVOGADO o processo em epígrafe. 
Araçoiaba da Serra, 24 de agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021. Processo Administrativo n.º 
133/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecer Curso Teórico e Pratico 
para disciplina de armamento e tiro institucional (Capacitação em tiro), para corporação da Guarda 
Civil Municipal, conforme especificações constantes do Anexo I. Após analisar todas as da douta do 
(a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, acolho suas razões pelas quais optaram em seu julgamento 
pela proposta da licitante: S.A.S SUPPORT ADVANCED SCURITY EM TREINAMENTO 
PROFISSIONAL LTDA ME perfazendo um valor total de R$ 110.010,00 (cento e dez mil e dez 
reais); E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO a presente licitação em favor 
da mesma proponente vencedora. Proceda-se ao empenho e contrato. Araçoiaba da Serra, 24 de 
agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito. Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

“AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO” – TOMADA DE PREÇOS 
N°0005/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 1.980/2021, TIPO: 
MENOR PREÇO GLOBAL”. Objeto: A presente licitação tem por objeto 
Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para exe-
cução de serviços para manutenção corretiva e ampliação nas instalações 
elétricas do Município, com aplicação de materiais, mão-de-obra e equipa-
mentos, que atendam aos requisitos do edital e seus anexos. Data pror-
rogada devido a inclusão de planilha orçamentária e item referente a Re-
cursos de Pessoal, Equipamentos e Instalações. Abertura dos envelopes: 
09/09/2021 às 09h30. Informações: A cópia completa do Edital poderá ser 
adquirida, através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licita-
coes. Embu-Guaçu, 25 de agosto de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito 
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE REA-
JUSTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0032/2020 TOMADA DE 
PREÇO N° 0009/2020 Contratada: W.V. FERNANDES EIRELI Objeto: Con-
tratação de Empresa especializada para a execução de pavimentação e re-
cuperação Asfáltica na Estrada Antônio Domingues Trenahi – Bairro Santo 
Egídio – Embu Guaçu. Reajustado o valor R$20.557,34 (vinte mil, quinhen-
tos e cinquenta e sete reais e trinta) Vigência: 02/06/2021 À 28/11/2021. 
Embu Guaçu 25 de agosto de 2021, José Antônio Pereira - Prefeito Mu-
nicipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0033/2020 TOMADA DE PREÇO N° 
0015/2020 Contratada: W.V. FERNANDES EIRELI Objeto: Contratação de 
Empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico situado 
na rua José Herculano, Rua Antônio Afonso, Rua Hermenegildo Simões 
Louro e Rua Benedito Roschel de Moraes, bairro Jardim Emília – Embu 
Guaçu – São Paulo. Reajustado o valor de R$54.709,94 (cinquenta e qua-
tro mil, setecentos e nove reais e noventa e quatro centavos) Vigência: 
02/06/2021 À 30/08/2021. Embu Guaçu 23 de julho de 2021, José Antônio 
Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 069/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA-ESPECIALIZADA INERENTE À ÁREA DE 
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 
– SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE: (15) 
3565-1397 – OP. 03 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 
26/08/2021 ÀS 14H00MIN DO DIA 08/09/2021. ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: DAS 14H35MIN DO DIA 08/09/2021 ÀS 09H40MIN DO DIA 
09/09/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 10H DO DIA 
09/09/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: 
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

CONTRATO Nº 016/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ.

CONTRATADA: KLM CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA. 

CNPJ nº: 23.790.401/0001-98

PROCESSO Nº. : 052/2021.

TOMADA DE PREÇOS Nº. : 002/2021.

OBJETO: “EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO AV. SÃO PAULO 
TRECHO II E RUA OLAVO BILAC – CONVÊNIO Nº 100093/2020”.  

VALOR: R$ 219.618,78 (duzentos e dezenove mil, seiscentos e 
dezoito reais e setenta e oito centavos).

VIGENCIA: 19/08/2021 À 19/08/2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

CONCORRÊNCIA nº 003/2021
Licitação nº 069/2021
Objeto: contratação de empresa de especializada para execução da escola municipal Jar-
dim das Águas do município de Sumaré - SP
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Licitação Tipo: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
Valor estimado da contratação: R$  3.517.838,16
Prazo de Execução: 12 (doze) meses
Data de entrega dos envelopes: 28 de setembro de 2021 às 09:00
Data de abertura dos envelopes: 28 de setembro de 2021 às 09:15
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicita-
ção ou através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net).Maiores 
informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João Jacob 
Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 às 
16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 25 de agosto de 2021
MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA  - SMARH 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 062/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2021.
PROCESSO Nº 9582/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 062/2021 - 
PROCESSO Nº 9582/2021 - OBJETO: Aquisição de filme laser dry para impressora 
kônica destinado a secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos. MODALIDADE: 
Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 10 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 PREGÃO 
PRESENCIAL: 048/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, 
sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.
ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no 
horário compreendido entre 8hs às 17 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, 25 de agosto de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N. 17/2021

Objeto: Pregão Presencial objetivando a contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de acesso a 
internet Fibra Óptica com velocidade de no mínimo 200 mbits por ponto (Departamento/Setores) sendo 99% de garantia 
para navegação e 99% para download/upload, e serviço de Intranet para interligação de diversos Departamentos e Setores 
da Municipalidade pelo prazo de 12 meses, incluindo manutenção Preventiva e Corretiva, instalação, ativação, confi guração 
e suporte técnico aos serviços, tudo de acordo com as condições e demais exigências expressas no termo de referência. 
Data da abertura: 10 de Setembro de 2021, às 09:00 horas. Edital completo e maiores informações: Setor de Licitações 
da Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14) 3765-1888, Estância Hidromineral 
de Águas de Santa Bárbara/SP. Sítio eletrônico: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br.

Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 24 de Agosto de 2021. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 148-2021 - Pregão Eletrônico nº 96/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de tablets, notebooks, desktop, nobreak, 
licenças e outros acessórios de informática, de acordo com as necessidades do Município, pelo 
período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propostas: 27/08/2021, às 09:00 horas. Início 
da disputa de preços: 10/09/2021, às 09:00 horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À dis-
posição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo e-mail licitacao@
doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 149-2021 - Pregão Eletrônico nº 97/2021

Objeto: Aquisição de 02 (dois) Ônibus Escolares. Início do cadastro das propostas: 27/08/2021, 
às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 13/09/2021, às 09:00 horas. Local: www.bll.org.br. 
Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações 
pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 150-2021 - Pregão Eletrônico nº 98/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de ferragens, materiais de construção e 
madeirites, de acordo com a necessidade do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do ca-
dastro das propostas: 27/08/2021, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 14/09/2021, às 09:00 
horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscor-
regos.sp.gov.br. Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
• Aviso de Chamamento Público - Processo: 143/2021 - Chamamento Público nº 02/2021

Objeto: Encaminhamento de jovens aprendizes para a execução de tarefas de complexidade pro-
gressiva (arco ocupacional: Administração - Cursos: Auxiliar Administrativo - Educação e Auxiliar 
de Escritório em Geral), junto ao município de Dois Córregos, a título de aprendizagem, tendo 
em vista a formação técnico-profi ssional, constituída por atividades teóricas e práticas, organiza-
das em tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas 
no município, proporcionando ao jovem aprendiz formação profi ssional básica. Data de abertura: 
27/08/2021, às 09:00 horas. Data de encerramento: 27/09/2021, às 09:00 horas. Local: Avenida 
Gofredo Schelini, n° 245, Vila Bandeirantes, Dois Córregos, Estado de São Paulo. Edital na ínte-
gra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo e-mail 
licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 147/2021 - REGISTRO DE 
PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de cestas básicas.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/09/2021 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, 25 de agosto de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 167/2021 - REGISTRO DE 
PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de seringas, lancetas e tiras 
reagentes para uso no Programa de Controle à Diabetes.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 20/09/2021 Às  09h00
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, 25 de agosto de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 168/2021 - REGISTRO DE 
PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de materiais de enfermagem.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 16/09/2021 Às  09h00
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, 25 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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Estado de São Paulo
www.campinas.sp.leg.br

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N° 03/2021

Acha-se aberta na Câmara Municipal de Campinas a Concorrência n°03/2021 - Processo n° 
CMC-ADM-2021/00086 - Interessada: Coordenadoria de Espaço Físico. Objeto: Contratação 
de empresa especializada e com experiência comprovada em execução de serviços de 
recuperação/reforço estrutural para executar obra de reforço/ recuperação da estrutura do 1o 
e 2o pavimento do prédio do plenário da Câmara Municipal de Campinas.
Entrega dos envelopes: até as 10hrs do dia 27/09/2021
Abertura dos envelopes: a partir das 10hrs do dia 27/09/2021 Disponibilidade do edital: 
27/08/2021, no portal http://www.campinas.sp.leg.br/transparencia/compras-e-licitacoes 
Esclarecimentos adicionais pelo telefone: (19) 3736-1593 ou licitacoes@campinas.sp.leg.br 
ou compras.camara.campinas@gmail.com

Campinas, 25 de agosto de 2021.
Sidney Vieira Costacurta

Diretor de Materiais e Patrimônio

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021 

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 13 de setembro de 2021, às 09h00min, através do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 
038/2021, Registro de Preços, aberto através do Processo nº 056/2021, Edital nº 044/2021, tendo 
como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, conforme especificações técnicas 
contidas no edital regulador do certame. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser 
retirados ou consultados no Paço Municipal na Sala de Licitações, na Rua Vinte e Um de Março, 
384, Centro, Santa Ernestina/SP, no horário normal de expediente, de segunda a sexta feira, das 
08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, ou baixado gratuitamente através do ende-
reço de eletrônico: www.santaernestina.sp.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br e através 
do e-mail: licitacao@santaernestina.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através dos telefones: 
(16) 3256-9104 e (16) 3256-9100.

Santa Ernestina, aos 24 de agosto de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI  - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2021 

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 13 de setembro de 2021, às 14h00min, através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2021, 
Registro de Preços, aberto através do Processo nº 057/2021, Edital nº 045/2021, tendo como objeto 
a AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, conforme especificações técnicas contidas no edital regula-
dor do certame. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no 
Paço Municipal na Sala de Licitações, na Rua Vinte e Um de Março, 384, Centro, Santa Ernestina/
SP, no horário normal de expediente, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min às 17h00min, ou baixado gratuitamente através do endereço de eletrônico: www.santaer-
nestina.sp.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br e através do e-mail: licitacao@santaernesti-
na.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através dos telefones: (16) 3256-9104 e (16) 3256-9100.

Santa Ernestina, aos 25 de agosto de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI 

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021 

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 14 de setembro de 2021, às 09h00min, através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 040/2021, 
Registro de Preços, aberto através do Processo nº 058/2021, Edital nº 046/2021, tendo como objeto 
a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, conforme especificações técnicas contidas no edital regulador 
do certame. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço 
Municipal na Sala de Licitações, na Rua Vinte e Um de Março, 384, Centro, Santa Ernestina/SP, no 
horário normal de expediente, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min 
às 17h00min, ou baixado gratuitamente através do endereço de eletrônico: www.santaernestina.
sp.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br e através do e-mail: licitacao@santaernestina.
sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através dos telefones: (16) 3256-9104 e (16) 3256-9100.

Santa Ernestina, aos 25 de agosto de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI 

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2021 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 11641/2021 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 26 de agosto a 09 de setembro de 2021, das 08:00 
às 12.30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Avenida Luiz Edmundo Carrijo 
Coube, nº 1-100, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, Ramais: 3606 
ou 3356, ou pelo site www.pregaoeletronico.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 057/2021 - FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2021 - FAMESP/BAURU, 
PROCESSO Nº 11641/2021 - FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE ALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL 
BAURU E HOSPITAL DE BASE DE BAURU, PELO PERÍODO DE 12 MESES, pelo tipo MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM, em conformidade com o disposto no Anexo II.  
A abertura da sessão pública será no dia 10 de setembro de 2021, com início às 09:15 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2021
A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro ofi-
cial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que no dia 09 de Setembro de 2021, 
às 08h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Alameda Estevo, nº 681, Centro, 
será realizada licitação aberta através do Processo nº 155/2021, Pregão Presencial nº 31/2021, do 
tipo menor preço unitário, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA O MUNICÍPIO DE GAVIÃO PEIXOTO/SP, conforme espe-
cificações contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos 
poderão ser retirados ou consultados no horário normal de expediente na sede deste órgão licitante 
de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, ou no site www.
gaviaopeixoto.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone PABX (16) 3338-9999 ou 
ainda através dos emails: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br ou licitacoes@gaviaopeixoto.sp.gov.br

Gaviao Peixoto/SP, aos 25 de Agosto de 2021.
ARLEY FAGNANI

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado na 
Seção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado na 
Rua Raul Maçone, 306, telefone (016) 3275-1101, no horário das 08h ás 17h, pelo 
site: www.pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.br e 
auxiliarlicitacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Tomada de Preços 
nº 01/2021 - Processo nº 29/2021 - Objeto: Reforma e Ampliação do Centro de 
Convivência do Idoso - CCI. Data de abertura: 14/09/2021 às 09h. 

Taiaçu, 25 de agosto de 2021. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 
063/2021, objetivando o registro de preços para contratação de empresa 
especializada para fornecimento e transporte de água potável destinada ao 
abastecimento público, no dia 09 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, 
25 de agosto de 2021. MARCELO SILVA SOUZA – Secretário de Administração.

    

JOSE LUIZ EROLES FREIRE, 
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 64/2021, PROCESSO: 337/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO 
DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA PACIENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO (ADULTOS E 
ADOLESCENTES), COM COMORBIDADES PSIQUIÁTRICAS ASSOCIADAS OU NÃO AO QUADRO DE 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 16/09/2021 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.

PREFEITURA DE QUEIROZ
TERMO DE SUSPENSÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 - WALTER RODRIGO DA 

SILVA, Prefeito Municipal de Queiroz, Estado de São Paulo, torna público a SUSPENSÃO do Pre-
gão Presencial nº 024/2021 que tem por objeto a aquisição de uniformes escolares, meias, tênis e 
mochilas para distribuição aos alunos da rede municipal, tendo em vista a necessidade de alterações 
no edital. Queiroz/SP, 25 de agosto de 2021. WALTER RODRIGO DA SILVA - Prefeito Municipal

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

PROCESSO Nº 046/2021/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021 - 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de 
cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos 
de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e 
intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimen-
tos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no 
anexo II – Projeto Básico. Tipo: Menor Taxa de Administração. Início da 
sessão às 09h30min do dia 14/09/2021. Período de Disponibilização do 
Edital: De 27/08/2021 até 13/09/2021. Socorro, 24 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 Municí-
pio 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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 040/2021 - PROCESSO N° 1862/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de coleta e análises de 
água de poços profundos, ETAs, reservatórios e de captações superficiais, conforme 
edital e seus anexos. O edital na íntegra estará à disposição dos interessados e poderá 
ser examinado, pelos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, opção 
licitações. Abertura das propostas às 09h do dia 10/09/2021 e início da sessão de 
disputa às 10h do dia 10/09/2021 (horário de Brasília).

São Carlos, 25 de agosto de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 041/2021 - PROCESSO N° 1790/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de STFC 
(Serviço Telefônico Fixo Comutado) Local e Longa Distância com rede inteligente 
(0800); Conexão a Internet com link Dedicado e Internet Banda Larga, conforme 
edital e seus anexos. O edital na íntegra estará à disposição dos interessados e poderá 
ser examinado, pelos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, 
opção licitações. Abertura das propostas às 09h do dia 10/09/2021 e início da sessão 
de disputa às 10h do dia 10/09/2021 (horário de Brasília).

São Carlos, 25 de agosto de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

EDITAL Nº 119/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021.

Objeto: Registro de preços para aquisição de 
curativos especiais destinados às unidades 
básicas de saúde da Secretaria de Saúde, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especifi cações do Anexo I. Data da abertura 
10/09/2021, às 13:30 horas. Melhores infor-
mações poderão ser obtidas junto a Divisão de 
Compras, Licitações e Gestão de Contratos, 
na Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim Morumbi, 
ou pelos e-mails: licitacoes@birigui.sp.gov.br 
e danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.br. O Edital 
poderá ser lido naquela seção e retirado gra-
tuitamente no site www.birigui.sp.gov.br. Lean-
dro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 
25/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 120/2.021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2.021.

OBJETO: Registro de preços para prestação de 
serviços de tratamento intensivo multidisciplinar 
individualizado pelo método MIG e tratamento 
intensivo multidisciplinar individualizado pelo 
método TREINI 7, para cumprimento das deci-
sões judiciais da Secretaria de Saúde. Data da 
abertura - 10/09/2021, às 08:00 horas. Melhores 
informações poderão ser obtidas junto à Divisão 
de Compras, Licitações e Gestão de Contratos 
na Rua Anhanguera nº 1155, Jardim Morumbi, 
ou e-mail: andreia.pregoeira@birigui.sp.gov.br / 
licitações@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser 
lido naquela Seção e retirado gratuitamente no 
site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Mila-
ni – Prefeito Municipal. Birigui - SP, 25/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

DESPACHO REVOGATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 097/2021
PROCESSO DE COMPRAS nº 153/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de aparelhos 
celulares em caráter de locação, conforme edital e seus anexos.
Jane Aparecida Cristina, Secretária Municipal da Saúde em Substituição, no uso das atribuições 
que lhe são inerentes, com fulcro no art. 49, caput da Lei nº 8.666/93 e Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal, por conveniência e oportunidade, determina a REVOGAÇÃO do presente 
certame.

Ribeirão Preto, 18 de agosto de 2021
Jane Aparecida Cristina

Secretária Municipal da Saúde em Substituição

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

 
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO DE MATERIAL BÉLICO (CMB)

O CMB (Centro de Material Bélico) da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Brasil, anuncia a licitação pública internacional para 
aquisição de coletes balísticos, para serem usados pela polícia militar do estado, de acordo com a seguinte disposição:
Processo nº CMB-2021340007: oferta pública de: 12.000 (doze mil) Coletes de Proteção Balística nível III-A. 
O procedimento será realizado na sede do CMB, localizado à Rua Alfredo Maia, 106 - Luz -São Paulo/SP - Brasil. Código postal 01106-010. Abertura: 
14 de setembro de 2021, às 9h30 (horário local).
Esta proposta é formalmente conhecida como pregão presencial em âmbito internacional. O vencedor será escolhido com base no preço mais baixo. 
O proponente interessado pode tomar conhecimento e obter a documentação relativa por meio do sitio eletrônico www.imprensaoficial.com.
br, através do link e-negociospublicos. Quaisquer dúvidas ou pedidos de informação devem ser solicitados por e-mail cmbtecnica@policiamilitar.
sp.gov.br ou por telefone para + 55-11-3228-6055.

MARCO AURÉLIO VALÉRIO - Tenente Coronel - Comandante

A7gazetasp.com.br
Quinta-feira, 26 De agosto De 2021 

ON Tecnologia de Mobilidade Urbana S.A.
CNPJ/ME 26.054.490/0001-00 - NIRE 35300529502

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
1. Data, hora e local: Realizada em 17/11/2020, às 10h, os acionistas reuniram-se na sede da On 
Tecnologia de Mobilidade Urbana S.A. (“Companhia”), Rua Vergueiro, nº 1353, Torre Norte, conjunto 
2203, bairro Vila Mariana, CEP: 04.101-000, São Paulo/SP, para deliberar as questões apresentadas na 
Ordem do Dia, conforme será descrito adiante. 2. Mesa: Para iniciar os trabalhos, foi escolhido como 
Presidente da Mesa o Sr. André Menezes Brunetta, que convidou a mim, Marcelo Maciel Liberato, 
para secretariá-lo. 3. Presença: Acionistas representando 100% do capital social estavam presentes à 
sessão, conforme assinaturas no Livro de Presença da Companhia, bem como a lista de presença. 
4.  Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei n° 6.404, de 
15/12/1976 (“LSA”), e do §  2º  da Cláusula  6ª  do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a 
presença da totalidade dos acionistas. 5. Ordem do Dia: a) Deliberação acerca da criação de filial da 
Companhia a ser localizada na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Avenida Jaime Reis, nº 30, 
conjunto 12, bairro São Francisco, CEP: 80.510-010; b) Deliberação acerca da inclusão de atividades 
no objeto social da Companhia; c) Deliberação acerca da capitalização do saldo de reserva de capital 
da Companhia; d) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e) Deliberação 
acerca da inclusão de nome fantasia à Companhia; e f) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 
6.  Deliberações: (a)  Iniciada a presente Assembleia Geral Extraordinária, o Presidente da Mesa 
apresentou a todos os presentes a proposta de criação de mais uma filial da Companhia, a qual estará 
localizada no endereço a seguir: ● Avenida Jaime Reis, nº 30, conjunto 12, bairro São Francisco, CEP: 
80.510-010, na cidade de Curitiba, estado do Paraná. Assim, colocada a proposta em votação, esta foi 
aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes, sem qualquer ressalva ou observação. Nesse 
sentido, fica alterada a Cláusula 2ª  do Estatuto Social, com a inclusão do parágrafo primeiro, a qual 
passa a viger com a seguinte nova redação: “Cláusula 2ª:  A Companhia tem sua sede social na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vergueiro, nº 1.353, conjunto 2.203, bairro Vila Mariana, 
CEP 04.101-000, podendo criar e extinguir filiais, escritórios e representações em qualquer parte do 
território nacional, ou no exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral ou da Diretoria. § 1º - A 
Companhia possui as seguintes filiais: a. No município de Curitiba, no estado do Paraná, na Avenida 
Jaime Reis, nº 30, conjunto 12, bairro São Francisco, CEP: 80.510-010; b. No município de Belo 
Horizonte, no estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 4.835, no Bairro Serra, CEP: 30.110-
031; c. No município de Fortaleza, no estado do Ceará, Avenida Washington Soares, nº 55, Sala 307 - 
Iguatemi Empresarial, Edson Queiroz, CEP: 60.811-341.” (b) Passado para o próximo tópico da ordem 
do dia, o Presidente da Mesa trouxe à discussão a proposta de inclusão no objeto social da Companhia 
as atividades de agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e 
contratos. Após as discussões, os acionistas de forma unânime aprovaram a alteração do objeto social 
da Companhia e, portanto, a Cláusula 3ª  do seu Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Cláusula 3ª:  A Companhia tem por objeto única e exclusivamente, as seguintes atividades: (i) 
o desenvolvimento e licenciamento de aplicativos e programas de computador customizáveis e não 
customizáveis; (ii) a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços de 
tecnologia da informação; (iii)a exploração de tecnologia da informação e/ou desenvolvimento e 
licenciamento de aplicativos relacionados a estacionamento; (iv)a prestação de serviços de portas, 
provedores de conteúdo e disponibilização de espaços para publicidade na internet; e (v) agenciamento, 
corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos.” (c) Na sequência, o 
Presidente da Mesa apresentou a todos os acionistas proposta para capitalizar o saldo de R$ 
8.000.000,00, oriundo da reserva de capital da Companhia de modo que, por consequência da 
capitalização supra, haverá um aumento do capital social da Companhia de R$ 8.000.000,00. Dessa 
forma, a proposta de capitalização do valor do saldo da reserva de capital da Companhia mediante o 
aumento de capital foi aprovada pela totalidade dos acionistas presentes, os quais representam a 
maioria absoluta das ações com direito a voto, de forma que o capital social da Companhia passa a ser 
no valor de R$ 8.037.999,00 (oito milhões trinta e sete mil novecentos e noventa e nove reais). Assim, 
tendo em vista que a proposta apresentada foi aprovada pela unanimidade dos acionistas, fica alterada 
a Cláusula  5ª   do Estatuto Social da Companhia, a qual passará a viger com a seguinte redação: 
“Cláusula 5ª:  O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 8.037.999,00 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e, (ii) 12.660 ações preferenciais, todas nominativas 
e sem valor nominal.” (d) Passando ao tópico seguinte, o Presidente da Mesa informou aos presentes 
que o mandato dos atuais membros do Conselho de Administração se encerrará no próximo dia 
27/12/2020, razão pela qual faz-se necessário proceder com nova eleição para o referido órgão. Após 
as indicações, restaram reeleitas, por unanimidade de votos, as seguintes pessoas para ocupar o cargo 
de membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Robson Dantas Silva, brasileiro, casado 
sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG nº 26.640.070-X, SSP/SP e CPF/ME nº 
311.642.578-70, residente e domiciliado na Rua Carlos Weber, nº 87, apartamento 222 A, Vila 
Leopoldina, CEP 05.303-000, São Paulo/SP, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; 
(ii) André Menezes Brunetta, brasileiro, solteiro, publicitário, RG nº 58.117.096-9 SSP/SP, CPF/ME nº 
898.570.203-30, residente e domiciliado na Rua Teixeira da Silva, nº 96, Apartamento 81, Paraíso, São 
Paulo/SP, CEP: 04.002-030, como membro efetivo do Conselho de Administração; (iii) Marcelo Maciel 
Liberato, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG nº 30.404.682-
6, SSP/SP e CPF/ME nº 302.883.088-40, residente e domiciliado na Rua Correia de Lemos, nº 571, 
apartamento 43, Chácara Inglesa, CEP 04.140-000, São Paulo/SP, como membro efetivo do Conselho 
de Administração; (iv) Márcio Camurati Ladeira Monaci, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, publicitário, RG nº 28.332.380-2, SSP/SP e CPF/ME nº 321.916.058-18, residente e 
domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Almirante Brasil, nº 243, apartamento 102- C, Mooca, CEP 
03.164-120, como membro efetivo do Conselho de Administração; (v) Luis Filipe Frozoni Lomonaco, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 32.337.104-8 SSP/SP, CPF/ME nº 286.814.928-
61, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Oscar Freire, nº 379, 
conjunto 72, CEP 01426-001, São Paulo/SP, como membro efetivo do Conselho de Administração; e 
(vi) Bruno Levi D’Ancona, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 34.835.748 SSP/SP, 
CPF/ME nº 225.808.318-43, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua 
Oscar Freire, no 379, conjunto 72, CEP 01426-001, São Paulo/SP, como membro efetivo do Conselho 
de Administração. Os acionistas elegeram, ainda, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração a pessoa de Robson Dantas Silva. Os membros do Conselho ora eleitos assinam os 
presentes termos de posse e tomarão posse de seus respectivos cargos a partir da data de 28/12/2020, 
pelo prazo de 02 anos, a contar da data de término do prazo do mandato dos membros anteriores, 
conforme seus respectivos termos de posse arquivados na sede da Companhia. Os referidos membros 
também declararam, expressamente, para os fins do artigo 174, § 1º, da Lei n° 6.404/76, não estarem 
incursos em qualquer crime ou pena que os impeçam de exercer as atividades empresariais. (e) Na 
sequência, o Presidente da Mesa trouxe proposta para incluir um nome fantasia à Companhia, que 
passará a ser Zul Digital. Na sequência, os acionistas aprovaram por unanimidade a inclusão supra, de 
modo que será inserido o § 1º na Cláusula 1ª do Estatuto Social da Companhia, que passará a viger 
com a seguinte redação: “§ 1º - A Companhia adotará o nome fantasia de Zul Digital.” (f) Por último, a 
fim de consolidar todas as deliberações ora realizadas, os acionistas decidem consolidar o Estatuto 
Social, o qual é parte integrante da presente Ata na forma do Anexo II. Encerrados os assuntos definidos 
na Ordem do Dia, o Presidente da Mesa indagou aos presentes se os acionistas tinham algum outro 
tópico para discussão, de modo que não foi apresentado nenhum outro ponto pelos presentes. Portanto, 
o Presidente da Mesa declarou por encerrada esta Assembleia. 7.  Encerramento, Lavratura, 
Aprovação e Assinatura da Ata: O Sr. Presidente da Mesa encerrou os trabalhos e determinou a mim 
a lavratura e leitura da presente ata, a qual foi devidamente aprovada. Presidente - André Menezes 
Brunetta e Secretário - Marcelo Maciel Liberato. “A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.” 
São Paulo, 17/11/2020. André Menezes Brunetta - Presidente da Mesa; Marcelo Maciel Liberato - 
Secretário da Mesa. JUCESP nº 000.000/21-0 em 00/00/2021. Gisela Simiema Ceschin  - Secretária 
Geral. Anexo II  - Consolidação do Estatuto Social  - Estatuto Social da On Tecnologia De 
Mobilidade Urbana S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Cláusula 1ª: A ON 
Tecnologia De Mobilidade Urbana S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima regida pelo presente 
Estatuto, pelas disposições legais e regulamentos que lhe forem aplicáveis, em especial a Lei nº 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). § 1º - A Companhia adotará o nome fantasia de Zul Digital. 
Cláusula 2ª:  A Companhia tem sua sede social em São Paulo/SP, na Rua Vergueiro, nº 1.353, conjunto 
2.203, bairro Vila Mariana, CEP 04.101-000, podendo criar e extinguir filiais, escritórios e representações 
em qualquer parte do território nacional, ou no exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral ou 
da Diretoria. § 1º - A Companhia possui as seguintes filiais: a. No município de Curitiba, no estado do 
Paraná, na Avenida Jaime Reis, nº 30, conjunto 12, bairro São Francisco, CEP: 80.510-010; b. No 
município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 4.835, no Bairro 
Serra, CEP: 30.110-031; c. No município de Fortaleza, no estado do Ceará, Avenida Washington 
Soares, nº 55, Sala 307  - Iguatemi Empresarial, Edson Queiroz, CEP: 60.811-341. Cláusula 3ª:   A 
Companhia tem por objeto única e exclusivamente, as seguintes atividades: (i) o desenvolvimento e 
licenciamento de aplicativos e programas de computador customizáveis e não customizáveis; (ii) a 
prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação; 
(iii) a exploração de tecnologia da informação e/ou desenvolvimento e licenciamento de aplicativos 
relacionados a estacionamento; (iv) a prestação de serviços de portas, provedores de conteúdo e 
disponibilização de espaços para publicidade na internet; e (v) agenciamento, corretagem ou 
intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos. Cláusula 4ª:  O prazo de duração da 
Companhia será indeterminado. Capítulo II  - Capital Social  - Cláusula  5ª:   O capital social da 
Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 8.037.999,00, dividido em (i) 25.339 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal e, (ii) 12.660 ações preferenciais, todas nominativas e sem 
valor nominal. § 1º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais 
da Companhia. § 2º - As ações preferenciais têm as seguintes características: (i) outorgarão direito de 
voto a seu titular; (ii) serão automaticamente convertidas em ações ordinárias, à razão de 1:1, se (a) 
nenhuma das Metas for atingida nos termos descritos abaixo; (b) se forem transferidas, a qualquer título, 
pelo seu detentor; ou (c) após o pagamento do Dividendo Prioritário (conforme abaixo definido); e (iii) 
farão jus ao recebimento de um dividendo mínimo cumulativo de R$ 0,0008 por ação preferencial no 
exercício de 2019 e, caso uma das Metas seja atingida no exercício social de 2020 R$ 134,22 por ação 
preferencial em 2020 (“Dividendo Prioritário”), e após o pagamento de Dividendo Prioritário, concorrerão 
em iguais condições com as demais ações relativamente aos dividendos remanescentes. § 3º - Para os 
fins do Parágrafo Segundo, “Metas” significarão (i) atingimento de receita bruta consolidada de R$ 
120.000.000,00 pela Companhia e sua coligada BLU Digital Tecnologia de Mobilidade Urbana e 
Concessões Ltda. (“Sociedades”) no exercício de 2020; ou (ii) celebração de contratos pelas 
Sociedades, para operação de seus negócios em ao menos 40 cidades adicionais à cidade de São 
Paulo, desde que o número médio de habitantes de tais 40 cidades seja igual ou superior a 200.000. As 
Metas dos itens (i) e (ii) serão alternativas e não cumulativas. § 4º - A Companhia, por deliberação da 
Assembleia Geral e observado o Acordo de Acionistas arquivado na sede social, poderá criar outras 
classes e espécies de ações. § 5º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma 
ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante 
do condomínio. §  6º  - Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas 
participações, na subscrição de ações, que pode ser exercido no prazo legal de 30 dias. §  7º  - A 
propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de 
Ações Nominativas”. Mediante solicitação de qualquer acionista, a Companhia emitirá certificados de 
ações. Os certificados de ações, que poderão ser agrupados em títulos múltiplos, quando emitidos, 
serão assinados por 2 Diretores da Companhia, agindo em conjunto. § 8º - É vedada à Companhia a 
emissão de partes beneficiárias. Capítulo III - Assembleias Gerais - Cláusula 6ª:  A Assembleia Geral 
reunir-se-á na sede social (i) ordinariamente, dentro dos 04 meses seguintes ao término do exercício 
social para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei das S.A.; e (ii) extraordinariamente, 
sempre que os interesses sociais o exigirem, de acordo com a legislação aplicável e com as disposições 
deste Estatuto Social. § 1º - As Assembleias Gerais serão convocadas em primeira convocação com, no 
mínimo, 15 dias de antecedência à data da assembleia, ou em segunda convocação com pelo menos 8 
dias de antecedência em relação à data da assembleia. § 2º - As Assembleias Gerais serão instaladas, 
em primeira convocação, com a presença de acionistas representando 75% do capital social da 
Companhia, e em segunda convocação, independentemente do quórum presente. Independentemente 
das formalidades de  convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem 
acionistas representando 100% do capital social. § 3º - Conforme o disposto no §3º do artigo 124 da Lei 
das S.A., os Acionistas que representarem 5%, ou mais, do capital social da Companhia, serão 
convocados por telegrama ou carta registrada, expedidos com a antecedência prevista na Lei das S.A.. 
§ 4º - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua 
ausência, por qualquer pessoa designada pelos acionistas representando a maioria do capital social da 
Companhia presentes na reunião. O presidente da Assembleia Geral nomeará um secretário, que pode 
ou não ser acionista da Companhia. Cláusula 7ª:  Para participar da Assembleia Geral, o acionista, ou 
seu representante legal, deverá comparecer munido de documentos que comprovem sua identidade. 
Parágrafo Único - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído 
há menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. Cláusula 8ª: As 
deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pelo voto de Acionistas representando a maioria do 
capital social presente, exceto para deliberações em que sejam exigidos quóruns de aprovação maiores 
nos termos do presente estatuto ou da Lei das S.A.. Parágrafo Único  - As atas das Assembleias 
poderão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, 
contendo a transcrição das deliberações tomadas, observado o disposto no parágrafo 1º, do artigo 130, 
da Lei das S.A.. Cláusula 9ª: As Assembleias Gerais da Companhia somente poderão ser realizadas 
em dias úteis, durante o horário comercial, e serão realizadas na sede da Companhia, exceto se os 
Acionistas concordarem expressamente em contrário. Capítulo IV  - Administração  - Seção I  - 
Disposições Gerais - Cláusula 10: A Companhia será administrada por um Conselho de Administração 
e uma Diretoria, de acordo com os poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto 
Social. Cláusula 11: A Assembleia Geral determinará a remuneração anual fixa e/ou variável, se 
aplicável, da Administração da Companhia, a qual será distribuída mediante deliberação do Conselho 
de Administração. Seção II - Conselho de Administração - Cláusula 12: O Conselho de Administração 
será composto por no mínimo 3 e no máximo 6 membros, pessoas físicas residentes (ou não) no país, 
com mandato de 2 anos, sendo permitida a reeleição, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela 
Assembleia Geral. Cláusula 13: Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus 
cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio. Os membros do Conselho de 
Administração deverão permanecer no exercício de seus respectivos cargos, até a investidura de seus 
sucessores. § 1º - Os membros do Conselho de Administração devem ter reputação ilibada, comprovado 
conhecimento de administração e capacidade para o desempenho de suas funções, com experiência 
relevante de mercado em atividades similares, não podendo ser eleito membro do Conselho de 
Administração aquele que: (i) ocupar cargos em sociedades consideradas concorrentes da Companhia; 
ou (ii) possuir ou representar interesse conflitante com a Companhia. Não poderá ser exercido o direito 
de voto pelo membro do Conselho de Administração caso se configurem, posteriormente, os fatores de 
impedimento indicados neste parágrafo. § 2º - O membro do Conselho de Administração não poderá ter 
acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho de Administração relacionadas a assuntos 
sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com os da Companhia. Cláusula 14: O 
Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, 
sempre que necessário, mediante convocação por escrito enviada por qualquer dos seus membros, 
através de carta registrada ou correio eletrônico (com a devida confirmação de recebimento), com 
antecedência mínima de 5 Dias Úteis e com a apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados 
(que não deverá incluir itens genéricos como “questões de interesse geral das Sociedades”) e dos 
documentos pertinentes. Não poderão ser aprovados nas reuniões do Conselho de Administração 
assuntos que não tenham sido incluídos na pauta apresentada na convocação da respectiva reunião, 
exceto se de outra forma acordado pela totalidade dos conselheiros da Companhia. Todos os custos 
razoáveis decorrentes das reuniões de Conselho de Administração, incluindo passagens e estadia, 
serão arcados pela Companhia, sendo certo que os conselheiros deverão sempre envidar seus 
melhores esforços para buscar o menor custo para a Companhia na realização de suas atividades. 
§ 1º  - A convocação será dispensada quando estiverem presentes à reunião todos os membros do 

Conselho de Administração. Nenhum membro do Conselho de Administração recusar-se-á sem motivo 
a comparecer às reuniões do Conselho de Administração para as quais tiver sido validamente 
convocado, sendo considerado presente o membro que participar da reunião nos termos do Parágrafo 
Segundo. § 2º - Nas reuniões do Conselho de Administração (i) um conselheiro poderá ser representado 
por outro conselheiro, bastando, para tanto, que o conselheiro presente mostre autorização por escrito 
do conselheiro ausente, autorização essa que poderá ser feita via carta, fax ou outro meio eletrônico 
anteriormente à realização da reunião; e (ii) serão válidos os votos proferidos pelo conselheiro que 
estiver ausente à reunião ou que participar de forma remota, por meio de teleconferência ou 
videoconferência, e que forem transmitidos por fax ou qualquer meio eletrônico que possa ser 
comprovado e desde que o conselheiro encaminhe o seu voto, por escrito, para os demais conselheiros 
até o final do dia em que a reunião em questão tiver sido realizada. Cláusula 15: As reuniões do 
Conselho de Administração serão validamente instaladas (i) em primeira convocação com a presença 
da maioria de seus membros; e (ii) em segunda convocação, com qualquer número de presentes. § 1º - 
As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas e dirigidas pelo presidente do Conselho de 
Administração ou por qualquer outro Conselheiro por ele indicado. § 2º - Na ausência do presidente, a 
reunião do Conselho de Administração será instalada por qualquer dos membros do Conselho de 
Administração, e dirigida por um conselheiro escolhido pelo voto da maioria dos conselheiros presentes. 
§ 3º - Ocorrendo impedimento ou vacância no cargo de membro do Conselho de Administração, deverá 
ser convocada uma Assembleia Geral para preenchimento do respectivo cargo. § 4º - As deliberações 
do Conselho de Administração serão tomadas mediante maioria de voto dos membros presentes, salvo 
quando de outra forma definido em lei ou em acordos de acionistas arquivados na sede social. Cláusula 
16: Os conselheiros não farão jus a qualquer remuneração pelo exercício do cargo de membro do 
Conselho de Administração, exceto se de outra forma decidido pela maioria dos votos dos Acionistas. 
Cláusula 17: As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas na sede da Companhia, 
porém os membros do Conselho de Administração da Companhia poderão participar das reuniões por 
vídeo ou teleconferência, desde que seja lavrada uma ata da reunião, com descrição das decisões 
tomadas, a qual deverá ser assinada pelos conselheiros presentes ou seus representantes participantes 
da reunião. § 1º - Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis as 
atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a 
produzir efeitos perante terceiros. § 2º - O Conselho de Administração poderá admitir outros participantes 
em suas reuniões, com a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou prestar esclarecimentos de 
qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto. Cláusula 18: Além das demais 
atribuições que lhe são conferidas neste Estatuto e na Lei das S.A., o Conselho de Administração tem 
a função primordial de orientação geral dos negócios da Companhia, assim como de controlar e 
fiscalizar o desempenho das mesmas e sem prejuízo da competência da Assembleia Geral. Em 
particular, compete ao Conselho de Administração deliberar sobre: (i) a outorga de plano de opção de 
compra de ações da Companhia; (ii)  o aumento do capital social da Companhia e a emissão, pela 
Companhia, de ações, quotas, títulos e/ou Valores Mobiliários, bem como a concessão de direitos 
conversíveis em ações; (iii) a abertura de capital da Companhia; (iv) a autorização para requisição de 
recuperação judicial ou extrajudicial e a falência da Companhia; (v)  a aprovação do orçamento da 
Companhia, bem como modificações e ou sua substituição, observado que na falta de aprovação, 
valerá o orçamento do exercício anterior, devidamente ajustado pela variação do IPCA em tal exercício; 
(vi) a contratação de dívidas financeiras pela Companhia, inclusive a concessão de garantias em favor 
de terceiros; (vii) a venda, cessão, alienação, oneração ou qualquer outra forma de transferência de 
bens do ativo não circulante da Companhia, que tenha valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
bem como de qualquer bem intangível de caráter tecnológico de titularidade da Companhia, ainda que 
não registrado em seu ativo; (viii) a aquisição de participação societária em outras sociedades; (ix) a 
celebração, rescisão ou alteração de qualquer consórcio, joint venture ou sociedade em conta de 
participação com qualquer terceiro por parte da Companhia; (x) a celebração de contratos fora do curso 
normal dos negócios da Companhia e desde que não previstos no plano de negócios e no orçamento; 
(xi) operações com partes relacionadas; e (xii) a prática de atos não onerosos pela Companhia. Seção 
III - Diretoria - Cláusula 19: A Diretoria será composta por 4 diretores, residentes e domiciliados no 
País, dentre os quais um, necessariamente, será designado Diretor Presidente, e outro Diretor 
Financeiro, todos eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo. 
Cláusula 20: O prazo de gestão dos Diretores será de 2 anos. Os Diretores permanecerão em seus 
cargos até que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam empossados. § 1º - Os Diretores deverão 
ser escolhidos de acordo com critérios exclusivamente profissionais, levando-se em conta a sua notória 
experiência e especialização, a fim de que possam cumprir suas atribuições dentro das exigências de 
mercado e das melhores práticas. Os Diretores tomarão posse mediante assinatura de termo próprio, 
no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Cláusula 21: Compete à Diretoria a administração dos 
negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, 
ressalvados aqueles para os quais, por lei ou por este Estatuto Social, seja atribuída a competência ao 
Conselho de Administração ou à Assembleia Geral. §  1º  - Compete especificamente à Diretoria: 
(a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da 
Assembleia Geral; (b) elaborar e submeter, anualmente, à apreciação dos Acionistas e do Conselho de 
Administração, o Relatório da Administração e as Demonstrações Econômico-Financeiras da 
Companhia, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de 
destinação dos lucros apurados no exercício anterior; (c) elaborar e propor aos Acionistas e ao Conselho 
de Administração os planos de negócios operacionais e de investimento da Companhia, incluindo 
estratégias para implantação de tais negócios; (d)  decidir sobre qualquer assunto que não seja de 
competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração; (e) aprovar a contratação 
ou promoção de empregados que venham a ocupar cargos com funções gerenciais, ou a sua respectiva 
demissão; e (f)  aprovar o ajuizamento de ações ou medidas judiciais de natureza tributária ou 
indenizatória ou daquelas, que em razão das consequências ou contingências nela envolvidas, sejam 
consideradas de grande relevância para a Companhia. § 2º - O uso da denominação social é privativo 
dos Diretores de acordo com a respectiva competência e os limites e condições fixados neste Estatuto 
Social, não produzindo nenhum efeito, inclusive perante terceiros, os atos que forem praticados sem 
observância deste preceito. Cláusula 22: A representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou 
fora dele, deve ser exercida da seguinte forma: (i) em conjunto por dois Diretores; (ii) pelo Diretor 
Presidente em conjunto com um procurador; ou, ainda (iii) por dois procuradores, desde que com 
poderes especiais e expressos. Em casos excepcionais, aprovados pelo Conselho de Administração, a 
Companhia poderá ser representada isoladamente por um Diretor ou procurador com poderes especiais 
e expressos. As procurações outorgadas pela Companhia devem ser assinadas pelo Diretor Presidente 
e conter poderes específicos e prazo de vigência não superior a 1 ano, ressalvada a outorga de poderes 
da cláusula ad judicia que poderão ter prazo de validade indeterminado. § 1º - Nos atos de mera rotina 
e simples correspondência os Diretores poderão agir individualmente, dentro de seus deveres, poderes 
e responsabilidades, como definidos neste Estatuto Social. §  2º  - São expressamente vedados 
quaisquer atos em nome da Companhia em operações ou negócios estranhos ao objeto social. § 3º - Os 
Diretores ficam dispensados de prestar caução, devendo a sua investidura no cargo ser formalizada 
mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio. Cláusula 23: Compete privativamente ao Diretor 
Presidente: (i) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (ii) coordenar a atividade da Diretoria de 
acordo com o melhor interesse da Companhia; (iii) baixar atos normativos e decisórios necessários ao 
funcionamento e á organização interna da Companhia. Capítulo V - Conselho Fiscal - Cláusula 24: O 
Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente e, quando instalado, será 
composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas 
ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. O Conselho Fiscal da Companhia 
será composto, instalado e remunerado em conformidade com a legislação em vigor. § 1º - A posse dos 
membros do Conselho Fiscal será feita mediante a assinatura de termo respectivo, em livro próprio. 
§  2º  - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelos 
respectivos suplentes. §  3º  - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o 
respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para 
proceder à eleição de membro para o cargo vago. § 4º - Não poderá ser eleito para o cargo de membro 
do Conselho Fiscal da Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser 
considerada concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a  eleição da pessoa que seja 
cônjuge ou parente até 2º grau de membro de órgão da administração. Cláusula 25: Quando instalado, 
o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário, e deliberará sobre as matérias 
de sua competência. §  1º  - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada 
regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. 
§ 2º - Todas as manifestações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas 
e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes. § 3º - Quanto instalado, o 
Conselho Fiscal terá as atribuições e poderes previstos em lei. Capítulo VI  - Exercício Social, 
Demonstrações Financeiras e Distribuição de Lucros - Cláusula 26: O exercício social terá início 
em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço 
patrimonial e as demais demonstrações financeiras que serão submetidas à aprovação da Assembleia 
Geral Ordinária. As demonstrações contábeis da Companhia deverão ser auditadas por auditor 
independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários  - CVM. Cláusula 27: Observado o 
disposto no Estatuto Social, o lucro líquido apurado no exercício terá a seguinte destinação: (i) a parcela 
de 5% será deduzida para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social, 
nos termos do artigo 193 da Lei das S.A., conforme alterada; (ii)  os acionistas terão direito a um 
dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 
202 da Lei das S.A., conforme alterada; e (iii) o saldo remanescente, após atendidas as disposições 
legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, observada a legislação aplicável. 
Parágrafo Único - A Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo 
dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que tratam o §1º do artigo 182 da Lei 
das S.A., exceder 30% do capital social, nos termos do §1º do artigo 193 da Lei das S.A.. Cláusula 28: 
A Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em períodos inferiores, e declarar, por 
deliberação da Assembleia Geral: (a) o pagamento de dividendo à conta do lucro apurado em balanço 
semestral, os quais poderão ser imputados ao valor do dividendo obrigatório, nos termos do artigo 204 
da Lei das S.A.; (b) a distribuição de dividendos em períodos semestrais ou inferiores, os quais poderão 
ser imputados ao valor do dividendo obrigatório, desde que o total de dividendo pago em cada semestre 
do exercício social não exceda ao montante das reservas de capital, nos termos do artigo 204 da Lei 
das S.A.; (c) o pagamento de dividendo intermediário à conta de lucros acumulados ou de reserva de 
lucros existentes no último balanço anual ou semestral, os quais poderão ser imputados ao valor do 
dividendo obrigatório, nos termos do artigo 204 da Lei das S.A.; e (d) o pagamento de juros sobre o 
capital próprio a qualquer tempo, nos termos da lei específica sobre o assunto, os quais poderão ser 
imputados ao valor do dividendo obrigatório. Cláusula 29: A Assembleia Geral poderá deliberar a 
capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, 
observada a legislação aplicável. Capítulo VII - Liquidação - Cláusula 30: A Companhia entrará em 
liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a 
forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal, para o período da 
liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. Parágrafo Único - 
Nos casos de liquidação, os haveres da Companhia serão aplicados no pagamento das obrigações, e o 
remanescente, se houver, distribuído entre os sócios proporcionalmente à participação de cada um no 
capital social. Capítulo VIII - Seção I - Disposições Gerais - Cláusula 31: De forma a assegurar a 
adoção de boas práticas de governança corporativa, a Companhia (i) disponibilizará a seus acionistas, 
quando solicitada, os contratos celebrados com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas 
de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de sua emissão; e (ii) em 
caso de abertura de capital, compromete-se a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de 
entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure níveis diferenciados de práticas 
de governança corporativa. Cláusula 32: Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela 
Assembleia Geral de acordo com a Lei das S.A. e suas alterações. Cláusula 33: Os acordos de 
acionistas, celebrado de acordo com o artigo 118 da Lei das S.A., devidamente arquivados na sede da 
Companhia e averbados no livro de registro de ações que, dentre outras disposições, estabeleça 
cláusulas para alienação de ações de emissão da Companhia, discipline o direito de preferência e 
regule a administração, serão respeitados pela Companhia e por sua administração. Cláusula 34: Os 
conflitos de pretensões jurídicas entre acionistas e entre estes e a Companhia, decorrentes da relação 
de sociedade, deverão ser solucionados por meio de arbitragem, conforme a Lei 9.307/96. Seção II - 
Arbitragem - Cláusula 35: Os Acionistas envidarão os seus melhores esforços visando à resolução 
amigável das eventuais controvérsias, disputas ou impasses que envolvam a Companhia, seus 
acionistas, os administradores e conselheiros fiscais tendo por objeto a aplicação deste Estatuto Social. 
Cláusula 36: Com exceção das controvérsias referentes a obrigações de pagar que comportem, desde 
logo, processo de execução judicial e aquelas que possam exigir execução específica, qualquer outro 
conflito ou controvérsia que envolvam a Companhia, seus acionistas, os administradores e conselheiros 
fiscais tendo por objeto a aplicação deste Estatuto Social e que não tiver sido solucionado por meio de 
negociações amigáveis entre as partes, deverá ser resolvido por meio de arbitragem, conforme disposto 
no presente Estatuto Social (“Arbitragem”). Cláusula 37: A Arbitragem deverá ser instituída e realizada 
de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado (“Câmara de 
Arbitragem B3”) e nos termos da Lei nº 9.307/96. Cláusula 38: O tribunal de Arbitragem deverá ser 
composto por 3 árbitros (“Tribunal Arbitral”). A parte reclamante deverá nomear um árbitro e a parte 
defensora deverá nomear outro árbitro. No caso de haver mais de uma parte reclamante, eles deverão 
nomear conjuntamente apenas um árbitro; no caso de haver mais de uma parte defensora, deverão 
nomear conjuntamente apenas um árbitro. Os árbitros indicados pelas partes deverão, em conjunto e 
de comum acordo, escolher o terceiro árbitro, que presidirá o tribunal arbitral. Cláusula 39: No caso de 
as Partes não chegarem a um acordo sobre a escolha dos árbitros, ou no caso de os dois árbitros 
nomeados por partes não chegarem a um acordo sobre a escolha do terceiro árbitro, tal nomeação será 
feita pelo Centro de Arbitragem, de acordo com as Regras de Arbitragem. Quaisquer outras disputas 
direta ou indiretamente relacionadas com a nomeação de árbitros serão resolvidas pelo Centro de 
Arbitragem de acordo com as Regras de Arbitragem. Cláusula 40: Os acionistas concordam em 
empregar seus maiores esforços para alcançar solução rápida, econômica e justa a qualquer conflito 
submetido à Arbitragem. Cláusula 41: A arbitragem aplicará as leis da República Federativa do Brasil. 
Cláusula 42: A arbitragem será realizada em português. Cláusula 43: A arbitragem será realizada na 
cidade de São Paulo, Brasil; caso haja justificativa razoável, o Tribunal Arbitral poderá autorizar a 
realização de determinadas investigações ou devida diligência em outros locais. Cláusula 44: A 
sentença arbitral será proferida no prazo de 6 meses a contar da data do encaminhamento da disputa à 
arbitragem; caso haja justificativa razoável, o Tribunal Arbitral poderá prorrogar esse prazo. Cláusula 
45: Com exceção dos honorários dos consultores jurídicos das partes, que serão suportados por cada 
parte, todas as outras despesas e custas da arbitragem serão custeadas por uma ou ambas as partes 
que sucumbirem à decisão proferida pelo Tribunal Arbitral. Cláusula 46: Antes da constituição do 
Tribunal Arbitral, qualquer uma das partes poderá solicitar medidas cautelares ao foro judiciário indicado 
na Cláusula 42; qualquer ação deste tipo não deve ser interpretada como uma renúncia ao processo de 
arbitragem pelas Partes. Cláusula 47: Após a constituição do Tribunal Arbitral, as medidas cautelares 
deverão ser solicitadas ao Tribunal Arbitral. Cláusula 48: A sentença arbitral será final e obrigatória para 
as Partes, e não estará sujeita a homologação judicial ou qualquer recurso do judiciário aplicável. 
Entretanto, as partes têm o direito de buscar assistência judicial exclusivamente para: (i) o objetivo 
mencionado na Cláusula 40; (ii) executar qualquer decisão do Tribunal Arbitral, inclusive a sentença 
final; (iii) execução de qualquer título executivo extrajudicial, caso em que qualquer defesa disponível 
relacionada ao mérito e / ou liquidação de danos (embargos à execução) será submetido a arbitragem; 
e (iv) outros processos expressamente admitidos pela Lei nº 9.307/96. Para tais fins, bem como para 
assuntos que não podem estar sujeitos à arbitragem de acordo com a Lei nº 9.307/96, as partes elegem 
o foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Paulo, 17/11/2020. André Menezes Brunetta  - 
Presidente da Mesa; Marcelo Maciel Liberato - Secretário da Mesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO   -    COMARCA DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO - FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 9ª VARA
CÍVEL - Rua 23 de Maio, 107 - Vila Teresa - CEP 09606-000 - Fone:  011- 2845-
9513 - São Bernardo do Campo-SP - E-mail: saobernardo9cv@tjsp.jus.br -
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min - EDITAL de
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1003411-64.2018.8.26.0564. O MM.
Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de
São Paulo, Dr. RODRIGO GORGA CAMPOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
JORGIVALDO FERREIRA RAMOS (CPF 012.640.425-90), que BANCO ITAÚ -
UNIBANCO S.A. lhe move ação de BUSCA E APREENSÃO tendo por objeto o
veículo "Mitsubishi, mod. Pajero TR4 Flex HP, ano 2011/2012, cor branca, placa
ETA 5075, chassi 93XFNH77WCCB63804, Renavam 400.449.897", com a con-
solidação da propriedade plena do bem no patrimônio do autor, o qual foi
adquirido pelo réu com alienação fiduciária em garantia nos termos do contrato
nº 40585-286708938, firmado em 22/06/2017, face ao não pagamento das par-
celas avençadas. Estando o réu em lugar ignorado, foi defer ida a CITAÇÃO por
EDITAL para que, no prazo de 05 dias, PAGUE a INTEGRALIDADE da DÍVIDA ou
CONTESTE o feito no prazo de 15 dias, ambos após os 20 dias supra, sob pena
de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não havendo
manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 16 de agosto de 2021.

COMARCA DE AMERICANA - 2ª VARA CÍVEL - Av. Brasil Sul, nº 2669 - sala 11 -
Parque Residencial Nardini - CEP 13468-390 - Fone: (19) 3309-2531 - E-mail:
amer icana2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo
nº 1013860-04.2017.8.26.0019. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de
Americana, Estado de São Paulo, Dr. MARCOS COSME PORTO, na forma da Lei,
e tc . FAZ SABER  à  AMERICANA GESTÃO DE TEXTEIS E IRELI  EPP
(CNPJ22.041.427/0001-70), na pessoa de seu representante legal, que META &
AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA. lhe move ação de EXECUÇÃO para
cobrança do débito de R$14.779,41 (novembro/2017) a ser atualizado e acrescido
das cominações legais,representado por duplicatas vencidas, não pagas e protes-
tadas. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL,
para que, após o prazo deste, em 03 dias, PAGUE o débito ou em 15 dias, OFEREÇA
EMBARGOS ou ainda, RECONHECENDO o crédito da exequente e DEPOSITANDO
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, PAGUE o RESTANTE em
6 PARCELAS MENSAIS, atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus
bens quantos bastempara solução da dívida, ficando ciente também de que não
havendo manifestação lhe seránomeado CURADOR ESPECIAL.  Pelo presente,
também f ica INTIMADA dos BLOQUEIOS de valores real izados pelo s istema
BACENJUD e do programa Nota Fiscal Paulista, para IMPUGNAÇÃO (art. 854, § 3º
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Americana, aos 24 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 1.333.829, 
em 29 de dezembro de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRA-
JUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Arts. 1.238 e 1.243 do Código Civil), Ata Notarial e 
demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por GJC EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.823.068/0001-82, com sede nesta Capital, na Rua 
Arnaldo Felmanas, nº 42, Veleiros - CEP. 04774-010, São Paulo – SP, o qual alega deter a posse mansa e 
pacífica, com animus domini, somada à de seus antecessores, desde 15 de setembro de 1979, e que adquiriu 
através de Instrumento Particular de Promessa Cessão e Transferência de Direitos, feita em 04 de setembro de 
2020, de IBRAIMA DAFONTE TAVARES, que por sua vez adquiriu em 05 de janeiro de 1987 de Maria Helena, 
tendo adquirido de Juan Dafonte Rana e sua mulher Maria Amélia Tavares Dafonte, que finalmente adquiriu 
em 15 de setembro de 1979 de Flavio Rodrigues dos Santos, sobre o IMÓVEL situado na Avenida Atlântica, 
nº 6.213, Parque Atlântica, no 32º Subdistrito – Capela do Socorro, cadastrado na Municipalidade de São 
Paulo pelo contribuinte nº. 095.033.0341-9, imóvel esse que se acha registrado conforme a matrícula nº. 
462.332, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial do ESPÓLIO DE UBIRAJARA 
CARVALHO DOS SANTOS. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Pro-
cedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, 
ou os notificandos, ESPÓLIO DE UBIRAJARA CARVALHO DOS SANTOS por sua inventariante SANDRA 
CARVALHO DOS SANTOS, IBRAIMA DAFONTE TAVARES, MARIO ROSA PEREIRA, ANA LUCIA DE MOU-
RA CARDOSO e VANDA REGINA SILVA COUTO PEREIRA, 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 24 de agosto de 2021.O Oficial.

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

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1121733-43.2019.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Priscilla Bittar Neves Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROSSANO ALBERTO RAAP, 
CPF. 002.223.600-70, que Ótimo Administração de Bens LTDA lhe ajuizou e também contra á 
Wincey Comercial LTDA e Outro, uma ação de Execução para o recebimento de R$ 21.072,69 
(Dez/2019), decorrentes dos aluguéis e demais encargos do imóvel situado na Rua Prates 699, 
1º andar e Rua Prates 699-A, nesta Capital, conforme Contrato de Locação, firmado entre as 
partes. Estando o coexecutado em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para 
que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da 
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, 
prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, 
ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). 
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013021-32.2019.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
AUTO POSTO 111 LTDA., CNPJ 61.443.933/0001-48,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ação com pedido de cobrança do valor de R$ 71.036,10 (dez/19) decorrente do 
fornecimento de energia elétrica referente ao imóvel sito à Rua Luis Lopes Coelho, nº 2.077. 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 no prazo legal, será 
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores. Será o presente edital afixado e 
publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de agosto de 2021.   P-26e27/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1016283-16.2016.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIA �ELENA BOCC�I FAIBIC�ER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
A ANGELO LOURENÇO BONFOGO, CPF nº 337.292.968-33, que Leopardo SP Veículos Ltda ajuizou Ação de Procedimento 
Comum Cível, obje�vando a efe�vação da transfer�ncia do veículo I/BMW M135I 1B71, cor branca, Placa BBX0135, 
ano/modelo2013/2014 pela requerida, ou caso não realizada a transfer�ncia, seja o veículo bloqueado junto à autoridade 
estadual-DETRAN, bem como, da dívida deste veículo advinda para seu nome (IPVA e taxa de licenciamento), e a baixa na 
inscrição no CADIN. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO por edital para que conteste e requeira provas 
cabíveis em 15 dias a fluir após o prazo do edital. A aus�ncia de manifestação implicará revelia e presumir-se-ão como 
verdadeiros os fatos narrados pelo autor, conforme preceitua o art. 344 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2021.    P-26e27/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1098432-38.2017.8.26.0100 A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Luciane Cris�na Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a GP Mar�ns Construtora e Empreiteira Ltda., CNPJ Nº 24.245.866/0001-20 que Wacker Neuson Máquinas Ltda. ajuizou 
Ação Monitória para recebimento de R$ 48.682,59 (Out/17) decorrente do inadimplemento das duplicatas nº 559559_1, 
559559_2 e 559559_3 dada sem forma de pagamento. Estando o réu em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital de 
CITAÇÃO para que em 30 dias a contar do prazo supra, pague o débito atualizado, bem como honorários advoca�cios 
correspondentes à 5% do valor da causa ou poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC 
em até 15 dias. O não pagamento cons�tuir-se-á de pleno direito o �tulo execu�vo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2021.     P-26e27/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1124600-77.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Plasic 
Plas�cos Industria e Comercio Ltda., CNPJ nº 04.175.943/0001-06, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A 
ajuizou Ação de Cobrança obje�vando a condenação ao pagamento de R$ 87.701,05 (Dez/17) ante o inadimplemento das 
faturas de energia elétrica e demais cominações do imóvel sito à Rua Jose Roberto de Camargo Toledo, 321,Chácara São Luiz, 
Santana do Parnaíba/SP, CEP� 06515-065 (instalação MTE0016073 e cliente10003784). Estando o réu em lugar ignorado, expede-
se edital para que conteste e requeira provas cabíveis em 15 dias decorrido o prazo do presente edital. Não sendo contestada a 
ação, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art.344 do CPC. 
Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de agosto de 2021.   P-26e27/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002525-31.2020.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato 
Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO CIRO DE SOUZA 
SILVA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 27.776.106-2, SSP/SP e inscrito no CPF sob o  
nº 233.250.148-79, que por parte da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB-
SP, lhe foi ajuizada uma Ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança e 
Alugueis e Encargos, relativo ao Contrato de Locação Social por prazo determinado do imóvel situado 
na Rua Senador Feijó nº 126, Bloco 1 Apartamento 11, o qual integra o Conjunto Habitacional Senador 
Feijó Sé, São Paulo Contrato nº 7533.0126.1011-5; eis que, constam em aberto valores resultantes de 
Alugueres e Taxa Condominiais pactuados referente a 22 (vinte e duas) locações e 22 (vinte e duas) 
cotas condominiais, acumulando um débito de R$ 4.505,03 (quatro mil quinhentos e cinco reais e três 
centavos) ao período de 10/11/2016 à 02/05/2019, violando a cláusula sétima, provocando prejuízos 
irreparáveis a Autora. Nestas condições, ajuizada a presente ação, foi requerida a concessão da 
tutela antecipada de evidência, para determinar a desocupação em quinze dias, independentemente 
da audiência da parte contrária sendo dispensada da caução no valor equivalente a três meses 
de aluguel de acordo com o referido no § 1º do artigo 59 da Lei 8.245/91, com a expedição do 
competente mandado e, finalmente tornando definitiva a liminar; Ad cautelam a expedição de ofícios 
requisitando força policial para a garantia da execução efetiva da ordem judicial; Condenação do Réu 
ao pagamento das verbas dos alugueres e taxa condominial em atraso, devidamente atualizados, 
além dos juros de mora de 1% ao mês e da multa de 2%, incidentes desde a data de vencimento de 
cada parcela, eis que previsto em cláusulas do contrato; a condenação do Réu em pena pecuniária, 
nos termos do artigo 497 do CPC, para caso, persista em não sair ou mesmo clandestinamente 
retorne a unidade habitacional; a cominação da pena de R$ 1.000,00 por dia de esbulho possessório, 
bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando o requerido em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, 
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

2ª Vara Cível do Foro Central
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL –”CITTÁ DELLA MOOCA” – SÃO PAULO/SP 
ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Oficial -JUCESP nº 954, autorizado por KALLAS CUIABÁ EMPREEN-
DIMENTOS LTDA. CNPJ nº 09.031.744/0001-43, com sede na Rua João Lourenço, 432, Sala 19, São 
Paulo/SP, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária 
do bem imóvel, realizará o leilão na modalidade exclusivamente ONLINE do imóvel abaixo, que integra 
o empreendimento CITTÁ DELLA MOOCA registrado sob R-15 da Matrícula 25.822, do 7º Cartório de 

Registro de Imóveis de São Paulo/SP, em 1º praça que terá início em 13/09/2021, a partir das 10:00 horas, encerran-
do-se em 17/09/2021 às 10:00 horas, caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação na 1º praça, a praça 
seguirá sem interrupção até às 10:00 horas do dia 04/10/2021 (2º praça). Devedores fiduciantes: 1) ILDEBRANDO 
CÂNDIDO DA SILVA JÚNIOR, portador do RG 23.652.349-1 SSP/SP e CPF 140.754.228-10 e CAREN CRISTINA 
CARILLO, portadora do RG 23.871.017-8 SSP/SP e CPF 175.193.948-08. Descrição do Imóvel: Bem registrado na 
matrícula 166.675 do 7º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP, assim descrito: APARTAMEN-
TO Nº 143, localizado no 14º andar DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO “CITTÁ DELLA MOOCA”, situado na 
Rua Cuiabá, n. 989, no 33º SUBDISTRITO – ALTO DA MOOCA, com a área real privativa de 77,134m2, área real 
comum (inclusive 1 vaga dupla e indeterminada na garagem) de 82,979m2, perfazendo a área real total de 160,113m2, 
correspondendo-lhes no terreno do condomínio, um coeficiente de proporcionalidade de 1,15392%. Contribuinte ins-
crição municipal: 032.006.0306-2 (AV 4). Lance Mínimo em 1º Leilão: R$ 592.559,35 (quinhentos e noventa e dois 
mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Lance Inicial em 2º Leilão: R$ 1.078.614,30 (um 
milhão, setenta e oito mil, seiscentos e quatorze reais e trinta centavos). Ônus e Gravames: Não constam restrições na 
matrícula obtida em 27.07.2021. Nos valores de 2ª Praça estão incluídas as despesas (como prêmios de seguro, dos 
encargos contratuais, emolumentos, despesas de retomada e cobrança, inclusive Condomínio, ITBI e despesas com 
publicidade do presente Edital), já atualizadas até a data do leilão. Cumpre ao interessado buscar eventuais outros 
débitos sobre o imóvel, inclusive cotas condominiais e IPTU. Forma de pagamento: A venda será à vista, observado o 
direito de preferência do Devedor Fiduciante na arrematação do imóvel (Art.27, Parágrafo2-B, Lei 9514/97), sem con-
corrência de terceiros, após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário 
pelo valor de 2ª praça acrescido da comissão de 5% do leiloeiro até a data da realização do segundo leilão. Condições 
Gerais: Os interessados deverão se cadastrar no site www.bcoleiloes.com.br e se habilitar antes do início do leilão. 
Os lances online e seus incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em 
igualdade de condições. A eventual desocupação do imóvel é de responsabilidade do arrematante. São ainda de res-
ponsabilidade do arrematante todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como, mas não se limitando 
ao pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado 
no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública ou Particular com a Constituição de Alienação Fiduciária em 
Garantia, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos, IPTU 
e débitos com a Associação dos Moradores etc. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram e sem 
qualquer garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as 
alienações extrajudiciais eletrônicas e vistoriar o bem, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das con-
dições, características e estado de conservação. As comunicações ao devedor fiduciante nos endereços físicos 
do contrato bem como eletrônico informando as datas, local e horário da praça foram enviadas na forma do 
artigo 27, Parágrafo 2º - A, da Lei 9.514/97. Mais informações no escritório do leiloeiro ou através dos telefones (11) 
3197-0883 ou (11) 96355.0041. Rogério Boiajion, matrícula 954 e contato@bcoleiloes.com.br.
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
”CONDOMÍNIO QUATRO ESTAÇÕES ALTO DA LAPA” – SÃO PAULO/SP 

ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Oficial -JUCESP nº 954, autorizado por KALLAS QUATRO ESTA-
ÇÕES LTDA., CNPJ nº 05.358.784/0001-48, com sede na Rua João Lourenço, 432, São Paulo/SP, 
faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária do bem 
imóvel, realizará o leilão na modalidade exclusivamente ONLINE do imóvel abaixo, que integra o em-

preendimento CONDOMÍNIO QUATRO ESTAÇÕES ALTO DA LAPA registrado perante o 10º Oficial Registrador do 
Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob R-10 da Matrícula 104.432, do 10º Cartório 
de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, em 1º praça que terá início em 13/09/2021, a partir das 10:00 horas, encer-
ra-se em 17/09/2021 às 10:00 horas, caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação na 1º praça, a praça 
seguirá sem interrupção até às 10:00 horas do dia 04/10/2021 (2º praça). Devedores fiduciantes: PAULO ARTUR RO-
DRIGUES MASSONI, RG 10.729.495 SSP/SP e CPF: 044.089.618-50 e ESTER CAMARGO DE MOURA MASSONI, 
RG: 13.964.297-3 SSP/SP e CPF: 090.650.208-02; e MARIA DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES, RNE W460616-B SE/
DPMAF/DPF e CPF: 157.372.998-13 e NARCISO MASSONI, RG 4.366.641 SSP/SP e CPF: 085.667.718-34, Descri-
ção do Imóvel: Bem registrado na matrícula 111.643 do 10º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/
SP, assim descrito: A LOJA n. 5, localizada no Bloco Comercial Boulevard Quatro Estações, do Condomínio “Quatro 
Estações Alto da Lapa”, à Avenida Imperatriz Leopoldina, n. 1.110 (AV 6), no 14º subdistrito, Lapa, com a área real 
privativa de 88,410m2, área real comum de 30,409m2, área real total de 118,819m2, área real comum descoberta de 
53,174, área real total construída mais a área descoberta de 171,993m2, cabendo-lhe a fração ideal de 0,3351% no 
terreno descrito na matrícula 104.431 desta Serventia, na qual sob o n. 13 foi registrada a instituição e especificação 
do referido Condomínio, tendo sido a convenção registrada sob o n. 10.180 no Livro 3 – Auxiliar. Consta na AV5 que 
a área total construída inclui 2 vagas em lugares individuais, de uso comum e indeterminado, localizadas no estacio-
namento 2, sujeitas ao auxílio de manobrista. Contribuinte inscrição municipal: 097.126.0465-9 (AV 2). Lance Mínimo 
em 1º Leilão: R$ 974.419,89 (novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e nove 
centavos). Lance Inicial em 2º Leilão: R$ 860.723,41 (oitocentos e sessenta mil, setecentos e vinte e três reais e 
quarenta e um centavos). Ônus e Gravames: Não constam restrições na matrícula obtida em 05.08.2021. Nos valo-
res de 2ª Praça estão incluídas as despesas (como prêmios de seguro, dos encargos contratuais, emolumentos, des-
pesas de retomada e cobrança, exceto eventuais débitos de condomínio, ITBI e despesas com publicidade do presen-
te Edital), já atualizadas até a data do leilão. Cumpre ao interessado buscar eventuais outros débitos sobre o imóvel, 
inclusive eventuais débitos de condomínio e IPTU. Forma de pagamento: A venda será à vista, observado o direito de 
preferência do Devedor Fiduciante na arrematação do imóvel (Art.27, Parágrafo2-B, Lei 9514/97), sem concorrência 
de terceiros, após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a 
data da realização do segundo leilão somado aos encargos e despesas. Condições Gerais: Os interessados deverão 
se cadastrar no site www.bcoleiloes.com.br e se habilitar antes do início do leilão. Os lances online e seus incrementos 
deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições. A eventual 
desocupação do imóvel é de responsabilidade do arrematante. São ainda de responsabilidade do arrematante todas 
as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como, mas não se limitando ao pagamento de comissão do 
Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas 
com Escritura Pública ou Particular com a Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Imposto de Transmissão 
de Bem Imóvel (ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos, IPTU e débitos com a Associação dos 
Moradores etc. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram e sem qualquer garantia, constituindo 
ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações extrajudiciais eletrôni-
cas e vistoriar o bem, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de 
conservação. As comunicações ao devedor fiduciante nos endereços físicos do contrato bem como eletrônico 
informando as datas, local e horário da praça foram enviadas na forma do artigo 27, Parágrafo 2º - A, da Lei 
9.514/97. Mais informações no escritório do leiloeiro ou através dos telefones (11) 3197-0883 ou (11) 96355.0041. 
Rogério Boiajion, matrícula 954 e contato@bcoleiloes.com.br.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

EDITAL DE LEILÃO DE MATERIAIS – SESI-SENAI/SP
CONDIÇÕES GERAIS DO EDITAL DE VENDA LEILÃO PLENOTIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR LANCE *Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF SESI-SP E SENAI-SP por intermédio da 
GSCF – Supervisão Patrimônio, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como pela Legislação Estadual pertinente e, por fim as Condições Gerais do 
Leilão comunica aos interessados que realizará LEILÃO no dia 10 de Setembro de 2021 a partir das 09h00, através da LEILOEIRA OFICIAL ANGÉLICA MIEKO INOUE DANTAS - JUCESP 747, com lances online 
através do portal www.lancetotal.com.br. DA VISITAÇÃO: Os lotes estarão disponíveis para visitação mediante agendamento prévio  pelo email: lancetotal@lancetotal.com.br: LOTES: 001 ao 139 (Campinas) - Data: 
Dia 09/09/2021 – Horário: Das 10h às 15h - Local: Rua Geraldo Nucci, 330 - Jardim Santa Maria, Campinas - SP, 13055-610 - LOTES: 140 ao 165 (São Paulo) - Data: Dia 08/09/2021  - Horário: Das 10h às 15h – Local: 
Rua Martinho de Campos, 154 – Vila Anastácio, São Paulo – SP, 05093-05 . 1 - CONDIÇÕES GERAIS DO LEILÃO 1.1 - O leilão será cometido a LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL acima descrito, em conformidade com 
o que dispõe o artigo 53, da Lei 8.666/1993 e suas modificações posteriores.1.2 - Será disponibilizado através do PORTAL DO LEILÃO www.lancetotal.com.br o acesso ao leilão para visitação virtual e oferta de lances.1.3 
- Para estar apto a ofertar lances para a aquisição dos bens expostos no PORTAL, o interessado deverá ser capacitado para contratar, nos termos da legislação em vigor. Menores de 18 (dezoito) anos não serão admi-
tidos a participar do leilão.1.4 - Os interessados em participar do leilão deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de 
atualização na Receita Federal e no SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços.1.5 – Estarão impedidos de participar do leilão:a) os menores de 18 
anos (excetuando-se os emancipados);b) aqueles para os quais a capacidade cessou, na forma do art. 5º, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002);c) todas as pessoas físicas, 
bem como funcionários dessa instituição ou Órgão. Ou seja, todos que tenham administração direta ou indiretas;2 - DO OBJETO DO LEILÃO2.1 - O presente leilão tem por objeto a alienação dos bens inservíveis 
constantes do ANEXO I deste edital e serão vendidos NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO em que se encontram e SEM GARANTIA, reservando-se ao SESI-SP / SENAI-SP o direito de liberá-los, ou não, a quem maior 
lance oferecer, bem como retirar, desdobrar ou reunir os bens em lotes, de acordo com o seu critério ou necessidade.2.2 – As fotos divulgadas no PORTAL são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para 
demonstrar o estado dos bens ou influenciar a decisão de oferta de lances para arrematação de bens.2.3 – Os interessados declaram ter pleno conhecimento do presente Edital, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE 
A VISTORIA PRÉVIA DOS BENS/LOTES, isentando o SESI-SP / SENAI-SP, o PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL por eventuais vícios existentes no(s) bem(ns) ou lote(s) adquirido(s).2.4 – Os bens constantes 
em cada lote serão apregoados em quantidades aproximadas, sendo possível margem de até 30% (trinta por cento) para mais ou para menos na quantidade dos referidos bens, sem que seja devido qualquer pagamen-
to adicional e/ou reembolso do valor pago.2.5 – Lotes de veículos, máquinas e equipamentos poderão apresentar falta de peças e componentes, ferrugem e corrosão, inclusive na numeração de chassis, eventualmen-
te necessitando sua remarcação, sem que seja devido qualquer pagamento adicional e/ou reembolso do valor pago, ou ainda motivo de cancelamento do lote arrematado, uma vez que é de responsabilidade do inte-
ressado a vistoria prévia dos bens.2.6 – Faculta-se aos interessados vistoriar os bens a serem apregoados conforme item 1.1. Para tanto os interessados deverão entrar em contato com o ESCRITÓRIO DE 
LEILÕES-SP para agendamento. RETIRADA 2.7 –  Os bens serão entregues SOMENTE nas datas abaixo: LOTES: 001 ao 139 (Campinas) - Data: Dia 17/09/2021 - Horário: Das 10h às 15h – Local: Rua Geraldo 
Nucci, 330 - Jardim Santa Maria, Campinas - SP, 13055-610 - LOTES: 140 ao 165 (São Paulo) - Data: Dia 16/09/2021  - Horário: Das 10h às 15h – Local: Rua Martinho de Campos, 154 – Vila Anastácio, São Paulo – SP, 
05093-05. 2.8 – A retirada dos bens apregoados, bem como o transporte dos mesmos, ocorrerá por conta do arrematante. Cabe ao comprador observar todos os EPIS necessários para retirada dos lotes, bem como 
mão de obra para tal.2.9 – Os lotes a serem apregoados estão devidamente descritos e caracterizados no ANEXO I do presente Edital.3 - DO CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES 3.1 – Poderão oferecer lances 
pessoas físicas e pessoas jurídicas, inscritas respectivamente no Cadastro de Pessoa Física - CPF e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, do Ministério da Fazenda.3.2 - Para estar apto a ofertar lances 
para a aquisição do bem exposto no PORTAL, o interessado deverá ser capacitado para contratar, nos termos da legislação em vigor.3.3 - Os menores de 18 (dezoito) anos (com exceção dos emancipados), funcionários 
do SESI-SP / SENAI-SP e empregados ou proprietários dos depósitos onde se encontram armazenados os bens/lotes apregoados não serão admitidos a participar deste leilão.3.4 - Os interessados em participar do 
leilão deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal e no SINTEGRA - Sistema Integrado 
de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços.3.5 - Cada pessoa física ou jurídica apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documentos de identifica-
ção, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, por todos os efeitos, sua representação. Nenhuma pessoa, ainda que credenciada, poderá representar mais de um parti-
cipante.3.6 - No prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do leilão, os interessados que pretendam participar do leilão através da rede internet (www.lancetotal.com.br) deverão preencher o CADASTRO 
do PORTAL atendendo a todas as exigências dispostas no mencionado portal (participação não presencial - formato eletrônico), sob pena de nulidade do lance.4 - DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS4.1 
- Os lances poderão ser ofertados através do PORTAL DO LEILOEIRO, mediante o credenciamento prévio.4.2 - Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O Usuário é responsável por todas as 
ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese.4.3 - O Usuário poderá ofertar mais de um lance para um mesmo bem, prevalecendo sempre o 
maior lance ofertado.4.4 - O PORTAL permite o recebimento de lances virtuais simultaneamente e em tempo real.4.5 - Todos os lances têm igualdade de condições.4.6 - A partir do horário previsto neste edital, terá 
início a sessão pública do Leilão, com a divulgação dos lances prévios, eventualmente recebidos, passando A LEILOEIRA a aceitar lances a partir do preço mínimo ou do maior valor ofertado, conforme o caso.Aberta a 
etapa competitiva, os ofertantes que darão lances via Internet deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances.Os lances verbais serão tempestivamente inseridos na Internet para conhecimen-
to de todos os participantes, mantendo a interatividade com os lances efetuados eletronicamente na web.Será considerado vencedor o ARREMATANTE que oferecer o maior lance, desde que igual ou superior ao preço 
mínimo.A cada lance ofertado, via Internet ou verbalmente, o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo valor.Só serão aceitos lances cujo valor seja superior ao do último lance que 
tenha sido anteriormente ofertado, observado o incremento mínimo fixado para o lote. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmos valores, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do lance. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.A LEILOEIRA encerrará a sessão 
mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances. Findo o prazo dado, será encerrada a recepção de lances.O acompanhamento do evento pode ser feito no local em que ocorrerá a sessão pú-
blica, sendo projetados em tela a descrição do lote e os respectivos lances recebidos, ou ainda pela Internet.4.7 - O LEILOEIRO OFICIAL encarregado do Leilão poderá, no interesse do SESI-SP / SENAI-SP, conciliar 
(sincronizar) o horário previsto para o encerramento de lotes com características iguais ou semelhantes, com observância da regra prevista no parágrafo anterior.4.8 - PREÇO MÍNIMO DE VENDA DO BEM - É o valor 
mínimo estipulado pelo SESI-SP / SENAI-SP para a venda do bem.4.9 - LANCES CONDICIONAIS - Quando o maior lance ofertado não atingir o preço mínimo e a critério da LEILOEIRA Oficial, poderão ser aceitos 
lances condicionais, os quais ficarão sujeitos a posterior aprovação do SESI-SP / SENAI-SP.4.10 - Os lances condicionais serão válidos pelo prazo de até 10 (Dez) dias úteis após a data do leilão. Aprovado o lance pelo 
SESI-SP / SENAI-SP dentro desse prazo, o arrematante estará obrigado ao pagamento do preço do bem arrematado, da complementação da caução e dos demais valores devidos nos 03 (três) dias úteis subsequentes. 
Caso o SESI-SP / SENAI-SP não aprove o valor ofertado, o lance será desconsiderado, não sendo devido qualquer valor pelo proponente. 4.11 – LANCE PROGRAMADO: No modo de LANCE PROGRAMADO, é 
possível informar ao sistema um valor para que ele dispute, incrementando automaticamente quando o lance for coberto. Para facilitar a oferta de lances, é possível programar um valor no campo “LANCE PROGRA-
MADO”. O sistema cobrirá qualquer oferta que for efetuada por outro arrematante automaticamente até o valor inserido no campo.  Caso sua oferta de Lance Programado seja coberta por outro usuário, você poderá 
inserir um novo valor. Ou seja, ao programar o Lance Programado, ele está na condição de subir somente se o lote estiver em disputa, o Lote não estando em disputa você pagará o Lance de menor valor. Observação 
aos Usuários: Ao ofertar Lances Programados, você terá uma reserva de valores até o crédito estipulado e que somente será alcançado se houver lances de outros usuários, não havendo disputa, o lote será arrema-
tado pelo lance inicial ou pelo valor da última disputa. Se atentar de que poderá o usuário programar, por exemplo, (R$ 1.000,00) e o lote ter outro usuário como vencedor pelo mesmo valor (R$ 1.000,00). O resultado 
dependerá do valor do incremento acrescentado e de quem alcançar o valor similar primeiro, seja via lance programado ou via lance manual. Nosso portal conforme padrão de site de leilões é projetado a não repetir 
valores. 4.12 – Após o encerramento do leilão, O LEILOEIRO OFICIAL encarregado do mesmo será responsável pela sua homologação e adjudicação, nos termos do inciso VI, e § 4º do art. 43, da Lei nº 8.666/93.4.13 
– Até a entrega do bem arrematado o SESI-SP / SENAI-SP poderá, por interesse público, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros, revogar parcial ou totalmente o presente leilão, devendo, no caso de 
ilegalidade, anulá-lo no todo, mediante despacho fundamentado, assegurando o contraditório e a ampla defesa.5 - DO PAGAMENTO, RETIRADA E TRANSFÊNCIA DE TITULARIDADE DOS BENS.5.1 – Os bens serão 
vendidos somente à vista, a quem oferecer maior lance (por lote).5.2 - O preço do bem arrematado, À VISTA, e demais encargos devidos deverão ser pagos através de rede bancária, no prazo de até 24 horas a contar 
do encerramento do leilão/data da liberação do lance condicional.5.3 - O preço do bem arrematado deverá ser pago através de TED (Transferência Eletrônica Disponível) em nome da LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL 
ANGELICA MIEKO INOUE DANTAS, inscrito no CPF/MF sob o nº 162.979.988-25, (Banco Itaú 341, Agência 5290, Conta Corrente 20370-1) no prazo de até 24 horas a contar do encerramento do leilão ou da data da 
liberação do lance condicional, e o comprovante deverá ser enviado por e-mail para lancetotal@lancetotal.com.br;5.4 - COMISSÃO DA LEILOEIRA - Os arrematantes deverão pagar a LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL 
comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação através de TED (Transferência Eletrônica Disponível) em nome da LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL ANGELICA MIEKO INOUE DANTAS, inscrito no CPF/
MF sob o nº 162.979.988-25, (Banco Itaú 341, Agência 5290, Conta Corrente 20370-1) no prazo de até 24 horas a contar do encerramento do leilão ou da data da liberação do lance condicional, e o comprovante deve-
rá ser enviado por e-mail para lancetotal@lancetotal.com.br;5.4.1 - Será devida ainda as Despesas de Organização e Depósito de Bens (DODB) adicionalmente, os arrematantes deverão pagar as despesas, conforme 
tabela a seguir:Valor de Arrematação Despesas de Organização e Depósito de Bens (DODB) Até R$ 199,00 • R$ 20,00 De R$ 200,00 a R$ 499,99 • R$ 75,00 De R$ 500,00 a R$ 999,99 • R$ 150,00 De R$ 1.000,00 a 
R$ 4.999,99 • R$ 230,00 De R$ 5.000,00 a R$ 9.999,99 • R$ 370,00 De R$ 10.000,00 a R$ 19.999,99 • R$ 450,00 De R$ 20.000,00 a R$ 29.999,99 • R$ 700,00 De R$ 30.000,00 a R$ 39.999,99 • R$ 800,00 De R$ 
40.000,00 a R$ 49.999,99 • R$ 1.000,00 De R$ 50.000,00 a R$ 59.999,99 • R$ 1.200,00 De R$ 60.000,00 a R$ 69.999,99 • R$ 1.400,00 De R$ 70.000,00 a R$ 79.999,99 • R$ 1.600,00 De R$ 80.000,00 a R$ 89.999,99 
• R$ 1.800,00 De R$ 90.000,00 a R$ 99.999,99 • R$ 2.050,00 De R$ 100.000,00 a R$ 109.999,99 • R$ 2.300,00 De R$ 110.000,00 a R$ 119.999,99 • R$ 2.800,00 A partir de R$ 120.000,00 • R$ 3.000,00 Obs.: A Co-
missão devida a LEILOEIRA e Despesas de organização e depósito de bens não estão incluídas no valor do lance. Eventuais impostos e despesas correrão por conta do arrematante.5.4.2 - Os Compradores/Arrema-
tantes presenciais (viva voz) que for ofertante do maior lance deverão emitir dois cheques, um no valor da comissão da LEILOEIRA e outro no valor da arrematação. Somente serão aceitos cheques de emissão do 
próprio arrematante.5.4.3 – Ressalta-se que a comissão de 5% (cinco por cento) devida a LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não inclusa no valor do lance ofertado no PORTAL, devendo ser acrescida posteriormente sobre 
o valor da arrematação.5.5 - Caso o pagamento do preço do bem arrematado e da comissão da LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não sejam efetuados no prazo acima estipulado, haverá incidência MULTA de 5% (cinco 
por cento) valor da comissão devida ao LEILOEIRA, (DODB) das Despesas de Organização e Depósito de Bens e o do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance efetuado, destinado ao reembolso das 
despesas incorridas e juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, até a data do efetivo pagamento.5.6 - Entende-se por “completa transmissão de propriedade e posse do(s) lote(s) arrematado(s)” o se-
guinte:a. A retirada de todos os itens que compõem o(s) lote(s) arrematado(s), incluindo, mas não restritos à, aqueles descritos no(s) lote(s) e/ou apresentados na(s) fotografia(s), e;b. No caso de lote(s) de veícu-
lo(s), além da retirada do(s) mesmo(s), a transferência de propriedade no DETRAN em conformidade com o previsto neste edital; (O SESI/SP e SENAI/SP entregará a documentação para transferência de propriedade 
dos veículos arrematados em até 40 dias após a data de realização do leilão.)5.6.1 - O arrematante deve, portanto, tempestivamente, respeitando os prazos previstos no presente edital, tomar posse e propriedade de 
seu(s) lote(s) arrematado(s), sob pena das sanções, multas, custos e despesas aqui previstas.5.7 - A comprovação da “retirada da integralidade do(s) lote(s) arrematado(s)” dar-se-á através do Protocolo de Retirada do 
Lote (PRL), assinado no momento da retirada, no caso de veículo(s), também de cópia digitalizada do documento do(s) mesmo(s) em nome do arrematante, e comprovante do atendimento aos procedimentos previstos 
neste edital.5.8 - A emissão do documento de Ordem de Retirada está condicionada a comprovação inequívoca de pagamento de todas as obrigações e encargos deste leilão.5.9 - O arrematante que sustar seu paga-
mento ou através de qualquer artifício frustrar seu recebimento, terá sua dívida cobrada judicialmente além de responder na forma do art. 171 do Código Penal.5.10 - Correrão por conta do arrematante as despesas ou 
custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e impostos incidentes sobre os bens arrematados.5.10.1 - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não têm qualquer responsabilidade pela transferência 
do(s) bem(s) arrematado(s) ao(s) arrematante(s).5.11 - Após a efetivação do pagamento (crédito/compensação de remessa em conta corrente) do valor do lance ofertado e da comissão da LEILOEIRA PÚBLICA OFI-
CIAL, o(s) bem(ns) será(ão) disponibilizado(s) pelo SESI-SP / SENAI-SP para ser(em) regularizado(s) e transferidos pelo(s) arrematante(s)/procurador(es), mediante agendamento junto ao SESI-SP / SENAI-SP, apre-
sentação do comprovante de pagamento do bem arrematado e entrega de Procuração com firma reconhecida, se o caso.5.12 - A nota e/ou Recibo de arrematação em leilão só será emitida em nome do arrematante 
após a confirmação do pagamento em conta corrente do LEILOEIRA. A nota e/ou recibo de arrematação em leilão deverá ser retirada pelo próprio arrematante mediante apresentação de RG e CPF ou procurador mu-
nido de autorização reconhecida em cartório na(s) data(s) constante(s) no item 2.7 (data e horário para a retirada dos bens).5.13 - Serão de responsabilidade dos arrematantes todas as providências e despesas neces-
sárias à retirada e transferência dos bens arrematados, devendo ainda, no ato da retirada conferir o(s) referido(s) lote(s) (natureza, quantidade, estado ou condições em que o(s) mesmo(s) estiver (em). Sendo consta-
tada qualquer divergência e/ou irregularidade, o fato deverá ser imediatamente informado, por escrito, ao SESI-SP / SENAI-SP / LEILOEIRA OFICIAL ficando a retirada suspensa até que estejam solucionadas as 
eventuais dúvidas existentes. Não poderá o arrematante alegar qualquer irregularidade e/ou divergência após a remoção do(s) bem (ns).5.14 - O arrematante deverá descaracterizar toda e qualquer identificação do 
SESI-SP / SENAI-SP constante do(s) bem(ns) arrematado(s).5.15 - Na retirada do(s) bem (ns) arrematado(s), o arrematante deverá respeitar e cumprir todas as normas internas de segurança estabelecidas pelo SESI-
-SP / SENAI-SP / LEILOEIRA OFICIAL no que se refere à utilização de veículo apropriado, pessoal devidamente identificado e portando todos os equipamentos obrigatórios de segurança estabelecidos pela legislação 
em vigor, não cabendo ao SESI-SP / SENAI-SP / LEILOEIRA OFICIAL qualquer responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer durante e em função das operações de carregamento e retirada.5.16 - Se o(s) bem 
(ns) arrematado(s) não for (em) retirado(s) no prazo estipulado neste Edital (Data de retirada), será cobrada pela guarda do(s) mesmo(s) uma taxa de 1% (um por cento) /dia, calculada sobre o valor da arrematação, ou 
o mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, prevalecendo o maior valor. Decorrido o período de 30 (trinta) dias a contar da data do leilão sem que o(s) bem (ns) tenha(m) sido retirado(s), o(s) mesmo(s) poderá (ão) 
ser vendido(s) para terceiros, perdendo o arrematante, neste caso, a integralidade dos valores pagos.5.17 - VEÍCULOS - Será de responsabilidade do arrematante o pagamento das taxas e despesas relativas à trans-
ferência de propriedade dos veículos, cabendo ao SESI-SP / SENAI-SP a entrega dos veículos sem ônus ou o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito e IPVA relativos ao(s) veículo(s) apregoado(s), 
ainda que anteriores à data do leilão.5.17.2 - Para efetuar a retirada do(s) bem (ns) arrematado(s), o arrematante deverá apresentar RG e CPF ou procurador munido de autorização reconhecida em cartório na(s) data(s) 
constante(s) no item 2.7.5.17.3 - Se o(s) veículo(s) arrematado(s) não for (em) retirado(s) no prazo estipulado neste Edital (Data de retirada), serão cobradas pela guarda do(s) mesmo(s) as seguintes taxas: R$ 50,00 
(cinquenta reais) /dia por motocicleta (ou veículo similar) arrematada, R$ 75,00 (setenta e cinco reais) /dia por automóvel (ou veículo similar) arrematado e R$ 100,00 (cem reais) /dia por veículo pesado, caminhão ou 
ônibus (ou veículo similar) arrematado. Decorrido o período de 30 (trinta) dias úteis a contar da data de liberação de retirada sem que o(s) veículo(s) tenha(m) sido retirado(s), o(s) mesmo(s) poderá(ão) ser vendido(s) 
para terceiros, perdendo o arrematante, neste caso, a integralidade dos valores pagos.5.17.4 - Deverá o arrematante transferir o(s) veículo(s) arrematado(s) para o seu nome nos 30 (trinta) dias subsequentes à data de 
assinatura de venda no DUT – Documento Único de Transferência pelo Município.Independentemente dessa providência, a Gerência de Controle de Patrimônio do SESI-SP / SENAI-SP cientificará o DETRAN da(s) 
venda(s) ocorrida(s) através do envio de cópia do Documento Único de Transferência - DUT do(s) veículo(s) arrematado(s). Não sendo realizada a transferência do veículo no prazo acima estipulado, o SESI-SP / SE-
NAI-SP poderá solicitar o bloqueio do mesmo junto ao órgão responsável.5.17.4.1 - O arrematante não poderá circular com o veículo ou aliená-lo a terceiros sem antes transferi-lo para o seu nome.5.17.5 - Correrão por 
conta dos arrematantes todas as despesas de transferência do(s) veículo(s) para o seu nome, inclusive despesas com serviços de terceiros, despachantes, taxas, vistorias e quaisquer outras necessárias.5.17.6 - Even-
tuais despesas adicionais, tais como emissão de segunda via de documentos, decorrentes da indisponibilidade, perda ou extravio do DUT do veículo, correrão por conta SESI-SP / SENAI-SP.5.17.7 - No caso de veícu-
los vendidos como sucatas correrão por conta do SESI-SP / SENAI-SP todas as despesas com o recorte do registro/número de chassis do veículo, bem como a baixa do mesmo no DETRAN, e entregue ao Arrematan-
te sem nenhum direito a documentação.5.17.8 - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não tem qualquer responsabilidade pela entrega do(s) veículo(s) arrematado(s) e respectiva documentação ao(s) 
arrematante(s).5.18 - No ato da retirada do(s) bem (ns) arrematado(s) o arrematante assinará um Protocolo de Retirada de Lotes (PRL), isentando o SESI-SP / SENAI-SP, o PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL, 
de quaisquer responsabilidades sobre o(s) bem (ns) arrematado(s), assumindo, a partir da data de retirada, as responsabilidades civil e penal, e demais encargos, multas, taxas, impostos e/ou tributos decorrentes do 
bem entregue.5.19 - É proibido ao arrematante negociar, ceder, permutar, vender ou negociar, sob qualquer forma, o(s) bem(ns) arrematado(s) antes da sua retirada, bem como sua transferência, ou seja, antes da 
“retirada da integralidade do(s) lote(s) arrematado(s)”, conforme neste edital exposto, sob pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematação e cancelamento da arrematação.6 - DAS PENALIDA-
DES6.1 – O inadimplemento de quaisquer obrigações previstas neste edital sujeita o licitante às seguintes penalidades, indicadas na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993:6.1.1 - Suspensão temporária de participação 
em Licitação e impedimento de contratar com o SESI-SP / SENAI-SP por prazo não superior a 02 (dois) anos;6.1.2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SESI-SP / SENAI-SP enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;6.1.3 - As sanções previstas nos subitens 6.2 e 6.3 são aplicáveis também às lici-
tantes que se envolvam na prática de atos ilícitos, nocivos ao Leilão.6.2 - MULTA – Caso não seja realizada a efetiva e completa transmissão de propriedade e posse do(s) lote(s) arrematado(s), será cobrada uma 
multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do lance ofertado, ainda que as quantidades aproximadas de cada lote informadas estejam fora da margem de erro prevista neste edital.6.2.1 – Caso eventuais multas, 
taxas, e quaisquer outros valores, tenham que vir a ser cobradas judicialmente, serão acrescidas de juros, correção monetária e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida.6.3 –INADIM-
PLÊNCIA – O não pagamento do preço do bem arrematado, da comissão da LEILOEIRA e Despesas de Organização e Depósito de Bens (DODB), no prazo de 03 (três) dias úteis a contar do encerramento do leilão, 
configurará desistência ou arrependimento por parte do arrematante, ficando este obrigado a pagar MULTA, constituída por 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, a título de comissão devida a LEILOEIRA, mais 
o valor das Despesas de Organização e Depósito de Bens (DODB), além do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance efetuado, destinado ao reembolso das despesas incorridas e juros de 1% (um por 
cento) ao mês e correção monetária, até a data do efetivo pagamento.  6.3.1 - O arrematante inadimplente não será admitido a participar de qualquer outro leilão divulgado no PORTAL, pelo que seu cadastro ficará 
bloqueado. Caso sejam identificados cadastros vinculados a este cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados.6.3.2 – Em caso de inadimplemento da MULTA acima descrita, poderá A LEILOEIRA 
emitir TÍTULO DE CRÉDITO para cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto por falta de pagamento. 6.3.3 – Em caso de cobrança judicial, além dos valores inadimplidos, deverão ser acrescidas custas 
processuais e 20% de honorários advocatícios, sem prejuízo das atualizações, correções monetárias e juros de 1% ao mês.7 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS- 7.1 - É proibido ao arrematante vencedor, ceder, permutar, 
vender ou de alguma forma negociar o(s) seu(s) Lote(s) o(s) Bens(s) que dele(s) faz(em) parte antes do pagamento e da extração da Ordem de Retirada.7.2 - Correrão por conta e risco total do arrematante, despesas 
relacionadas com a remoção, carga, transporte e outras despesas relativas ao bem arrematado, ficando a Administração isenta de qualquer responsabilidade sobre o objeto arrematado a partir da arrematação.7.3 - Após 
a realização do leilão, que será irrevogável e irretratável, acatando todas as disposições deste Edital, o qual é tido como do conhecimento de todos, não cabendo, como motivo para eventual descumprimento das obri-
gações dele decorrentes a alegação do seu desconhecimento, não caberá ao arrematante qualquer tipo de recusa ou reclamação de redução de preço ou solicitação de qualquer vantagem não prevista no Edital.7.4 - 
CAMPO DE ATUAÇÃO - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não se responsabilizam por prejuízos ou quaisquer tipos de danos advindos das transações efetuadas entre os arrematantes e o SESI-SP / SE-
NAI-SP atuando sempre e tão somente como provedor de espaço virtual para divulgação online dos leilões oficiais, limitando-se a veicular os dados relativos aos bens (descrição, informações, apresentação e 
publicidade), fornecidos pelo SESI-SP / SENAI-SP, através do PORTAL. Cabe ao SESI-SP / SENAI-SP responder, perante os arrematantes, pela veracidade das informações veiculadas, pela transação de venda e 
compra, assim como pela qualidade, origem e legitimidade dos bens ofertados.7.5 - SISTEMA - O interessado responderá civil e criminalmente pelo uso de equipamento, programa ou procedimento que possa interferir 
no funcionamento do PORTAL.7.6 - O PORTAL e/ou A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL, a seu exclusivo critério, poderá cancelar qualquer lance, sempre que não for possível autenticar a identidade do interessado, ou 
caso este venha a descumprir as regras estabelecidas neste Edital.7.7 - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não serão responsáveis por qualquer prejuízo eventualmente acarretado aos interessados por 
dificuldades técnicas ou falhas no sistema da Internet.7.8 - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não garantem o acesso contínuo de seus serviços, uma vez que a operação do PORTAL poderá sofrer interfe-
rências acarretadas por diversos fatores fora do seu controle.7.9 - MODIFICAÇÃO - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL poderão, a qualquer momento e a seu livre arbítrio, acrescentar, extinguir ou alterar 
alguns ou todos os serviços disponíveis no PORTAL.7.10 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - Eventual impugnação ao Edital deverá ser protocolada junto ao PORTAL, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fi-
xada para a realização do leilão.7.11 - Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para respon-
der pelo licitante.7.12 - Qualquer esclarecimento será prestado pela LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL, SRA. ANGELICA MIEKO INOUE DANTAS, através do e-mail lancetotal@lancetotal.com.br ou por telefone através do 
nº (11) 3868-2910.7.13 - SESI-SP / SENAI-SP e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL aconselham aos interessados que vistoriem o material pessoalmente, pois o mesmo será vendido no estado em que se encontra, não 
cabendo reclamações posteriores.7.14 - O SESI-SP / SENAI-SP, através de seu representante, se reserva no direito de revogar, adiar ou anular o presente leilão, total ou parcialmente, desde que haja a devolução dos 
recursos comprovadamente empregados na arrematação do lote.7.15 - A participação do licitante implica em aceitação de todos os termos do presente Edital.7.16 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos 
pelo SESI-SP / SENAI-SP, através de seus representantes e procuradoria, com base na legislação em vigor. Descrição: LT. 1: 02 NOTEBOOK POSITIVO I CORE 2 E 01 NOTEBOOK I CORE 2 ITAUTEC, LM. R$ 120,00, 
LT. 2: 02 NOTEBOOK INFORWAY E 01 MALETA, LM. R$ 100,00, LT. 3: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 4: 05 CPU’S (DANIFICADO), LM. R$ 50,00, LT. 5: 05 CPU’S (DANIFICADO), LM. R$ 50,00, LT. 6: 05 CPU’S (DA-
NIFICADO), LM. R$ 50,00, LT. 7: 03 NOTEBOOK ITAUTEC I CORE 2, LM. R$ 120,00, LT. 8: 02 NOTEBOOK ITAUTEC I CORE 2 E 01 NOTEBOOK POSITIVO I CORE 2, LM. R$ 120,00, LT. 9: 01 NOTEBOOK ITAUTEC 
CENTRINO I CORE 2 E 02 NOTEBOOK POSITIVO (CARCAÇA QUEBRADA), LM. R$ 70,00, LT. 10: 01 TV PANASONIC 42 POLEGADAS DANIFICADA, LM. R$ 70,00, LT. 11: 01 TV PHILCO 55 PLEGADA DANIFICA-
DA, LM. R$ 70,00, LT. 12: 01 OTOSCÓPIO UNCOMPLETO, LM. R$ 20,00, LT. 13: 01 TV 32 POLEGADAS BUSTER (QUEBRADA NA PONTA), LM. R$ 50,00, LT. 14: 01 SOPRADOR PANYL, LM. R$ 50,00, LT. 15: 
01DESFRIBILADOR SAMARITAN PAD, LM. R$ 30,00, LT. 16: 01 DESCASDOR DE LEGUMES NETVISA, LM. R$ 70,00, LT. 17: APROXIMADAMENTE 28 VENTILADORES E 02 PORTA REVISTA DE ALUMÍNIO, LM. 
R$ 50,00, LT. 18: FREEZER HORIZONTAL METALFRIO, LM. R$ 80,00, LT. 19: FREEZER HORIZONTAL COOLER H 400, LM. R$ 80,00, LT. 20: FREEZER HORIZONTAL CONSUL, LM. R$ 80,00, LT. 21: 05 TRIPE DE 
MICROFONE E 05 TRIPE DE MESA, LM. R$ 50,00, LT. 22: 01 BALANÇA ELTRÔNICA WELMY E 01 BALANÇA DIGITAL ÚTIL, LM. R$ 50,00, LT. 23: 02 BATEDEIRAS ARNO E ACESSÓRRIOS, LM. R$ 50,00, LT. 24: 
01 PROCESSADOR DE ALIMENTO TOBOT INCOMPLETA, LM. R$ 70,00, LT. 25: 01 AUTO ATENDIMENTO (QUIOSQUE), LM. R$ 30,00, LT. 26: 02 MÁQUINA DE COSTURA SINGER E 01 MESA, LM. R$ 100,00, LT. 
27: 01 MÁQUINA DE COSTURA COM MOTOR E MÊS SUN SPECIAL, LM. R$ 100,00, LT. 28: 01 LAVA JATO PROFISSIONAL BAM, LM. R$ 30,00, LT. 29: 01 CORTADOR DE GRAMA À GASOLINA STIHL, LM. R$ 
30,00, LT. 30: APROXIMADAMENTE 16 NOBREAK, LM. R$ 70,00, LT. 31: 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN, LM. R$ 50,00, LT. 32: 03 CALCULADORAS E 01 IMPRESSORA FISCAL, LM. R$ 30,00, LT. 
33: 01 SOPRADOR DE FOLHA HUSQVARNA 125 BV, LM. R$ 50,00, LT. 34: 01 LAVADORA E SECADORA DE PISO BIVOLT VENTISOL, LM. R$ 70,00, LT. 35: 01 MESA DE SNOOKER (NÃO CONTÉM BOLAS), LM. 
R$ 70,00, LT. 36: 03 MESAS DE SNOOKER DESMONTADAS (NÃO CONTÉM BOLAS) E 01 CARRINHO, LM. R$ 120,00, LT. 37: 02 CAIXA DE SOM (SEM AUTOFALANTE), LM. R$ 50,00, LT. 38: 02 CAIXA DE SOM 
(SEM AUTOFALANTE), LM. R$ 50,00, LT. 39: 01 AMPLIFICADOR (WATSOM), 01 MICROFONE, 01 MINI AMPLIFICADOR E 01 SUPORTE DE MESA DE SOM MULTIUSO , LM. R$ 70,00, LT. 40: 01 AMPIFICADOR 
CONNECT SOUND, LM. R$ 50,00, LT. 41: 01 AMPLIFICADOR E 02 SWITCH, LM. R$ 50,00, LT. 42: 04 BANQUETAS DE MADEIRA E 02 CADEIRAS ALMOFADA DE MADEIRA, LM. R$ 50,00, LT. 43: 50 CADEIRAS 
ESCOLARES, LM. R$ 50,00, LT. 44: 50 CADEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 50,00, LT. 45: 50 CADEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 50,00, LT. 46: 18 POLTRONAS UNIVERSITÁRIA, LM. R$ 40,00, LT. 47: 15 POLTRONAS 
UNIVERSITÁRIA, LM. R$ 40,00, LT. 48: 68 CARTEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 70,00, LT. 49: 68 CARTEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 70,00, LT. 50: 68 CARTEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 70,00, LT. 51: 68 CARTEIRAS 
ESCOLARES, LM. R$ 70,00, LT. 52: 21 MESAS DE REFEITÓRIO, LM. R$ 100,00, LT. 53: 01 FREEZER HORIZONTAL COLOR, LM. R$ 80,00, LT. 54: 01 FREEZER HORIZONTAL ELETROLUX, LM. R$ 80,00, LT. 55: 
01 FREEZER HORIZONTAL CONSUL, LM. R$ 80,00, LT. 56: 01 CADEIRÃO PROFISSIONAL COZIL, LM. R$ 100,00, LT. 57: 01 CLIMATIZADOR MAXFRIO, LM. R$ 50,00, LT. 58: 01 GELADEIRA CONSUL, LM. R$ 
70,00, LT. 59: 01 GELADEIRA BRASTEMP E 01 MÁQUINA LAVAR BRASTEMP (COM AVARIA), LM. R$ 100,00, LT. 60: 01 BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO REFRIGERADO, 01 CARRINHO DE PLATAFORMA E 01 MAR-
MITEX BANHO-MARIA, LM. R$ 100,00, LT. 61: 01 BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO TÉRMICO, LM. R$ 70,00, LT. 62: 20 CADEIRAS POLTRONA UNIVERSITÁRIA, LM. R$ 40,00, LT. 63: APROXIMADAMENTE 14 ARMÁ-
RIOS DE AÇO, 01 ESTANTE DE AÇO E 01 PORTA REVISTA ACRÍLICO, LM. R$ 50,00, LT. 64: APROXIMADAMENTE 22 CAIXAS ESTANTE, LM. R$ 50,00, LT. 65: 03 ESTAÇÃO DE TRABALHO, 04 MESAS DE MA-
DEIRA, 06 QUADROS INTERATIVOS, 03 ARMÁRIOS DE MADEIRA E 03 GAVETEIRO BAIXO DE MADEIRA, LM. R$ 50,00, LT. 66: 01 LAVA JATO JACTO CLEAN 1700, LM. R$ 30,00, LT. 67: 01 LAVA JATO JACTO 
CLEAN 1700, LM. R$ 30,00, LT. 68: 01 LAVA JATO JACTO CLEAN 1700, LM. R$ 30,00, LT. 69: 01 SUPORTE FITBALL E 01 CATRACA PARA ESTICAMENTO, LM. R$ 30,00, LT. 70: 01 BANCO EXTENSOR LOMBAR, 
LM. R$ 100,00, LT. 71: 01 EQUIPAMENTO DE GINÁTICA, LM. R$ 100,00, LT. 72: 01 BICICLETA ERGOMETRICA MOVEMENT, LM. R$ 100,00, LT. 73: 03 SUPORTE PARA KIT BODY PUMP E 01 SUPORTE PARA 
COLOCAR PESO, LM. R$ 50,00, LT. 74: 01 BICICLETA ELETROMAGNETICA HORIZONTAL MOVEMENT, LM. R$ 100,00, LT. 75: 01 ESTEIRA ERGOMETRICA , LM. R$ 100,00, LT. 76: APROXIMADAMENTE 28 IM-
PRESSORAS, 01 APARELHO DE FAX, 01 MONITOR DE TUBO E 13 APARELHOS ROTEADORES , LM. R$ 50,00, LT. 77: 02 NOBREAK, 01 ESMILHADEIRA E 01 CALCULADORA, LM. R$ 30,00, LT. 78: 03 MICROS-
CÓPIO ELETÔNICO , LM. R$ 40,00, LT. 79: 01 RELÓGIO DE BATIMENTO CARDÍACO E 02 PULSEIRAS POLAR, LM. R$ 20,00, LT. 80: 01 RELÓGIO DE BATIMENTO CARDÍACO E 01 PULSEIRA POLAR, LM. R$ 
20,00, LT. 81: 01 RELÓGIO DE BATIMENTO CARDÍACO E 01 PULSEIRA POLAR, LM. R$ 20,00, LT. 82: 01 RELÓGIO DE BATIMENTO CARDÍACO E 02 PULSEIRAS POLAR, LM. R$ 20,00, LT. 83: 01 RELÓGIO DE 
BATIMENTO CARDÍACO E 01 PULSEIRA ORECON, LM. R$ 20,00, LT. 84: 01 RELÓGIO DE BATIMENTO CARDÍACO E 01 PULSEIRA POLAR, LM. R$ 20,00, LT. 85: 01 RELÓGIO DE BATIMENTO CARDÍACO E 01 
PULSEIRA POLAR, LM. R$ 20,00, LT. 86: APROXIMADAMENTE 16 BEBEDOUROS, LM. R$ 70,00, LT. 87: 01 ESTANTE DE COLOCAR MEDICAMENTO E 01 DESTILADOR CRISTÓFOLI, LM. R$ 50,00, LT. 88: 03 
POLTRONAS UNIVERSITÁRIA E APROXIMADAMENTE 10 CADEIRAS FIXA, LM. R$ 40,00, LT. 89: APROXIMADAMENTE 14 CADEIRAS FIXA, LM. R$ 40,00, LT. 90: 06 CADEIRAS GIRATÓRIA AZUL, LM. R$ 30,00, 
LT. 91: 07 CADEIRAS GIRATÓRIA PRETA, LM. R$ 30,00, LT. 92: APROXIMADAMENTE 04 RÁDIOS, 02 BANQUETAS DANIFICADAS E 02 ESCADAS, LM. R$ 30,00, LT. 93: 03 IMPRESSORAS HP, LM. R$ 50,00, LT. 
94: 02 BANCOS DE MADEIRA DE JARDIM, LM. R$ 30,00, LT. 95: 01 BANCO DE MADEIRA DE JARDIM E 01 CARRINHO, LM. R$ 30,00, LT. 96: 07 MONITORES LG, LM. R$ 80,00, LT. 97: 05 MONITORES LG E 01 
MONITOR ITAUTEC, LM. R$ 80,00, LT. 98: 07 MONITORES LG, LM. R$ 80,00, LT. 99: 06 MONITORES LG, LM. R$ 80,00, LT. 100: 06 MONITORES LG, LM. R$ 80,00, LT. 101: 06 MONITORES LG, LM. R$ 80,00, LT. 
102: 06 MONITORES LG, LM. R$ 80,00, LT. 103: 06 MONITORES LG R 01 MONITOR ITAUTEC, LM. R$ 80,00, LT. 104: APROXIMADAMENTE 13 DVD’S E 02 APARELHO WI FI, LM. R$ 30,00, LT. 105: 10 IMPRES-
SORAS E 02 HP SCANJET , LM. R$ 50,00, LT. 106: 01 NOBREAK SENOIDAL LACERDA, LM. R$ 30,00, LT. 107: 06 CPU’S, LM. R$ 120,00, LT. 108: 06 CPU’S, LM. R$ 120,00, LT. 109: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 
110: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 111: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 112: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 113: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 114: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 115: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 116: 
05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 117: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 118: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 119: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 120: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 121: 06 MONITORES, LM. R$ 80,00, LT. 122: 
06 MONITORES, LM. R$ 80,00, LT. 123: 06 MONITORES, LM. R$ 80,00, LT. 124: 06 MONITORES, LM. R$ 80,00, LT. 125: CAIXAS DIVERSAS CONTENDO TECLADOS, FIOS E HEADSET, LM. R$ 30,00, LT. 126: 
CAIXAS DIVERSAS CONTENDO TECLADOS, FIOS E HEADSET, LM. R$ 30,00, LT. 127: 01 CÂMERA DIGITAL, 01 WEBCAN E VÁRIAS PLACAS DE MEMÓRIA , LM. R$ 50,00, LT. 128: 03 NOTEBOOK ITAUTEC, LM. 
R$ 100,00, LT. 129: 02 NOTEBOOK ITAUTEX E 01 NOTEBOOK DELL (SEM BATERIA), LM. R$ 80,00, LT. 130: 02 NOTEBOOK LENOVO E 01 NOTEBOOK HP (DANIFICADO), LM. R$ 70,00, LT. 131: 03 NOTEBOOK 
POSITIVO, LM. R$ 100,00, LT. 132: 02 NETBOOK POSITIVO, LM. R$ 70,00, LT. 133: 03 NOTEBOOK ITAUTEC, LM. R$ 100,00, LT. 134: 01 MÁQUINA FIT LASER, LM. R$ 20,00, LT. 135: 05 MONITORES, LM. R$ 
80,00, LT. 136: 03 MONITORES, LM. R$ 50,00, LT. 137: 01 COMPUTADOR ALL IN ON INFORWAY, LM. R$ 100,00, LT. 138: 01 PLAYSTATION 2, LM. R$ 30,00, LT. 139: 06 CANHÕES DE LUZ, LM. R$ 30,00, LT. 140: 
07 CADEIRAS DE RODIZIO (02 COM AVARIA), LM. R$ 30,00, LT. 141: 10 CADEIRAS FIXA, LM. R$ 30,00, LT. 142: 02 CARRINHOS DE TRANSPORTE E 01 CARRINHO DE FERRO COM AROS, LM. R$ 20,00, LT. 
143: 01 FREEZER HORIZONTAL H400, LM. R$ 80,00, LT. 144: 01 CARRINHO AÇO INOX 02 PLANOS, LM. R$ 100,00, LT. 145: 01 CARRINHO AÇO INOX COM AVARIA (FALTA 1 RODA), LM. R$ 90,00, LT. 146: 01 
APARELHO DE PILATES LADDER-BARREL, LM. R$ 100,00, LT. 147: 01 BANCO MOVEMENT, LM. R$ 100,00, LT. 148: 01 SOPRADOR E ASPIRADOR TRAPP, LM. R$ 30,00, LT. 149: 01 ELÍPTICO MOVEMENT, LM. 
R$ 100,00, LT. 150: 01 ESTEIRA ERGOMETRICA , LM. R$ 100,00, LT. 151: 01 ESTEIRA MOVEMENT, LM. R$ 100,00, LT. 152: 01 ESTEIRA ERGOMETRICA , LM. R$ 100,00, LT. 153: 01 ESTEIRA RIGHETTO, LM. R$ 
100,00, LT. 154: 01 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS AÇO INOX COZIL, LM. R$ 60,00, LT. 155: 01 EQUIPAMENTO DE ACADEMIA, LM. R$ 100,00, LT. 156: 01 CABINE ACÚSTICA PARA AUDIOMETRIA (DESMON-
TADA) E 02 FLIP CHART, LM. R$ 40,00, LT. 157: 80 TONER’S USADOS E 120 CARTUCHOS USADOS , LM. R$ 30,00, LT. 158: 01 MÁQUINA TRICEPS, LM. R$ 100,00, LT. 159: 01 EQUIPAMENTO DE ACADEMIA, 
LM. R$ 100,00, LT. 160: 02 MESAS AUXILIAR ODONTOLÓGICA, 01 MESA DE MADEIRA, 02 ARMÁRIOS DE MADEIRA, 01 LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, 01 RELÓGIO DIGITAL DE PAREDE E 01 NEGATOSCÓPIO, 
01 MAQUINA DE PREENCHER CHEQUE, LM. R$ 50,00, LT. 161: 02 SUBWOOFER, LM. R$ 40,00, LT. 162: 02 BALANÇAS LIDER, LM. R$ 30,00, LT. 163: 03 AQUECEDORES DE AR BRITÂNIA COM AVARIA, LM. R$ 
30,00, LT. 164: APROXIMADAMENTE 07 VENTILADORES COM AVARIA, LM. R$ 20,00, LT. 165: 01 ESTADIÔMETRO PORTATIL, LM. R$ 20,00.

LEILÃO DE ARTE
Exposição de 21 a 29 de agosto de 2021 | Local: Rua Estados Unidos, 336 - 
Jd. América - SP. Leilão: 30, 31 de agosto, 01, 02 e 03 de setembro de 2021 
às 20:30h. Arte, contemporâneo, decoração, colecionismo, pinturas, esculturas, 
bronze, mobiliário, cristais, porcelanas, cerâmicas, pratas, luminárias e outros.
Informações Lances prévios ou telefônicos: 11 2373-0768 | 9. 7285-5436. E-mail: contato@vonbrusky.com.br. Participe do leilão 
de arte sem sair de casa, online ou por telefone!! Leiloeiro oficial (Lia Camargo Von Brusky - JUCESP 925). Os bens serão vendidos 
no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.vonbrusky.com.br.

WWW.VONBRUSKY.COM.BR

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 30 de Agosto de 2021 a partir das 
13 horas e 00 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: Sala c/ 36m², Av. Dos Expedicionários Brasileiros, 
333, Sala 909, Tipo 6, 01 Vaga De Garagem, Ed. Resid. E Com. Praxx Itatiba, Vila Brasileira, Itatiba/
SP, 13256-400. Lance Inicial: R$ 153.120,00. LOTE 2: Apto c/ 42m², Rua Glicério, 301, Apartamento 
2515, Condomínio New Way., Liberdade, São Paulo/SP, 01514-000. Lance Inicial: R$ 197.120,00.
LOTE 3: Casa c/ 53m², Av. Ângelo Perino, 812, Casa 06 Res Maracanã, Maracanã, Praia Grande/
SP, 11705-580. Lance Inicial: R$ 161.920,00.

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

A COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, CNPJ: 10.215.988/0001-60, 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 31 de Agosto de 2021 a partir das 15 horas e 00 minutos pelos sites 
www.sold.com.br e www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre Travassos, 
com escritório Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo/
SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através dos portais www.sold.com.br e 
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. Imóveis ocupados por terceiros. 
Desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco do 
arrematante nos termos do item 34 do Edital. Imóveis a serem leiloados: LOTE 1: Terreno 
Desocupado c/ 450 m² - Rua 41, Lote 07, Quadra DU, Cond. Terras de Santa Cristina XIII - Gleba 
VI, Localizado na Rod. Raposo Tavares, km 266 - Paranapanema/SP - Cep: 18720-000. Valor 
Mínimo de Venda R$ 80.640,00. LOTE 2: Terreno Desocupado c/ 450 m² - Rua 53, Lote 28, Quadra 
ER, Cond. Terras de Santa Cristina XIII - Gleba VI, Localizado na Rod. Raposo Tavares, km 266 - 
Paranapanema/SP - Cep: 18720-000. Valor Mínimo de Venda R$ 80.640,00. LOTE 3: Terreno 
Desocupado c/ 402 m² - Rua 44, Lote 09, Quadra EV, Cond. Terras de Santa Cristina XIII - Gleba VI, 
Localizado na Rod. Raposo Tavares, km 266 - Paranapanema/SP - Cep: 18720-000. Valor Mínimo 
de Venda R$ 70.237,44. LOTE 4: Terreno Desocupado c/ 450 m² - Rua 61, Lote 03, Quadra HZ, 
Cond. Terras de Santa Cristina XIII - Gleba VI, Localizado na Rod. Raposo Tavares, km 266 - 
Paranapanema/SP - Cep: 18720-000. Valor Mínimo de Venda R$ 80.640,00. LOTE 5: 
Terreno Desocupado c/ 1001 m² - Cond. Vale do Sol III, Rua 02, Lote 01, Quadra 08, Funilândia/
MG. Valor Mínimo de Venda R$ 51.200,00. LOTE 6: Terreno Desocupado c/ 1000 m² - Cond. 
Vale do Sol III, Rua 02, Lote 05, Quadra 08, Funilândia/MG. Valor Mínimo de Venda R$ 51.200,00. 
LOTE 7: Terreno Desocupado c/ 1000 m² - Cond. Vale do Sol III, Rua 18, Lote 11, Quadra 06, 
Funilândia/MG. Valor Mínimo de Venda R$ 51.200,00.

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

LEILÃO EXTRAJUDICIAL 
Local do Leilão: AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO nº. 2.367 – 20º. Andar – São Paulo – SP. 
Dia 22 DE SETEMBRO DE 2.021, às 10:00 horas, leiloeiro oficial, CLÁUDIO SOUSA DOS SANTOS, com 
escritório na Rua Tabatinguera nº. 140 – Cjto. 1.115 – São Paulo, Fone 11-3101-1798, registrado na JUCESP 
sob nº. 857, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária, CÁUCASO CONSTRUTORA LTDA, inscrita 
no CNPJ sob nº. 01.329.805/0001-46, e para os fins do art. 27 e parágrafos da Lei n°. 9.514/97, levará a público 
leilão no próximo dia 22 DE SETEMBRO DE 2.021, às 10:00 horas, em PRIMEIRO LEILÃO, o bem 
imóvel abaixo descrito, referente aos devedores fiduciantes LEONARDO RAFAEL DE OLIVEIRA, 
brasileiro, técnico em edificações, portador da cédula de identidade RG n°. 34.117.821-4-SSP/SP, inscrito no 
CPF sob n°. 311.298.728-40, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº. 6.515/77, 
com PATRÍCIA GUIMARÃES PINHEIRO DE OLIVEIRA, brasileira, administradora, portadora da cédula 
de identidade RG n°. 32.758.153-0-SSP/SP, inscrita no CPF sob n°. 315.358.278-58, cujo valor de avaliação do 
imóvel importa em R$ 976.088,20 (base agosto/2021), correspondente ao preço de venda corrigido do 
APARTAMENTO nº. 173, localizado no décimo sétimo andar do EDIFÍCIO ESPRESSO 267, situado na 
Rua Vilela nº. 267, no 27º. Subdistrito – Tatuapé, em São Paulo, que possui a área privativa coberta edificada 
de 91,680 m², a área comum coberta edificada de 64,066m² (incluído o direito de uso de 02 vagas indetermina-
das situadas no térreo ou nos subsolos do edifício, com o auxílio de manobrista/garagista), área total edificada 
de 155,746m², área comum descoberta de 14,669m², área construída mais descoberta de 170,415m², correspon-
dendo à fração ideal de 1,7154% do terreno – contribuinte no. 062.172.0426-6 - matrícula 244.992 do 9º. 
Oficial de Registro de Imóveis da Capital. Condições: Caso não haja licitantes em primeiro leilão, fica desde já 
designado o dia 22 DE SETEMBRO DE 2.021, às 10:30 horas, no mesmo local, para a realização do segundo 
leilão pelo maior lance oferecido, desde que igual ou superior valor da dívida corrigida e acréscimos contratuais 
de R$ 801.271,49 (base agosto/2021), além da taxa de fruição de 1% ao mês incidente sobre o preço atualizado 
da venda, aplicável à partir do mês agosto de 2.021 e despesas vincendas. O arrematante pagará no ato o preço 
total da arrematação, mais 5% (por cento) de comissão ao leiloeiro. Aos devedores fiduciantes fica assegurado 
o direito de preferência na arrematação do imóvel pelo valor da dívida, na forma prevista no art. 27, § 2º, letra 
“B” da Lei nº. 9.514/97. À Credora Fiduciária fica reservado o direito de não aceitar o lance inferior ao 
valor da dívida. Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a 
transferência do domínio do referido imóvel e sua imissão na posse, inclusive mediante a distribuição da ação 
de reintegração de posse. Os Devedores Fiduciantes estão sendo intimados da data e horários da realização dos 
leilões, a fim de eventualmente exercerem o direito de preferência na arrematação do imóvel, na forma da Lei 
nº. 9.514/97. Maiores informações com o leiloeiro, celular 98245-2523 ou 3101-1798 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO IPIRANGA. Processo: nº 
0002929-15.2019.8.26.0010. Executados: requerido(s) ELISALI GARCIA POPPI. PARTE IDEAL (50%) - Um prédio (casa residencial) c/01 pavimento e 
01 vaga de garagem coberta, c/ a área construída é de 155,00m2 e seu terreno c/ a área de 335,00m2, à Rua Coronel Francisco Inácio, nº 47, no 18º 
Subdistrito - Ipiranga/SP. Rua Coronel Francisco Inácio, nº47, São Paulo/SP - Contribuinte nº 050.129.00413. Descrição completa na Matrícula nº 
182.308 do 06º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 314.559,15 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 188.735,49 (60% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/10/2021 às 13h30min, e termina em 07/10/2021 às 13h30min; 2ª 
Praça começa em 07/10/2021 às 13h31min, e termina em 27/10/2021 às 13h30min. Ficam os requerido(s) ELISALI GARCIA POPPI, bem como seu 
cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) EDMUNDO POPPI, MARCELO DE ALMEIDA GARCIA, RODRIGO DE ALMEIDA GARCIA, VIVIANE
APARECIDA ALVES GARCIA, bem como os credores ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA NETO, BANCO BRADESCO S/A, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 03/03/2020. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 26.08.2021 

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

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO – SP 
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 DA COMARCA 
DE OSASCO. Processo: nº 0025753-64.2007.8.26.0405. Executados: requerido(s) LUIS CANDIDO ROSQUE, 
JANETE DE FATIMA CESPEDES - Apto c/ área total de 129,635m² no Jardim Piratininga/SP. Avenida Edmundo 
Amaral, nº 3875 (atual n° 130), Osasco/SP - Contribuinte nº 23221.42.83.0132.00.000.01. Descrição completa na 
Matrícula nº 29.776 do 2º CRI de Osasco/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 293.910,78 - Lance mínimo na 2ª 
praça: R$ 176.346,46 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 15/10/2021 às 10h30min, e termina em 18/10/2021 às 10h30min; 2ª Praça começa em 18/10/2021 
às 10h31min, e termina em 08/11/2021 às 10h30min.  Ficam os requerido(s) LUIS CANDIDO ROSQUE, JANETE 
DE FATIMA CESPEDES, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor(a) hipotecário EMPRESA GES-
TORA DE ATIVOS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 21/10/2013 – Fls. 242. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) M�S. PROCESSO Nº 1000306-34.2014.8.26.0010 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional � - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a C�LIA 
RE�INA �ONÇALVES, CPF 088.389.128-07, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 
Distribuidora de Aços e Metais Tubo metal LTDA, encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi deferida sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL (NCPC, ar�go 257,inciso III), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, manifeste-se sobre o bloqueio do valor de R$ 712,95 efetuado pelo sistema Sisbajud. Na inércia, 
prosseguirá a execução. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 19 de julho de 2021. Eu, �ustavo Mar�m Moreno, Escrevente Técnico Judiciário, revisei. Eu, 
Juliana Tande �iga, Escrivã Judicial I, conferi.        P-26e27/08

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008995-52.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D AN�ELO, na forma da Lei, etc. 
No�ficação. Prazo 20 dias. Proc. 1008995-52.2018.8.26.0002. Ao Dr. Claudio Salve�D�Angelo, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do 
Foro de Santo Amaro, na forma da lei, etc. Faz saber a ALE�ANDRE SMIT� FIL�O, CPF 084.725.138-15, que Sérgio Luiz Pereira 
ajuizou No�ficação Judicial obje�vando a outorga da escritura defini�va do imóvel Lote nº 26, da �uadra B, integrante do 
Loteamento denominado ��uinta da Mata�, devendo ser indicando data, hora e local em que ela será passada. Estando o réu 
em lugar ignorado, expede-se edital para conhecimento do ato. Ficando adver�do que poderá impugnar em até15 dias 
decorrido o prazo do edital. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de agosto de 2021.   P-26e27/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011304-09.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. Faz saber a Sandro Ricardo 
Janeta, CPF nº 146.449.778-88, que Rosemeire Nunes ajuizou Ação de Execução para recebimento de R$ 4.292,02 (Jun/19), 
decorrente da não compensação dos cheques nº UA-000018 e UA-000004 dados em pagamento pelo réu. Estando o executado 
em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que decorrido o prazo supra pague o débito atualizado em até 03 dias, 
acrescido dos honorários advoca�cios arbitrados em 10%conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após o prazo do edital, poderá 
apresentar embargos em até 15 dias. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de julho de 2021.       P-26e27/08

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS,COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do 
PROC. Nº 0025359-70.2012.8.26.0053.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda 
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-SABESP 
move uma ação de Procedimento Comum Cível contra Grande Moravia Industrial LTDA.,objetivando a área de 139,90m² (terre-
no e benfeitorias),concernente à totalidade do imóvel situado à Rua Percy Ives (antiga Rua W),s/n°,São Paulo/SP,matrícula nº 
24.439,do 11º CRI,destinado a implantação do “Coletor de Tronco de Esgoto Secundário Reimberg”,pelo Decreto nº57.912 de 
27 de março de 2012.Para o levantamento dos depósitos efetuados,foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 
(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial,nos termos e para os fins do Dec.Lei nº3.365/41,o qual, por extrato,será afi-
xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2021.         [26,27] 

Anuncie: 
comercial@gazetasp.com.br
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL –”CITTÁ DELLA MOOCA” – SÃO PAULO/SP 
ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Oficial -JUCESP nº 954, autorizado por KALLAS CUIABÁ EMPREEN-
DIMENTOS LTDA. CNPJ nº 09.031.744/0001-43, com sede na Rua João Lourenço, 432, Sala 19, São 
Paulo/SP, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária 
do bem imóvel, realizará o leilão na modalidade exclusivamente ONLINE do imóvel abaixo, que integra 
o empreendimento CITTÁ DELLA MOOCA registrado sob R-15 da Matrícula 25.822, do 7º Cartório de 

Registro de Imóveis de São Paulo/SP, em 1º praça que terá início em 13/09/2021, a partir das 10:00 horas, encerran-
do-se em 17/09/2021 às 10:00 horas, caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação na 1º praça, a praça 
seguirá sem interrupção até às 10:00 horas do dia 04/10/2021 (2º praça). Devedores fiduciantes: 1) ILDEBRANDO 
CÂNDIDO DA SILVA JÚNIOR, portador do RG 23.652.349-1 SSP/SP e CPF 140.754.228-10 e CAREN CRISTINA 
CARILLO, portadora do RG 23.871.017-8 SSP/SP e CPF 175.193.948-08. Descrição do Imóvel: Bem registrado na 
matrícula 166.675 do 7º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP, assim descrito: APARTAMEN-
TO Nº 143, localizado no 14º andar DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO “CITTÁ DELLA MOOCA”, situado na 
Rua Cuiabá, n. 989, no 33º SUBDISTRITO – ALTO DA MOOCA, com a área real privativa de 77,134m2, área real 
comum (inclusive 1 vaga dupla e indeterminada na garagem) de 82,979m2, perfazendo a área real total de 160,113m2, 
correspondendo-lhes no terreno do condomínio, um coeficiente de proporcionalidade de 1,15392%. Contribuinte ins-
crição municipal: 032.006.0306-2 (AV 4). Lance Mínimo em 1º Leilão: R$ 592.559,35 (quinhentos e noventa e dois 
mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Lance Inicial em 2º Leilão: R$ 1.078.614,30 (um 
milhão, setenta e oito mil, seiscentos e quatorze reais e trinta centavos). Ônus e Gravames: Não constam restrições na 
matrícula obtida em 27.07.2021. Nos valores de 2ª Praça estão incluídas as despesas (como prêmios de seguro, dos 
encargos contratuais, emolumentos, despesas de retomada e cobrança, inclusive Condomínio, ITBI e despesas com 
publicidade do presente Edital), já atualizadas até a data do leilão. Cumpre ao interessado buscar eventuais outros 
débitos sobre o imóvel, inclusive cotas condominiais e IPTU. Forma de pagamento: A venda será à vista, observado o 
direito de preferência do Devedor Fiduciante na arrematação do imóvel (Art.27, Parágrafo2-B, Lei 9514/97), sem con-
corrência de terceiros, após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário 
pelo valor de 2ª praça acrescido da comissão de 5% do leiloeiro até a data da realização do segundo leilão. Condições 
Gerais: Os interessados deverão se cadastrar no site www.bcoleiloes.com.br e se habilitar antes do início do leilão. 
Os lances online e seus incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em 
igualdade de condições. A eventual desocupação do imóvel é de responsabilidade do arrematante. São ainda de res-
ponsabilidade do arrematante todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como, mas não se limitando 
ao pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado 
no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública ou Particular com a Constituição de Alienação Fiduciária em 
Garantia, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos, IPTU 
e débitos com a Associação dos Moradores etc. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram e sem 
qualquer garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as 
alienações extrajudiciais eletrônicas e vistoriar o bem, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das con-
dições, características e estado de conservação. As comunicações ao devedor fiduciante nos endereços físicos 
do contrato bem como eletrônico informando as datas, local e horário da praça foram enviadas na forma do 
artigo 27, Parágrafo 2º - A, da Lei 9.514/97. Mais informações no escritório do leiloeiro ou através dos telefones (11) 
3197-0883 ou (11) 96355.0041. Rogério Boiajion, matrícula 954 e contato@bcoleiloes.com.br.

www.bcolei loes.com.br

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
”CONDOMÍNIO QUATRO ESTAÇÕES ALTO DA LAPA” – SÃO PAULO/SP 

ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Oficial -JUCESP nº 954, autorizado por KALLAS QUATRO ESTA-
ÇÕES LTDA., CNPJ nº 05.358.784/0001-48, com sede na Rua João Lourenço, 432, São Paulo/SP, 
faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária do bem 
imóvel, realizará o leilão na modalidade exclusivamente ONLINE do imóvel abaixo, que integra o em-

preendimento CONDOMÍNIO QUATRO ESTAÇÕES ALTO DA LAPA registrado perante o 10º Oficial Registrador do 
Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob R-10 da Matrícula 104.432, do 10º Cartório 
de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, em 1º praça que terá início em 13/09/2021, a partir das 10:00 horas, encer-
ra-se em 17/09/2021 às 10:00 horas, caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação na 1º praça, a praça 
seguirá sem interrupção até às 10:00 horas do dia 04/10/2021 (2º praça). Devedores fiduciantes: PAULO ARTUR RO-
DRIGUES MASSONI, RG 10.729.495 SSP/SP e CPF: 044.089.618-50 e ESTER CAMARGO DE MOURA MASSONI, 
RG: 13.964.297-3 SSP/SP e CPF: 090.650.208-02; e MARIA DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES, RNE W460616-B SE/
DPMAF/DPF e CPF: 157.372.998-13 e NARCISO MASSONI, RG 4.366.641 SSP/SP e CPF: 085.667.718-34, Descri-
ção do Imóvel: Bem registrado na matrícula 111.643 do 10º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/
SP, assim descrito: A LOJA n. 5, localizada no Bloco Comercial Boulevard Quatro Estações, do Condomínio “Quatro 
Estações Alto da Lapa”, à Avenida Imperatriz Leopoldina, n. 1.110 (AV 6), no 14º subdistrito, Lapa, com a área real 
privativa de 88,410m2, área real comum de 30,409m2, área real total de 118,819m2, área real comum descoberta de 
53,174, área real total construída mais a área descoberta de 171,993m2, cabendo-lhe a fração ideal de 0,3351% no 
terreno descrito na matrícula 104.431 desta Serventia, na qual sob o n. 13 foi registrada a instituição e especificação 
do referido Condomínio, tendo sido a convenção registrada sob o n. 10.180 no Livro 3 – Auxiliar. Consta na AV5 que 
a área total construída inclui 2 vagas em lugares individuais, de uso comum e indeterminado, localizadas no estacio-
namento 2, sujeitas ao auxílio de manobrista. Contribuinte inscrição municipal: 097.126.0465-9 (AV 2). Lance Mínimo 
em 1º Leilão: R$ 974.419,89 (novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e nove 
centavos). Lance Inicial em 2º Leilão: R$ 860.723,41 (oitocentos e sessenta mil, setecentos e vinte e três reais e 
quarenta e um centavos). Ônus e Gravames: Não constam restrições na matrícula obtida em 05.08.2021. Nos valo-
res de 2ª Praça estão incluídas as despesas (como prêmios de seguro, dos encargos contratuais, emolumentos, des-
pesas de retomada e cobrança, exceto eventuais débitos de condomínio, ITBI e despesas com publicidade do presen-
te Edital), já atualizadas até a data do leilão. Cumpre ao interessado buscar eventuais outros débitos sobre o imóvel, 
inclusive eventuais débitos de condomínio e IPTU. Forma de pagamento: A venda será à vista, observado o direito de 
preferência do Devedor Fiduciante na arrematação do imóvel (Art.27, Parágrafo2-B, Lei 9514/97), sem concorrência 
de terceiros, após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a 
data da realização do segundo leilão somado aos encargos e despesas. Condições Gerais: Os interessados deverão 
se cadastrar no site www.bcoleiloes.com.br e se habilitar antes do início do leilão. Os lances online e seus incrementos 
deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições. A eventual 
desocupação do imóvel é de responsabilidade do arrematante. São ainda de responsabilidade do arrematante todas 
as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como, mas não se limitando ao pagamento de comissão do 
Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas 
com Escritura Pública ou Particular com a Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Imposto de Transmissão 
de Bem Imóvel (ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos, IPTU e débitos com a Associação dos 
Moradores etc. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram e sem qualquer garantia, constituindo 
ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações extrajudiciais eletrôni-
cas e vistoriar o bem, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de 
conservação. As comunicações ao devedor fiduciante nos endereços físicos do contrato bem como eletrônico 
informando as datas, local e horário da praça foram enviadas na forma do artigo 27, Parágrafo 2º - A, da Lei 
9.514/97. Mais informações no escritório do leiloeiro ou através dos telefones (11) 3197-0883 ou (11) 96355.0041. 
Rogério Boiajion, matrícula 954 e contato@bcoleiloes.com.br.
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EDITAL DE LEILÃO DE MATERIAIS – SESI-SENAI/SP
CONDIÇÕES GERAIS DO EDITAL DE VENDA LEILÃO PLENOTIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR LANCE *Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF SESI-SP E SENAI-SP por intermédio da 
GSCF – Supervisão Patrimônio, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como pela Legislação Estadual pertinente e, por fim as Condições Gerais do 
Leilão comunica aos interessados que realizará LEILÃO no dia 10 de Setembro de 2021 a partir das 09h00, através da LEILOEIRA OFICIAL ANGÉLICA MIEKO INOUE DANTAS - JUCESP 747, com lances online 
através do portal www.lancetotal.com.br. DA VISITAÇÃO: Os lotes estarão disponíveis para visitação mediante agendamento prévio  pelo email: lancetotal@lancetotal.com.br: LOTES: 001 ao 139 (Campinas) - Data: 
Dia 09/09/2021 – Horário: Das 10h às 15h - Local: Rua Geraldo Nucci, 330 - Jardim Santa Maria, Campinas - SP, 13055-610 - LOTES: 140 ao 165 (São Paulo) - Data: Dia 08/09/2021  - Horário: Das 10h às 15h – Local: 
Rua Martinho de Campos, 154 – Vila Anastácio, São Paulo – SP, 05093-05 . 1 - CONDIÇÕES GERAIS DO LEILÃO 1.1 - O leilão será cometido a LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL acima descrito, em conformidade com 
o que dispõe o artigo 53, da Lei 8.666/1993 e suas modificações posteriores.1.2 - Será disponibilizado através do PORTAL DO LEILÃO www.lancetotal.com.br o acesso ao leilão para visitação virtual e oferta de lances.1.3 
- Para estar apto a ofertar lances para a aquisição dos bens expostos no PORTAL, o interessado deverá ser capacitado para contratar, nos termos da legislação em vigor. Menores de 18 (dezoito) anos não serão admi-
tidos a participar do leilão.1.4 - Os interessados em participar do leilão deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de 
atualização na Receita Federal e no SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços.1.5 – Estarão impedidos de participar do leilão:a) os menores de 18 
anos (excetuando-se os emancipados);b) aqueles para os quais a capacidade cessou, na forma do art. 5º, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002);c) todas as pessoas físicas, 
bem como funcionários dessa instituição ou Órgão. Ou seja, todos que tenham administração direta ou indiretas;2 - DO OBJETO DO LEILÃO2.1 - O presente leilão tem por objeto a alienação dos bens inservíveis 
constantes do ANEXO I deste edital e serão vendidos NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO em que se encontram e SEM GARANTIA, reservando-se ao SESI-SP / SENAI-SP o direito de liberá-los, ou não, a quem maior 
lance oferecer, bem como retirar, desdobrar ou reunir os bens em lotes, de acordo com o seu critério ou necessidade.2.2 – As fotos divulgadas no PORTAL são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para 
demonstrar o estado dos bens ou influenciar a decisão de oferta de lances para arrematação de bens.2.3 – Os interessados declaram ter pleno conhecimento do presente Edital, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE 
A VISTORIA PRÉVIA DOS BENS/LOTES, isentando o SESI-SP / SENAI-SP, o PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL por eventuais vícios existentes no(s) bem(ns) ou lote(s) adquirido(s).2.4 – Os bens constantes 
em cada lote serão apregoados em quantidades aproximadas, sendo possível margem de até 30% (trinta por cento) para mais ou para menos na quantidade dos referidos bens, sem que seja devido qualquer pagamen-
to adicional e/ou reembolso do valor pago.2.5 – Lotes de veículos, máquinas e equipamentos poderão apresentar falta de peças e componentes, ferrugem e corrosão, inclusive na numeração de chassis, eventualmen-
te necessitando sua remarcação, sem que seja devido qualquer pagamento adicional e/ou reembolso do valor pago, ou ainda motivo de cancelamento do lote arrematado, uma vez que é de responsabilidade do inte-
ressado a vistoria prévia dos bens.2.6 – Faculta-se aos interessados vistoriar os bens a serem apregoados conforme item 1.1. Para tanto os interessados deverão entrar em contato com o ESCRITÓRIO DE 
LEILÕES-SP para agendamento. RETIRADA 2.7 –  Os bens serão entregues SOMENTE nas datas abaixo: LOTES: 001 ao 139 (Campinas) - Data: Dia 17/09/2021 - Horário: Das 10h às 15h – Local: Rua Geraldo 
Nucci, 330 - Jardim Santa Maria, Campinas - SP, 13055-610 - LOTES: 140 ao 165 (São Paulo) - Data: Dia 16/09/2021  - Horário: Das 10h às 15h – Local: Rua Martinho de Campos, 154 – Vila Anastácio, São Paulo – SP, 
05093-05. 2.8 – A retirada dos bens apregoados, bem como o transporte dos mesmos, ocorrerá por conta do arrematante. Cabe ao comprador observar todos os EPIS necessários para retirada dos lotes, bem como 
mão de obra para tal.2.9 – Os lotes a serem apregoados estão devidamente descritos e caracterizados no ANEXO I do presente Edital.3 - DO CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES 3.1 – Poderão oferecer lances 
pessoas físicas e pessoas jurídicas, inscritas respectivamente no Cadastro de Pessoa Física - CPF e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, do Ministério da Fazenda.3.2 - Para estar apto a ofertar lances 
para a aquisição do bem exposto no PORTAL, o interessado deverá ser capacitado para contratar, nos termos da legislação em vigor.3.3 - Os menores de 18 (dezoito) anos (com exceção dos emancipados), funcionários 
do SESI-SP / SENAI-SP e empregados ou proprietários dos depósitos onde se encontram armazenados os bens/lotes apregoados não serão admitidos a participar deste leilão.3.4 - Os interessados em participar do 
leilão deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal e no SINTEGRA - Sistema Integrado 
de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços.3.5 - Cada pessoa física ou jurídica apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documentos de identifica-
ção, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, por todos os efeitos, sua representação. Nenhuma pessoa, ainda que credenciada, poderá representar mais de um parti-
cipante.3.6 - No prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do leilão, os interessados que pretendam participar do leilão através da rede internet (www.lancetotal.com.br) deverão preencher o CADASTRO 
do PORTAL atendendo a todas as exigências dispostas no mencionado portal (participação não presencial - formato eletrônico), sob pena de nulidade do lance.4 - DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS4.1 
- Os lances poderão ser ofertados através do PORTAL DO LEILOEIRO, mediante o credenciamento prévio.4.2 - Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O Usuário é responsável por todas as 
ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese.4.3 - O Usuário poderá ofertar mais de um lance para um mesmo bem, prevalecendo sempre o 
maior lance ofertado.4.4 - O PORTAL permite o recebimento de lances virtuais simultaneamente e em tempo real.4.5 - Todos os lances têm igualdade de condições.4.6 - A partir do horário previsto neste edital, terá 
início a sessão pública do Leilão, com a divulgação dos lances prévios, eventualmente recebidos, passando A LEILOEIRA a aceitar lances a partir do preço mínimo ou do maior valor ofertado, conforme o caso.Aberta a 
etapa competitiva, os ofertantes que darão lances via Internet deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances.Os lances verbais serão tempestivamente inseridos na Internet para conhecimen-
to de todos os participantes, mantendo a interatividade com os lances efetuados eletronicamente na web.Será considerado vencedor o ARREMATANTE que oferecer o maior lance, desde que igual ou superior ao preço 
mínimo.A cada lance ofertado, via Internet ou verbalmente, o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo valor.Só serão aceitos lances cujo valor seja superior ao do último lance que 
tenha sido anteriormente ofertado, observado o incremento mínimo fixado para o lote. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmos valores, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do lance. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.A LEILOEIRA encerrará a sessão 
mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances. Findo o prazo dado, será encerrada a recepção de lances.O acompanhamento do evento pode ser feito no local em que ocorrerá a sessão pú-
blica, sendo projetados em tela a descrição do lote e os respectivos lances recebidos, ou ainda pela Internet.4.7 - O LEILOEIRO OFICIAL encarregado do Leilão poderá, no interesse do SESI-SP / SENAI-SP, conciliar 
(sincronizar) o horário previsto para o encerramento de lotes com características iguais ou semelhantes, com observância da regra prevista no parágrafo anterior.4.8 - PREÇO MÍNIMO DE VENDA DO BEM - É o valor 
mínimo estipulado pelo SESI-SP / SENAI-SP para a venda do bem.4.9 - LANCES CONDICIONAIS - Quando o maior lance ofertado não atingir o preço mínimo e a critério da LEILOEIRA Oficial, poderão ser aceitos 
lances condicionais, os quais ficarão sujeitos a posterior aprovação do SESI-SP / SENAI-SP.4.10 - Os lances condicionais serão válidos pelo prazo de até 10 (Dez) dias úteis após a data do leilão. Aprovado o lance pelo 
SESI-SP / SENAI-SP dentro desse prazo, o arrematante estará obrigado ao pagamento do preço do bem arrematado, da complementação da caução e dos demais valores devidos nos 03 (três) dias úteis subsequentes. 
Caso o SESI-SP / SENAI-SP não aprove o valor ofertado, o lance será desconsiderado, não sendo devido qualquer valor pelo proponente. 4.11 – LANCE PROGRAMADO: No modo de LANCE PROGRAMADO, é 
possível informar ao sistema um valor para que ele dispute, incrementando automaticamente quando o lance for coberto. Para facilitar a oferta de lances, é possível programar um valor no campo “LANCE PROGRA-
MADO”. O sistema cobrirá qualquer oferta que for efetuada por outro arrematante automaticamente até o valor inserido no campo.  Caso sua oferta de Lance Programado seja coberta por outro usuário, você poderá 
inserir um novo valor. Ou seja, ao programar o Lance Programado, ele está na condição de subir somente se o lote estiver em disputa, o Lote não estando em disputa você pagará o Lance de menor valor. Observação 
aos Usuários: Ao ofertar Lances Programados, você terá uma reserva de valores até o crédito estipulado e que somente será alcançado se houver lances de outros usuários, não havendo disputa, o lote será arrema-
tado pelo lance inicial ou pelo valor da última disputa. Se atentar de que poderá o usuário programar, por exemplo, (R$ 1.000,00) e o lote ter outro usuário como vencedor pelo mesmo valor (R$ 1.000,00). O resultado 
dependerá do valor do incremento acrescentado e de quem alcançar o valor similar primeiro, seja via lance programado ou via lance manual. Nosso portal conforme padrão de site de leilões é projetado a não repetir 
valores. 4.12 – Após o encerramento do leilão, O LEILOEIRO OFICIAL encarregado do mesmo será responsável pela sua homologação e adjudicação, nos termos do inciso VI, e § 4º do art. 43, da Lei nº 8.666/93.4.13 
– Até a entrega do bem arrematado o SESI-SP / SENAI-SP poderá, por interesse público, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros, revogar parcial ou totalmente o presente leilão, devendo, no caso de 
ilegalidade, anulá-lo no todo, mediante despacho fundamentado, assegurando o contraditório e a ampla defesa.5 - DO PAGAMENTO, RETIRADA E TRANSFÊNCIA DE TITULARIDADE DOS BENS.5.1 – Os bens serão 
vendidos somente à vista, a quem oferecer maior lance (por lote).5.2 - O preço do bem arrematado, À VISTA, e demais encargos devidos deverão ser pagos através de rede bancária, no prazo de até 24 horas a contar 
do encerramento do leilão/data da liberação do lance condicional.5.3 - O preço do bem arrematado deverá ser pago através de TED (Transferência Eletrônica Disponível) em nome da LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL 
ANGELICA MIEKO INOUE DANTAS, inscrito no CPF/MF sob o nº 162.979.988-25, (Banco Itaú 341, Agência 5290, Conta Corrente 20370-1) no prazo de até 24 horas a contar do encerramento do leilão ou da data da 
liberação do lance condicional, e o comprovante deverá ser enviado por e-mail para lancetotal@lancetotal.com.br;5.4 - COMISSÃO DA LEILOEIRA - Os arrematantes deverão pagar a LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL 
comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação através de TED (Transferência Eletrônica Disponível) em nome da LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL ANGELICA MIEKO INOUE DANTAS, inscrito no CPF/
MF sob o nº 162.979.988-25, (Banco Itaú 341, Agência 5290, Conta Corrente 20370-1) no prazo de até 24 horas a contar do encerramento do leilão ou da data da liberação do lance condicional, e o comprovante deve-
rá ser enviado por e-mail para lancetotal@lancetotal.com.br;5.4.1 - Será devida ainda as Despesas de Organização e Depósito de Bens (DODB) adicionalmente, os arrematantes deverão pagar as despesas, conforme 
tabela a seguir:Valor de Arrematação Despesas de Organização e Depósito de Bens (DODB) Até R$ 199,00 • R$ 20,00 De R$ 200,00 a R$ 499,99 • R$ 75,00 De R$ 500,00 a R$ 999,99 • R$ 150,00 De R$ 1.000,00 a 
R$ 4.999,99 • R$ 230,00 De R$ 5.000,00 a R$ 9.999,99 • R$ 370,00 De R$ 10.000,00 a R$ 19.999,99 • R$ 450,00 De R$ 20.000,00 a R$ 29.999,99 • R$ 700,00 De R$ 30.000,00 a R$ 39.999,99 • R$ 800,00 De R$ 
40.000,00 a R$ 49.999,99 • R$ 1.000,00 De R$ 50.000,00 a R$ 59.999,99 • R$ 1.200,00 De R$ 60.000,00 a R$ 69.999,99 • R$ 1.400,00 De R$ 70.000,00 a R$ 79.999,99 • R$ 1.600,00 De R$ 80.000,00 a R$ 89.999,99 
• R$ 1.800,00 De R$ 90.000,00 a R$ 99.999,99 • R$ 2.050,00 De R$ 100.000,00 a R$ 109.999,99 • R$ 2.300,00 De R$ 110.000,00 a R$ 119.999,99 • R$ 2.800,00 A partir de R$ 120.000,00 • R$ 3.000,00 Obs.: A Co-
missão devida a LEILOEIRA e Despesas de organização e depósito de bens não estão incluídas no valor do lance. Eventuais impostos e despesas correrão por conta do arrematante.5.4.2 - Os Compradores/Arrema-
tantes presenciais (viva voz) que for ofertante do maior lance deverão emitir dois cheques, um no valor da comissão da LEILOEIRA e outro no valor da arrematação. Somente serão aceitos cheques de emissão do 
próprio arrematante.5.4.3 – Ressalta-se que a comissão de 5% (cinco por cento) devida a LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não inclusa no valor do lance ofertado no PORTAL, devendo ser acrescida posteriormente sobre 
o valor da arrematação.5.5 - Caso o pagamento do preço do bem arrematado e da comissão da LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não sejam efetuados no prazo acima estipulado, haverá incidência MULTA de 5% (cinco 
por cento) valor da comissão devida ao LEILOEIRA, (DODB) das Despesas de Organização e Depósito de Bens e o do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance efetuado, destinado ao reembolso das 
despesas incorridas e juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, até a data do efetivo pagamento.5.6 - Entende-se por “completa transmissão de propriedade e posse do(s) lote(s) arrematado(s)” o se-
guinte:a. A retirada de todos os itens que compõem o(s) lote(s) arrematado(s), incluindo, mas não restritos à, aqueles descritos no(s) lote(s) e/ou apresentados na(s) fotografia(s), e;b. No caso de lote(s) de veícu-
lo(s), além da retirada do(s) mesmo(s), a transferência de propriedade no DETRAN em conformidade com o previsto neste edital; (O SESI/SP e SENAI/SP entregará a documentação para transferência de propriedade 
dos veículos arrematados em até 40 dias após a data de realização do leilão.)5.6.1 - O arrematante deve, portanto, tempestivamente, respeitando os prazos previstos no presente edital, tomar posse e propriedade de 
seu(s) lote(s) arrematado(s), sob pena das sanções, multas, custos e despesas aqui previstas.5.7 - A comprovação da “retirada da integralidade do(s) lote(s) arrematado(s)” dar-se-á através do Protocolo de Retirada do 
Lote (PRL), assinado no momento da retirada, no caso de veículo(s), também de cópia digitalizada do documento do(s) mesmo(s) em nome do arrematante, e comprovante do atendimento aos procedimentos previstos 
neste edital.5.8 - A emissão do documento de Ordem de Retirada está condicionada a comprovação inequívoca de pagamento de todas as obrigações e encargos deste leilão.5.9 - O arrematante que sustar seu paga-
mento ou através de qualquer artifício frustrar seu recebimento, terá sua dívida cobrada judicialmente além de responder na forma do art. 171 do Código Penal.5.10 - Correrão por conta do arrematante as despesas ou 
custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e impostos incidentes sobre os bens arrematados.5.10.1 - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não têm qualquer responsabilidade pela transferência 
do(s) bem(s) arrematado(s) ao(s) arrematante(s).5.11 - Após a efetivação do pagamento (crédito/compensação de remessa em conta corrente) do valor do lance ofertado e da comissão da LEILOEIRA PÚBLICA OFI-
CIAL, o(s) bem(ns) será(ão) disponibilizado(s) pelo SESI-SP / SENAI-SP para ser(em) regularizado(s) e transferidos pelo(s) arrematante(s)/procurador(es), mediante agendamento junto ao SESI-SP / SENAI-SP, apre-
sentação do comprovante de pagamento do bem arrematado e entrega de Procuração com firma reconhecida, se o caso.5.12 - A nota e/ou Recibo de arrematação em leilão só será emitida em nome do arrematante 
após a confirmação do pagamento em conta corrente do LEILOEIRA. A nota e/ou recibo de arrematação em leilão deverá ser retirada pelo próprio arrematante mediante apresentação de RG e CPF ou procurador mu-
nido de autorização reconhecida em cartório na(s) data(s) constante(s) no item 2.7 (data e horário para a retirada dos bens).5.13 - Serão de responsabilidade dos arrematantes todas as providências e despesas neces-
sárias à retirada e transferência dos bens arrematados, devendo ainda, no ato da retirada conferir o(s) referido(s) lote(s) (natureza, quantidade, estado ou condições em que o(s) mesmo(s) estiver (em). Sendo consta-
tada qualquer divergência e/ou irregularidade, o fato deverá ser imediatamente informado, por escrito, ao SESI-SP / SENAI-SP / LEILOEIRA OFICIAL ficando a retirada suspensa até que estejam solucionadas as 
eventuais dúvidas existentes. Não poderá o arrematante alegar qualquer irregularidade e/ou divergência após a remoção do(s) bem (ns).5.14 - O arrematante deverá descaracterizar toda e qualquer identificação do 
SESI-SP / SENAI-SP constante do(s) bem(ns) arrematado(s).5.15 - Na retirada do(s) bem (ns) arrematado(s), o arrematante deverá respeitar e cumprir todas as normas internas de segurança estabelecidas pelo SESI-
-SP / SENAI-SP / LEILOEIRA OFICIAL no que se refere à utilização de veículo apropriado, pessoal devidamente identificado e portando todos os equipamentos obrigatórios de segurança estabelecidos pela legislação 
em vigor, não cabendo ao SESI-SP / SENAI-SP / LEILOEIRA OFICIAL qualquer responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer durante e em função das operações de carregamento e retirada.5.16 - Se o(s) bem 
(ns) arrematado(s) não for (em) retirado(s) no prazo estipulado neste Edital (Data de retirada), será cobrada pela guarda do(s) mesmo(s) uma taxa de 1% (um por cento) /dia, calculada sobre o valor da arrematação, ou 
o mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, prevalecendo o maior valor. Decorrido o período de 30 (trinta) dias a contar da data do leilão sem que o(s) bem (ns) tenha(m) sido retirado(s), o(s) mesmo(s) poderá (ão) 
ser vendido(s) para terceiros, perdendo o arrematante, neste caso, a integralidade dos valores pagos.5.17 - VEÍCULOS - Será de responsabilidade do arrematante o pagamento das taxas e despesas relativas à trans-
ferência de propriedade dos veículos, cabendo ao SESI-SP / SENAI-SP a entrega dos veículos sem ônus ou o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito e IPVA relativos ao(s) veículo(s) apregoado(s), 
ainda que anteriores à data do leilão.5.17.2 - Para efetuar a retirada do(s) bem (ns) arrematado(s), o arrematante deverá apresentar RG e CPF ou procurador munido de autorização reconhecida em cartório na(s) data(s) 
constante(s) no item 2.7.5.17.3 - Se o(s) veículo(s) arrematado(s) não for (em) retirado(s) no prazo estipulado neste Edital (Data de retirada), serão cobradas pela guarda do(s) mesmo(s) as seguintes taxas: R$ 50,00 
(cinquenta reais) /dia por motocicleta (ou veículo similar) arrematada, R$ 75,00 (setenta e cinco reais) /dia por automóvel (ou veículo similar) arrematado e R$ 100,00 (cem reais) /dia por veículo pesado, caminhão ou 
ônibus (ou veículo similar) arrematado. Decorrido o período de 30 (trinta) dias úteis a contar da data de liberação de retirada sem que o(s) veículo(s) tenha(m) sido retirado(s), o(s) mesmo(s) poderá(ão) ser vendido(s) 
para terceiros, perdendo o arrematante, neste caso, a integralidade dos valores pagos.5.17.4 - Deverá o arrematante transferir o(s) veículo(s) arrematado(s) para o seu nome nos 30 (trinta) dias subsequentes à data de 
assinatura de venda no DUT – Documento Único de Transferência pelo Município.Independentemente dessa providência, a Gerência de Controle de Patrimônio do SESI-SP / SENAI-SP cientificará o DETRAN da(s) 
venda(s) ocorrida(s) através do envio de cópia do Documento Único de Transferência - DUT do(s) veículo(s) arrematado(s). Não sendo realizada a transferência do veículo no prazo acima estipulado, o SESI-SP / SE-
NAI-SP poderá solicitar o bloqueio do mesmo junto ao órgão responsável.5.17.4.1 - O arrematante não poderá circular com o veículo ou aliená-lo a terceiros sem antes transferi-lo para o seu nome.5.17.5 - Correrão por 
conta dos arrematantes todas as despesas de transferência do(s) veículo(s) para o seu nome, inclusive despesas com serviços de terceiros, despachantes, taxas, vistorias e quaisquer outras necessárias.5.17.6 - Even-
tuais despesas adicionais, tais como emissão de segunda via de documentos, decorrentes da indisponibilidade, perda ou extravio do DUT do veículo, correrão por conta SESI-SP / SENAI-SP.5.17.7 - No caso de veícu-
los vendidos como sucatas correrão por conta do SESI-SP / SENAI-SP todas as despesas com o recorte do registro/número de chassis do veículo, bem como a baixa do mesmo no DETRAN, e entregue ao Arrematan-
te sem nenhum direito a documentação.5.17.8 - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não tem qualquer responsabilidade pela entrega do(s) veículo(s) arrematado(s) e respectiva documentação ao(s) 
arrematante(s).5.18 - No ato da retirada do(s) bem (ns) arrematado(s) o arrematante assinará um Protocolo de Retirada de Lotes (PRL), isentando o SESI-SP / SENAI-SP, o PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL, 
de quaisquer responsabilidades sobre o(s) bem (ns) arrematado(s), assumindo, a partir da data de retirada, as responsabilidades civil e penal, e demais encargos, multas, taxas, impostos e/ou tributos decorrentes do 
bem entregue.5.19 - É proibido ao arrematante negociar, ceder, permutar, vender ou negociar, sob qualquer forma, o(s) bem(ns) arrematado(s) antes da sua retirada, bem como sua transferência, ou seja, antes da 
“retirada da integralidade do(s) lote(s) arrematado(s)”, conforme neste edital exposto, sob pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematação e cancelamento da arrematação.6 - DAS PENALIDA-
DES6.1 – O inadimplemento de quaisquer obrigações previstas neste edital sujeita o licitante às seguintes penalidades, indicadas na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993:6.1.1 - Suspensão temporária de participação 
em Licitação e impedimento de contratar com o SESI-SP / SENAI-SP por prazo não superior a 02 (dois) anos;6.1.2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SESI-SP / SENAI-SP enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;6.1.3 - As sanções previstas nos subitens 6.2 e 6.3 são aplicáveis também às lici-
tantes que se envolvam na prática de atos ilícitos, nocivos ao Leilão.6.2 - MULTA – Caso não seja realizada a efetiva e completa transmissão de propriedade e posse do(s) lote(s) arrematado(s), será cobrada uma 
multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do lance ofertado, ainda que as quantidades aproximadas de cada lote informadas estejam fora da margem de erro prevista neste edital.6.2.1 – Caso eventuais multas, 
taxas, e quaisquer outros valores, tenham que vir a ser cobradas judicialmente, serão acrescidas de juros, correção monetária e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida.6.3 –INADIM-
PLÊNCIA – O não pagamento do preço do bem arrematado, da comissão da LEILOEIRA e Despesas de Organização e Depósito de Bens (DODB), no prazo de 03 (três) dias úteis a contar do encerramento do leilão, 
configurará desistência ou arrependimento por parte do arrematante, ficando este obrigado a pagar MULTA, constituída por 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, a título de comissão devida a LEILOEIRA, mais 
o valor das Despesas de Organização e Depósito de Bens (DODB), além do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance efetuado, destinado ao reembolso das despesas incorridas e juros de 1% (um por 
cento) ao mês e correção monetária, até a data do efetivo pagamento.  6.3.1 - O arrematante inadimplente não será admitido a participar de qualquer outro leilão divulgado no PORTAL, pelo que seu cadastro ficará 
bloqueado. Caso sejam identificados cadastros vinculados a este cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados.6.3.2 – Em caso de inadimplemento da MULTA acima descrita, poderá A LEILOEIRA 
emitir TÍTULO DE CRÉDITO para cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto por falta de pagamento. 6.3.3 – Em caso de cobrança judicial, além dos valores inadimplidos, deverão ser acrescidas custas 
processuais e 20% de honorários advocatícios, sem prejuízo das atualizações, correções monetárias e juros de 1% ao mês.7 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS- 7.1 - É proibido ao arrematante vencedor, ceder, permutar, 
vender ou de alguma forma negociar o(s) seu(s) Lote(s) o(s) Bens(s) que dele(s) faz(em) parte antes do pagamento e da extração da Ordem de Retirada.7.2 - Correrão por conta e risco total do arrematante, despesas 
relacionadas com a remoção, carga, transporte e outras despesas relativas ao bem arrematado, ficando a Administração isenta de qualquer responsabilidade sobre o objeto arrematado a partir da arrematação.7.3 - Após 
a realização do leilão, que será irrevogável e irretratável, acatando todas as disposições deste Edital, o qual é tido como do conhecimento de todos, não cabendo, como motivo para eventual descumprimento das obri-
gações dele decorrentes a alegação do seu desconhecimento, não caberá ao arrematante qualquer tipo de recusa ou reclamação de redução de preço ou solicitação de qualquer vantagem não prevista no Edital.7.4 - 
CAMPO DE ATUAÇÃO - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não se responsabilizam por prejuízos ou quaisquer tipos de danos advindos das transações efetuadas entre os arrematantes e o SESI-SP / SE-
NAI-SP atuando sempre e tão somente como provedor de espaço virtual para divulgação online dos leilões oficiais, limitando-se a veicular os dados relativos aos bens (descrição, informações, apresentação e 
publicidade), fornecidos pelo SESI-SP / SENAI-SP, através do PORTAL. Cabe ao SESI-SP / SENAI-SP responder, perante os arrematantes, pela veracidade das informações veiculadas, pela transação de venda e 
compra, assim como pela qualidade, origem e legitimidade dos bens ofertados.7.5 - SISTEMA - O interessado responderá civil e criminalmente pelo uso de equipamento, programa ou procedimento que possa interferir 
no funcionamento do PORTAL.7.6 - O PORTAL e/ou A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL, a seu exclusivo critério, poderá cancelar qualquer lance, sempre que não for possível autenticar a identidade do interessado, ou 
caso este venha a descumprir as regras estabelecidas neste Edital.7.7 - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não serão responsáveis por qualquer prejuízo eventualmente acarretado aos interessados por 
dificuldades técnicas ou falhas no sistema da Internet.7.8 - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não garantem o acesso contínuo de seus serviços, uma vez que a operação do PORTAL poderá sofrer interfe-
rências acarretadas por diversos fatores fora do seu controle.7.9 - MODIFICAÇÃO - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL poderão, a qualquer momento e a seu livre arbítrio, acrescentar, extinguir ou alterar 
alguns ou todos os serviços disponíveis no PORTAL.7.10 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - Eventual impugnação ao Edital deverá ser protocolada junto ao PORTAL, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fi-
xada para a realização do leilão.7.11 - Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para respon-
der pelo licitante.7.12 - Qualquer esclarecimento será prestado pela LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL, SRA. ANGELICA MIEKO INOUE DANTAS, através do e-mail lancetotal@lancetotal.com.br ou por telefone através do 
nº (11) 3868-2910.7.13 - SESI-SP / SENAI-SP e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL aconselham aos interessados que vistoriem o material pessoalmente, pois o mesmo será vendido no estado em que se encontra, não 
cabendo reclamações posteriores.7.14 - O SESI-SP / SENAI-SP, através de seu representante, se reserva no direito de revogar, adiar ou anular o presente leilão, total ou parcialmente, desde que haja a devolução dos 
recursos comprovadamente empregados na arrematação do lote.7.15 - A participação do licitante implica em aceitação de todos os termos do presente Edital.7.16 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos 
pelo SESI-SP / SENAI-SP, através de seus representantes e procuradoria, com base na legislação em vigor. Descrição: LT. 1: 02 NOTEBOOK POSITIVO I CORE 2 E 01 NOTEBOOK I CORE 2 ITAUTEC, LM. R$ 120,00, 
LT. 2: 02 NOTEBOOK INFORWAY E 01 MALETA, LM. R$ 100,00, LT. 3: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 4: 05 CPU’S (DANIFICADO), LM. R$ 50,00, LT. 5: 05 CPU’S (DANIFICADO), LM. R$ 50,00, LT. 6: 05 CPU’S (DA-
NIFICADO), LM. R$ 50,00, LT. 7: 03 NOTEBOOK ITAUTEC I CORE 2, LM. R$ 120,00, LT. 8: 02 NOTEBOOK ITAUTEC I CORE 2 E 01 NOTEBOOK POSITIVO I CORE 2, LM. R$ 120,00, LT. 9: 01 NOTEBOOK ITAUTEC 
CENTRINO I CORE 2 E 02 NOTEBOOK POSITIVO (CARCAÇA QUEBRADA), LM. R$ 70,00, LT. 10: 01 TV PANASONIC 42 POLEGADAS DANIFICADA, LM. R$ 70,00, LT. 11: 01 TV PHILCO 55 PLEGADA DANIFICA-
DA, LM. R$ 70,00, LT. 12: 01 OTOSCÓPIO UNCOMPLETO, LM. R$ 20,00, LT. 13: 01 TV 32 POLEGADAS BUSTER (QUEBRADA NA PONTA), LM. R$ 50,00, LT. 14: 01 SOPRADOR PANYL, LM. R$ 50,00, LT. 15: 
01DESFRIBILADOR SAMARITAN PAD, LM. R$ 30,00, LT. 16: 01 DESCASDOR DE LEGUMES NETVISA, LM. R$ 70,00, LT. 17: APROXIMADAMENTE 28 VENTILADORES E 02 PORTA REVISTA DE ALUMÍNIO, LM. 
R$ 50,00, LT. 18: FREEZER HORIZONTAL METALFRIO, LM. R$ 80,00, LT. 19: FREEZER HORIZONTAL COOLER H 400, LM. R$ 80,00, LT. 20: FREEZER HORIZONTAL CONSUL, LM. R$ 80,00, LT. 21: 05 TRIPE DE 
MICROFONE E 05 TRIPE DE MESA, LM. R$ 50,00, LT. 22: 01 BALANÇA ELTRÔNICA WELMY E 01 BALANÇA DIGITAL ÚTIL, LM. R$ 50,00, LT. 23: 02 BATEDEIRAS ARNO E ACESSÓRRIOS, LM. R$ 50,00, LT. 24: 
01 PROCESSADOR DE ALIMENTO TOBOT INCOMPLETA, LM. R$ 70,00, LT. 25: 01 AUTO ATENDIMENTO (QUIOSQUE), LM. R$ 30,00, LT. 26: 02 MÁQUINA DE COSTURA SINGER E 01 MESA, LM. R$ 100,00, LT. 
27: 01 MÁQUINA DE COSTURA COM MOTOR E MÊS SUN SPECIAL, LM. R$ 100,00, LT. 28: 01 LAVA JATO PROFISSIONAL BAM, LM. R$ 30,00, LT. 29: 01 CORTADOR DE GRAMA À GASOLINA STIHL, LM. R$ 
30,00, LT. 30: APROXIMADAMENTE 16 NOBREAK, LM. R$ 70,00, LT. 31: 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN, LM. R$ 50,00, LT. 32: 03 CALCULADORAS E 01 IMPRESSORA FISCAL, LM. R$ 30,00, LT. 
33: 01 SOPRADOR DE FOLHA HUSQVARNA 125 BV, LM. R$ 50,00, LT. 34: 01 LAVADORA E SECADORA DE PISO BIVOLT VENTISOL, LM. R$ 70,00, LT. 35: 01 MESA DE SNOOKER (NÃO CONTÉM BOLAS), LM. 
R$ 70,00, LT. 36: 03 MESAS DE SNOOKER DESMONTADAS (NÃO CONTÉM BOLAS) E 01 CARRINHO, LM. R$ 120,00, LT. 37: 02 CAIXA DE SOM (SEM AUTOFALANTE), LM. R$ 50,00, LT. 38: 02 CAIXA DE SOM 
(SEM AUTOFALANTE), LM. R$ 50,00, LT. 39: 01 AMPLIFICADOR (WATSOM), 01 MICROFONE, 01 MINI AMPLIFICADOR E 01 SUPORTE DE MESA DE SOM MULTIUSO , LM. R$ 70,00, LT. 40: 01 AMPIFICADOR 
CONNECT SOUND, LM. R$ 50,00, LT. 41: 01 AMPLIFICADOR E 02 SWITCH, LM. R$ 50,00, LT. 42: 04 BANQUETAS DE MADEIRA E 02 CADEIRAS ALMOFADA DE MADEIRA, LM. R$ 50,00, LT. 43: 50 CADEIRAS 
ESCOLARES, LM. R$ 50,00, LT. 44: 50 CADEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 50,00, LT. 45: 50 CADEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 50,00, LT. 46: 18 POLTRONAS UNIVERSITÁRIA, LM. R$ 40,00, LT. 47: 15 POLTRONAS 
UNIVERSITÁRIA, LM. R$ 40,00, LT. 48: 68 CARTEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 70,00, LT. 49: 68 CARTEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 70,00, LT. 50: 68 CARTEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 70,00, LT. 51: 68 CARTEIRAS 
ESCOLARES, LM. R$ 70,00, LT. 52: 21 MESAS DE REFEITÓRIO, LM. R$ 100,00, LT. 53: 01 FREEZER HORIZONTAL COLOR, LM. R$ 80,00, LT. 54: 01 FREEZER HORIZONTAL ELETROLUX, LM. R$ 80,00, LT. 55: 
01 FREEZER HORIZONTAL CONSUL, LM. R$ 80,00, LT. 56: 01 CADEIRÃO PROFISSIONAL COZIL, LM. R$ 100,00, LT. 57: 01 CLIMATIZADOR MAXFRIO, LM. R$ 50,00, LT. 58: 01 GELADEIRA CONSUL, LM. R$ 
70,00, LT. 59: 01 GELADEIRA BRASTEMP E 01 MÁQUINA LAVAR BRASTEMP (COM AVARIA), LM. R$ 100,00, LT. 60: 01 BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO REFRIGERADO, 01 CARRINHO DE PLATAFORMA E 01 MAR-
MITEX BANHO-MARIA, LM. R$ 100,00, LT. 61: 01 BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO TÉRMICO, LM. R$ 70,00, LT. 62: 20 CADEIRAS POLTRONA UNIVERSITÁRIA, LM. R$ 40,00, LT. 63: APROXIMADAMENTE 14 ARMÁ-
RIOS DE AÇO, 01 ESTANTE DE AÇO E 01 PORTA REVISTA ACRÍLICO, LM. R$ 50,00, LT. 64: APROXIMADAMENTE 22 CAIXAS ESTANTE, LM. R$ 50,00, LT. 65: 03 ESTAÇÃO DE TRABALHO, 04 MESAS DE MA-
DEIRA, 06 QUADROS INTERATIVOS, 03 ARMÁRIOS DE MADEIRA E 03 GAVETEIRO BAIXO DE MADEIRA, LM. R$ 50,00, LT. 66: 01 LAVA JATO JACTO CLEAN 1700, LM. R$ 30,00, LT. 67: 01 LAVA JATO JACTO 
CLEAN 1700, LM. R$ 30,00, LT. 68: 01 LAVA JATO JACTO CLEAN 1700, LM. R$ 30,00, LT. 69: 01 SUPORTE FITBALL E 01 CATRACA PARA ESTICAMENTO, LM. R$ 30,00, LT. 70: 01 BANCO EXTENSOR LOMBAR, 
LM. R$ 100,00, LT. 71: 01 EQUIPAMENTO DE GINÁTICA, LM. R$ 100,00, LT. 72: 01 BICICLETA ERGOMETRICA MOVEMENT, LM. R$ 100,00, LT. 73: 03 SUPORTE PARA KIT BODY PUMP E 01 SUPORTE PARA 
COLOCAR PESO, LM. R$ 50,00, LT. 74: 01 BICICLETA ELETROMAGNETICA HORIZONTAL MOVEMENT, LM. R$ 100,00, LT. 75: 01 ESTEIRA ERGOMETRICA , LM. R$ 100,00, LT. 76: APROXIMADAMENTE 28 IM-
PRESSORAS, 01 APARELHO DE FAX, 01 MONITOR DE TUBO E 13 APARELHOS ROTEADORES , LM. R$ 50,00, LT. 77: 02 NOBREAK, 01 ESMILHADEIRA E 01 CALCULADORA, LM. R$ 30,00, LT. 78: 03 MICROS-
CÓPIO ELETÔNICO , LM. R$ 40,00, LT. 79: 01 RELÓGIO DE BATIMENTO CARDÍACO E 02 PULSEIRAS POLAR, LM. R$ 20,00, LT. 80: 01 RELÓGIO DE BATIMENTO CARDÍACO E 01 PULSEIRA POLAR, LM. R$ 
20,00, LT. 81: 01 RELÓGIO DE BATIMENTO CARDÍACO E 01 PULSEIRA POLAR, LM. R$ 20,00, LT. 82: 01 RELÓGIO DE BATIMENTO CARDÍACO E 02 PULSEIRAS POLAR, LM. R$ 20,00, LT. 83: 01 RELÓGIO DE 
BATIMENTO CARDÍACO E 01 PULSEIRA ORECON, LM. R$ 20,00, LT. 84: 01 RELÓGIO DE BATIMENTO CARDÍACO E 01 PULSEIRA POLAR, LM. R$ 20,00, LT. 85: 01 RELÓGIO DE BATIMENTO CARDÍACO E 01 
PULSEIRA POLAR, LM. R$ 20,00, LT. 86: APROXIMADAMENTE 16 BEBEDOUROS, LM. R$ 70,00, LT. 87: 01 ESTANTE DE COLOCAR MEDICAMENTO E 01 DESTILADOR CRISTÓFOLI, LM. R$ 50,00, LT. 88: 03 
POLTRONAS UNIVERSITÁRIA E APROXIMADAMENTE 10 CADEIRAS FIXA, LM. R$ 40,00, LT. 89: APROXIMADAMENTE 14 CADEIRAS FIXA, LM. R$ 40,00, LT. 90: 06 CADEIRAS GIRATÓRIA AZUL, LM. R$ 30,00, 
LT. 91: 07 CADEIRAS GIRATÓRIA PRETA, LM. R$ 30,00, LT. 92: APROXIMADAMENTE 04 RÁDIOS, 02 BANQUETAS DANIFICADAS E 02 ESCADAS, LM. R$ 30,00, LT. 93: 03 IMPRESSORAS HP, LM. R$ 50,00, LT. 
94: 02 BANCOS DE MADEIRA DE JARDIM, LM. R$ 30,00, LT. 95: 01 BANCO DE MADEIRA DE JARDIM E 01 CARRINHO, LM. R$ 30,00, LT. 96: 07 MONITORES LG, LM. R$ 80,00, LT. 97: 05 MONITORES LG E 01 
MONITOR ITAUTEC, LM. R$ 80,00, LT. 98: 07 MONITORES LG, LM. R$ 80,00, LT. 99: 06 MONITORES LG, LM. R$ 80,00, LT. 100: 06 MONITORES LG, LM. R$ 80,00, LT. 101: 06 MONITORES LG, LM. R$ 80,00, LT. 
102: 06 MONITORES LG, LM. R$ 80,00, LT. 103: 06 MONITORES LG R 01 MONITOR ITAUTEC, LM. R$ 80,00, LT. 104: APROXIMADAMENTE 13 DVD’S E 02 APARELHO WI FI, LM. R$ 30,00, LT. 105: 10 IMPRES-
SORAS E 02 HP SCANJET , LM. R$ 50,00, LT. 106: 01 NOBREAK SENOIDAL LACERDA, LM. R$ 30,00, LT. 107: 06 CPU’S, LM. R$ 120,00, LT. 108: 06 CPU’S, LM. R$ 120,00, LT. 109: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 
110: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 111: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 112: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 113: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 114: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 115: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 116: 
05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 117: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 118: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 119: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 120: 05 CPU’S, LM. R$ 100,00, LT. 121: 06 MONITORES, LM. R$ 80,00, LT. 122: 
06 MONITORES, LM. R$ 80,00, LT. 123: 06 MONITORES, LM. R$ 80,00, LT. 124: 06 MONITORES, LM. R$ 80,00, LT. 125: CAIXAS DIVERSAS CONTENDO TECLADOS, FIOS E HEADSET, LM. R$ 30,00, LT. 126: 
CAIXAS DIVERSAS CONTENDO TECLADOS, FIOS E HEADSET, LM. R$ 30,00, LT. 127: 01 CÂMERA DIGITAL, 01 WEBCAN E VÁRIAS PLACAS DE MEMÓRIA , LM. R$ 50,00, LT. 128: 03 NOTEBOOK ITAUTEC, LM. 
R$ 100,00, LT. 129: 02 NOTEBOOK ITAUTEX E 01 NOTEBOOK DELL (SEM BATERIA), LM. R$ 80,00, LT. 130: 02 NOTEBOOK LENOVO E 01 NOTEBOOK HP (DANIFICADO), LM. R$ 70,00, LT. 131: 03 NOTEBOOK 
POSITIVO, LM. R$ 100,00, LT. 132: 02 NETBOOK POSITIVO, LM. R$ 70,00, LT. 133: 03 NOTEBOOK ITAUTEC, LM. R$ 100,00, LT. 134: 01 MÁQUINA FIT LASER, LM. R$ 20,00, LT. 135: 05 MONITORES, LM. R$ 
80,00, LT. 136: 03 MONITORES, LM. R$ 50,00, LT. 137: 01 COMPUTADOR ALL IN ON INFORWAY, LM. R$ 100,00, LT. 138: 01 PLAYSTATION 2, LM. R$ 30,00, LT. 139: 06 CANHÕES DE LUZ, LM. R$ 30,00, LT. 140: 
07 CADEIRAS DE RODIZIO (02 COM AVARIA), LM. R$ 30,00, LT. 141: 10 CADEIRAS FIXA, LM. R$ 30,00, LT. 142: 02 CARRINHOS DE TRANSPORTE E 01 CARRINHO DE FERRO COM AROS, LM. R$ 20,00, LT. 
143: 01 FREEZER HORIZONTAL H400, LM. R$ 80,00, LT. 144: 01 CARRINHO AÇO INOX 02 PLANOS, LM. R$ 100,00, LT. 145: 01 CARRINHO AÇO INOX COM AVARIA (FALTA 1 RODA), LM. R$ 90,00, LT. 146: 01 
APARELHO DE PILATES LADDER-BARREL, LM. R$ 100,00, LT. 147: 01 BANCO MOVEMENT, LM. R$ 100,00, LT. 148: 01 SOPRADOR E ASPIRADOR TRAPP, LM. R$ 30,00, LT. 149: 01 ELÍPTICO MOVEMENT, LM. 
R$ 100,00, LT. 150: 01 ESTEIRA ERGOMETRICA , LM. R$ 100,00, LT. 151: 01 ESTEIRA MOVEMENT, LM. R$ 100,00, LT. 152: 01 ESTEIRA ERGOMETRICA , LM. R$ 100,00, LT. 153: 01 ESTEIRA RIGHETTO, LM. R$ 
100,00, LT. 154: 01 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS AÇO INOX COZIL, LM. R$ 60,00, LT. 155: 01 EQUIPAMENTO DE ACADEMIA, LM. R$ 100,00, LT. 156: 01 CABINE ACÚSTICA PARA AUDIOMETRIA (DESMON-
TADA) E 02 FLIP CHART, LM. R$ 40,00, LT. 157: 80 TONER’S USADOS E 120 CARTUCHOS USADOS , LM. R$ 30,00, LT. 158: 01 MÁQUINA TRICEPS, LM. R$ 100,00, LT. 159: 01 EQUIPAMENTO DE ACADEMIA, 
LM. R$ 100,00, LT. 160: 02 MESAS AUXILIAR ODONTOLÓGICA, 01 MESA DE MADEIRA, 02 ARMÁRIOS DE MADEIRA, 01 LEITOR CÓDIGO DE BARRAS, 01 RELÓGIO DIGITAL DE PAREDE E 01 NEGATOSCÓPIO, 
01 MAQUINA DE PREENCHER CHEQUE, LM. R$ 50,00, LT. 161: 02 SUBWOOFER, LM. R$ 40,00, LT. 162: 02 BALANÇAS LIDER, LM. R$ 30,00, LT. 163: 03 AQUECEDORES DE AR BRITÂNIA COM AVARIA, LM. R$ 
30,00, LT. 164: APROXIMADAMENTE 07 VENTILADORES COM AVARIA, LM. R$ 20,00, LT. 165: 01 ESTADIÔMETRO PORTATIL, LM. R$ 20,00.

LEILÃO DE ARTE
Exposição de 21 a 29 de agosto de 2021 | Local: Rua Estados Unidos, 336 - 
Jd. América - SP. Leilão: 30, 31 de agosto, 01, 02 e 03 de setembro de 2021 
às 20:30h. Arte, contemporâneo, decoração, colecionismo, pinturas, esculturas, 
bronze, mobiliário, cristais, porcelanas, cerâmicas, pratas, luminárias e outros.
Informações Lances prévios ou telefônicos: 11 2373-0768 | 9. 7285-5436. E-mail: contato@vonbrusky.com.br. Participe do leilão 
de arte sem sair de casa, online ou por telefone!! Leiloeiro oficial (Lia Camargo Von Brusky - JUCESP 925). Os bens serão vendidos 
no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.vonbrusky.com.br.

WWW.VONBRUSKY.COM.BR

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 30 de Agosto de 2021 a partir das 
13 horas e 00 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: Sala c/ 36m², Av. Dos Expedicionários Brasileiros, 
333, Sala 909, Tipo 6, 01 Vaga De Garagem, Ed. Resid. E Com. Praxx Itatiba, Vila Brasileira, Itatiba/
SP, 13256-400. Lance Inicial: R$ 153.120,00. LOTE 2: Apto c/ 42m², Rua Glicério, 301, Apartamento 
2515, Condomínio New Way., Liberdade, São Paulo/SP, 01514-000. Lance Inicial: R$ 197.120,00.
LOTE 3: Casa c/ 53m², Av. Ângelo Perino, 812, Casa 06 Res Maracanã, Maracanã, Praia Grande/
SP, 11705-580. Lance Inicial: R$ 161.920,00.

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

A COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, CNPJ: 10.215.988/0001-60, 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 31 de Agosto de 2021 a partir das 15 horas e 00 minutos pelos sites 
www.sold.com.br e www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre Travassos, 
com escritório Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo/
SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através dos portais www.sold.com.br e 
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. Imóveis ocupados por terceiros. 
Desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco do 
arrematante nos termos do item 34 do Edital. Imóveis a serem leiloados: LOTE 1: Terreno 
Desocupado c/ 450 m² - Rua 41, Lote 07, Quadra DU, Cond. Terras de Santa Cristina XIII - Gleba 
VI, Localizado na Rod. Raposo Tavares, km 266 - Paranapanema/SP - Cep: 18720-000. Valor 
Mínimo de Venda R$ 80.640,00. LOTE 2: Terreno Desocupado c/ 450 m² - Rua 53, Lote 28, Quadra 
ER, Cond. Terras de Santa Cristina XIII - Gleba VI, Localizado na Rod. Raposo Tavares, km 266 - 
Paranapanema/SP - Cep: 18720-000. Valor Mínimo de Venda R$ 80.640,00. LOTE 3: Terreno 
Desocupado c/ 402 m² - Rua 44, Lote 09, Quadra EV, Cond. Terras de Santa Cristina XIII - Gleba VI, 
Localizado na Rod. Raposo Tavares, km 266 - Paranapanema/SP - Cep: 18720-000. Valor Mínimo 
de Venda R$ 70.237,44. LOTE 4: Terreno Desocupado c/ 450 m² - Rua 61, Lote 03, Quadra HZ, 
Cond. Terras de Santa Cristina XIII - Gleba VI, Localizado na Rod. Raposo Tavares, km 266 - 
Paranapanema/SP - Cep: 18720-000. Valor Mínimo de Venda R$ 80.640,00. LOTE 5: 
Terreno Desocupado c/ 1001 m² - Cond. Vale do Sol III, Rua 02, Lote 01, Quadra 08, Funilândia/
MG. Valor Mínimo de Venda R$ 51.200,00. LOTE 6: Terreno Desocupado c/ 1000 m² - Cond. 
Vale do Sol III, Rua 02, Lote 05, Quadra 08, Funilândia/MG. Valor Mínimo de Venda R$ 51.200,00. 
LOTE 7: Terreno Desocupado c/ 1000 m² - Cond. Vale do Sol III, Rua 18, Lote 11, Quadra 06, 
Funilândia/MG. Valor Mínimo de Venda R$ 51.200,00.

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

LEILÃO EXTRAJUDICIAL 
Local do Leilão: AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO nº. 2.367 – 20º. Andar – São Paulo – SP. 
Dia 22 DE SETEMBRO DE 2.021, às 10:00 horas, leiloeiro oficial, CLÁUDIO SOUSA DOS SANTOS, com 
escritório na Rua Tabatinguera nº. 140 – Cjto. 1.115 – São Paulo, Fone 11-3101-1798, registrado na JUCESP 
sob nº. 857, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária, CÁUCASO CONSTRUTORA LTDA, inscrita 
no CNPJ sob nº. 01.329.805/0001-46, e para os fins do art. 27 e parágrafos da Lei n°. 9.514/97, levará a público 
leilão no próximo dia 22 DE SETEMBRO DE 2.021, às 10:00 horas, em PRIMEIRO LEILÃO, o bem 
imóvel abaixo descrito, referente aos devedores fiduciantes LEONARDO RAFAEL DE OLIVEIRA, 
brasileiro, técnico em edificações, portador da cédula de identidade RG n°. 34.117.821-4-SSP/SP, inscrito no 
CPF sob n°. 311.298.728-40, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº. 6.515/77, 
com PATRÍCIA GUIMARÃES PINHEIRO DE OLIVEIRA, brasileira, administradora, portadora da cédula 
de identidade RG n°. 32.758.153-0-SSP/SP, inscrita no CPF sob n°. 315.358.278-58, cujo valor de avaliação do 
imóvel importa em R$ 976.088,20 (base agosto/2021), correspondente ao preço de venda corrigido do 
APARTAMENTO nº. 173, localizado no décimo sétimo andar do EDIFÍCIO ESPRESSO 267, situado na 
Rua Vilela nº. 267, no 27º. Subdistrito – Tatuapé, em São Paulo, que possui a área privativa coberta edificada 
de 91,680 m², a área comum coberta edificada de 64,066m² (incluído o direito de uso de 02 vagas indetermina-
das situadas no térreo ou nos subsolos do edifício, com o auxílio de manobrista/garagista), área total edificada 
de 155,746m², área comum descoberta de 14,669m², área construída mais descoberta de 170,415m², correspon-
dendo à fração ideal de 1,7154% do terreno – contribuinte no. 062.172.0426-6 - matrícula 244.992 do 9º. 
Oficial de Registro de Imóveis da Capital. Condições: Caso não haja licitantes em primeiro leilão, fica desde já 
designado o dia 22 DE SETEMBRO DE 2.021, às 10:30 horas, no mesmo local, para a realização do segundo 
leilão pelo maior lance oferecido, desde que igual ou superior valor da dívida corrigida e acréscimos contratuais 
de R$ 801.271,49 (base agosto/2021), além da taxa de fruição de 1% ao mês incidente sobre o preço atualizado 
da venda, aplicável à partir do mês agosto de 2.021 e despesas vincendas. O arrematante pagará no ato o preço 
total da arrematação, mais 5% (por cento) de comissão ao leiloeiro. Aos devedores fiduciantes fica assegurado 
o direito de preferência na arrematação do imóvel pelo valor da dívida, na forma prevista no art. 27, § 2º, letra 
“B” da Lei nº. 9.514/97. À Credora Fiduciária fica reservado o direito de não aceitar o lance inferior ao 
valor da dívida. Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a 
transferência do domínio do referido imóvel e sua imissão na posse, inclusive mediante a distribuição da ação 
de reintegração de posse. Os Devedores Fiduciantes estão sendo intimados da data e horários da realização dos 
leilões, a fim de eventualmente exercerem o direito de preferência na arrematação do imóvel, na forma da Lei 
nº. 9.514/97. Maiores informações com o leiloeiro, celular 98245-2523 ou 3101-1798 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO IPIRANGA. Processo: nº 
0002929-15.2019.8.26.0010. Executados: requerido(s) ELISALI GARCIA POPPI. PARTE IDEAL (50%) - Um prédio (casa residencial) c/01 pavimento e 
01 vaga de garagem coberta, c/ a área construída é de 155,00m2 e seu terreno c/ a área de 335,00m2, à Rua Coronel Francisco Inácio, nº 47, no 18º 
Subdistrito - Ipiranga/SP. Rua Coronel Francisco Inácio, nº47, São Paulo/SP - Contribuinte nº 050.129.00413. Descrição completa na Matrícula nº 
182.308 do 06º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 314.559,15 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 188.735,49 (60% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/10/2021 às 13h30min, e termina em 07/10/2021 às 13h30min; 2ª 
Praça começa em 07/10/2021 às 13h31min, e termina em 27/10/2021 às 13h30min. Ficam os requerido(s) ELISALI GARCIA POPPI, bem como seu 
cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) EDMUNDO POPPI, MARCELO DE ALMEIDA GARCIA, RODRIGO DE ALMEIDA GARCIA, VIVIANE
APARECIDA ALVES GARCIA, bem como os credores ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA NETO, BANCO BRADESCO S/A, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 03/03/2020. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 26.08.2021 

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

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO – SP 
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 DA COMARCA 
DE OSASCO. Processo: nº 0025753-64.2007.8.26.0405. Executados: requerido(s) LUIS CANDIDO ROSQUE, 
JANETE DE FATIMA CESPEDES - Apto c/ área total de 129,635m² no Jardim Piratininga/SP. Avenida Edmundo 
Amaral, nº 3875 (atual n° 130), Osasco/SP - Contribuinte nº 23221.42.83.0132.00.000.01. Descrição completa na 
Matrícula nº 29.776 do 2º CRI de Osasco/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 293.910,78 - Lance mínimo na 2ª 
praça: R$ 176.346,46 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 15/10/2021 às 10h30min, e termina em 18/10/2021 às 10h30min; 2ª Praça começa em 18/10/2021 
às 10h31min, e termina em 08/11/2021 às 10h30min.  Ficam os requerido(s) LUIS CANDIDO ROSQUE, JANETE 
DE FATIMA CESPEDES, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor(a) hipotecário EMPRESA GES-
TORA DE ATIVOS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 21/10/2013 – Fls. 242. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) M�S. PROCESSO Nº 1000306-34.2014.8.26.0010 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional � - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a C�LIA 
RE�INA �ONÇALVES, CPF 088.389.128-07, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 
Distribuidora de Aços e Metais Tubo metal LTDA, encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi deferida sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL (NCPC, ar�go 257,inciso III), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, manifeste-se sobre o bloqueio do valor de R$ 712,95 efetuado pelo sistema Sisbajud. Na inércia, 
prosseguirá a execução. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 19 de julho de 2021. Eu, �ustavo Mar�m Moreno, Escrevente Técnico Judiciário, revisei. Eu, 
Juliana Tande �iga, Escrivã Judicial I, conferi.        P-26e27/08

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008995-52.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D AN�ELO, na forma da Lei, etc. 
No�ficação. Prazo 20 dias. Proc. 1008995-52.2018.8.26.0002. Ao Dr. Claudio Salve�D�Angelo, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do 
Foro de Santo Amaro, na forma da lei, etc. Faz saber a ALE�ANDRE SMIT� FIL�O, CPF 084.725.138-15, que Sérgio Luiz Pereira 
ajuizou No�ficação Judicial obje�vando a outorga da escritura defini�va do imóvel Lote nº 26, da �uadra B, integrante do 
Loteamento denominado ��uinta da Mata�, devendo ser indicando data, hora e local em que ela será passada. Estando o réu 
em lugar ignorado, expede-se edital para conhecimento do ato. Ficando adver�do que poderá impugnar em até15 dias 
decorrido o prazo do edital. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de agosto de 2021.   P-26e27/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011304-09.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. Faz saber a Sandro Ricardo 
Janeta, CPF nº 146.449.778-88, que Rosemeire Nunes ajuizou Ação de Execução para recebimento de R$ 4.292,02 (Jun/19), 
decorrente da não compensação dos cheques nº UA-000018 e UA-000004 dados em pagamento pelo réu. Estando o executado 
em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que decorrido o prazo supra pague o débito atualizado em até 03 dias, 
acrescido dos honorários advoca�cios arbitrados em 10%conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após o prazo do edital, poderá 
apresentar embargos em até 15 dias. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de julho de 2021.       P-26e27/08

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS,COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do 
PROC. Nº 0025359-70.2012.8.26.0053.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda 
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-SABESP 
move uma ação de Procedimento Comum Cível contra Grande Moravia Industrial LTDA.,objetivando a área de 139,90m² (terre-
no e benfeitorias),concernente à totalidade do imóvel situado à Rua Percy Ives (antiga Rua W),s/n°,São Paulo/SP,matrícula nº 
24.439,do 11º CRI,destinado a implantação do “Coletor de Tronco de Esgoto Secundário Reimberg”,pelo Decreto nº57.912 de 
27 de março de 2012.Para o levantamento dos depósitos efetuados,foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 
(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial,nos termos e para os fins do Dec.Lei nº3.365/41,o qual, por extrato,será afi-
xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2021.         [26,27] 

Anuncie: 
comercial@gazetasp.com.br

A9gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2021 

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO SONHOS
 17h45, na Rede Globo

Karina afi rma que ama Pedro. 
Bianca se entende com João. Gilda 
volta para Joaçaba. Pedro e Karina 
acabam destruindo o cenário da 
peça de Edgard. Gael descobre a 
armação de Pedro e Karina. Duca 
fala com Bianca sobre Nat. Lobão 
espreita Gael e Karina e colhe in-
formações sobre o relacionamento 
dos dois. Karina desabafa com Gael 
e afi rma que o pai a trata de forma 
diferente. Delma repreende Pedro 
por ter mentido para Gael. A turma 
da Ribalta se prepara para a estreia 
da peça. Bete lembra de Ana com 
Bianca.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR
18h20, na Rede Globo

Tonico se esforça, mas não conse-
gue ser ouvido por Nélio e Eudoro, 
que deixam o celeiro. Thereza 
decide falar com o jornalista Nino. 
Pilar é expulsa das aulas do con-
vento. Tonico consegue se soltar 
das amarras e se inscreve como 
candidato a deputado. Zayla arma 
para Pilar. Luísa visita escolas com 
Pedro e se encanta com o impera-
dor. Quinzinho, Clemência, Licurgo 
e Germana encontram o prédio 
devastado arrendado em leilão. 
Lota e Batista se perdem a caminho 
da Quinta. Pilar é atacada por um 
homem no beco para onde Zayla 

RESUMO DAS NOVELAS

lhe mandou. Thereza pede que 
Nino pare de maldizer Pedro em seu 
jornal.

PEGA PEGA
19h30, na Rede Globo

Prazeres desconfi a de que Elza 
saiba a origem dos depósitos mis-
teriosos na conta bancária delas. 
Douglas informa a Sandra Helena 
que ela tem uma herança para rece-
ber de Dona Marieta. Pedrinho volta 
para a casa de Nelito. Com a ajuda 
de Mathias, Bebeth tenta lembrar 
o que aconteceu no dia do acidente 
da mãe. Luiza tem a ideia de colocar 
Douglas para ser a principal atração 
de um evento na Strass. Sandra 
Helena fi ca radiante ao saber que 
Dona Marieta deixou metade de 
sua fortuna para ela. 

CHIQUITITAS
20h50, no SBT

Geraldo vai até o orfanato. Edgard e 
Geraldo discutem na sala, na frente 
de todos. Cintia aparece, aparta a 
briga e diz para Edgard ir embora. 
Gabriela diz que Marian precisa 
pedir perdão para Maria. Enquanto 
isso, na rua, Maria decide passar a 
noite na rua com sua boneca Laura. 
Cris chora ao saber a notícia sobre 
o acidente envolvendo Tobias. Mili 
consola a amiga. Tobias tenta fazer 
do incidente dia dois um momento 
agradável. Matilde chora por sau-

dade de Brunilda. Cintia diz que não 
quer saber dessa aranha em sua 
casa. Matilde decide levar a aranha 
de qualquer jeito. As chiquititas 
arrumam as malas para a viagem 
em Natal. 

GÊNESIS
21h, na RecordTV

Jacó com os seus decidem deixar 
o acampamento e nasce seu fi lho 
caçula: Benjamin.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo

Maria Isis enfrenta Marta e afi rma 
que José Alfredo está morto. 
Cristina convoca uma nova reunião 
na joalheria Império. José Alfredo 
avisa a Cristina que Josué irá à sua 
casa para recuperar o anel que 
Cora roubou. Robertão recebe uma 
proposta de trabalho para deixar 
o país. Elivaldo conta para Marcão 
que reatou com Tuane. Cristina 
tem uma ideia para tentar salvar a 
Império, mas Maria Clara se recusa 
a ajudá-la. Cora vai até o cemitério. 
Téo sugere que Magnólia e Severo 
peçam para Cláudio organizar sua 
festa. Orville sente ciúmes de Julia-
ne com Arnoldão. Josué encontra a 
caixa de segredos de Cora. Cristina 
pergunta se Patrício pode criar 
uma coleção mais popular para a 
joalheria Império. Josué entrega o 
anel para José Alfredo.

ÁRIES. 
Vai mostrar ótima 
disposição para o 

trabalho e vai lutar com unhas 
e dentes para alcançar metas. 
Pode causar algum confl ito com 
chefes ou autoridades. Pode ter a 
chance de conhecer gente nova.

TOURO. 
Vai preferir trabalhar 
sozinha e, se possível, 
bem longe de barulho 

e agitação. Ainda assim, os 
astros indicam que uma boa 
conversa com pessoas mais 
experientes pode ajudá-la. 

GÊMEOS. 
Trabalhar em equipe 
continua sendo uma 
boa opção para você. 

Controle as suas reações e tenha 
jogo de cintura para acalmar os 
ânimos. Atraente, você saberá 
usar seu poder de sedução.

CÂNCER. 
A carreira estará entre 
as suas prioridades e 
você fará o que estiver 

ao seu alcance. Pode ter mu-
danças indesejadas no emprego. 
Seu poder de atração é intenso 
e pode conquistar alguém 
infl uente.

LEÃO. 
Você vai mostrar 
ainda mais interesse 

no trabalho. Se depender de 
disposição para trabalhar, o lucro 
está garantido. Na paixão, vai 
querer alguém que tenha ideias, 
projetos e gostos bem parecidos.

VIRGEM. 
Sinal verde para você 
promover algumas 
mudanças que deseja 

no trabalho. Sorte e criatividade 
estarão a seu favor e vão ajudá-
-la em tudo que precisar. A Lua 
acentua a sua sensualidade.

LIBRA. 
Some forças com os 
colegas para atingir 
objetivos em comum. 

Quem trabalha com parentes 
pode enfrentar tensões. Na pa-
quera, você vai esbanjar charme 
e pode atrair alguém sem querer. 

ESCORPIÃO. 
Seu foco continua 
no trabalho e nos 
projetos que  tem para 

o futuro. Pode se aborrecer com 
algum comentário ou fofoca no 
trabalho. Na conquista, amigos e 
outras pessoas conhecidas terão 
mais chances.

SAGITÁRIO. 
Sua energia vai conta-
giar os colegas e fará 

até a tarefa mais chata parecer 
fácil. O desejo de ganhar dinheiro 
pode te estimular a arranjar um 
segundo emprego. Com simpatia, 
você conquista quem quiser.

CAPRICÓRNIO. 
Terá muita facilida-
de para aprender e 
deve aproveitar esta 

fase para cursos. A curiosidade 
estará no trabalho, junto com o 
interesse de crescer. Um amor do 
passado pode te balança.

AQUÁRIO. 
Terá soluções rápidas e 
efi cientes para resolver 
qualquer problema. 

Convém ter cuidado para não se 
envolver em fofocas. No roman-
ce, bom astral para compartilhar 
o que pensa para o futuro.

PEIXES. 
O astral continua 
favorável para o seu 
bolso e você deve fi car 

atenta a todas as oportunidades. 
Se o seu coração está desocu-
pado no momento, o céu avisa 
que pode pintar uma atração por 
amigo(a).

Por Edgard M. Brito
Médico veterinário
embrito@terra.com.br

O 
megaesôfago é 
definido como a 
dilatação do esô-
fago. Pode ser pri-
mária ou secun-

dária a alguma enfermidade. 
O sintoma mais comum é a 
regurgitação. Normalmente 
ocorre pneumonia associa-
da por aspiração do alimento 
regurgitado, que é uma im-
portante causa de mortali-
dade dos animais, visto que, 
agrava o quadro do paciente. 
O esôfago é um tubo muscu-
lar estriado que transporta 
alimentos e água da faringe 
(garganta) até o estômago, di-
vide-se em três partes: cervi-
cal, torácica e abdominal.

Qualquer alteração ou le-
são em alguma parte deste 
percurso pode resultar em 
distensão e hipomotilidade 
esofágica, causando o me-

Megaesôfago em cães: diagnóstico e tratamento
gaesôfago. Algumas raças de 
cães possuem predisposição: 
Fox Terriers, Schnauzers mi-
niaturas, Pastor Alemão, Do-
gue Alemão, Setter Irlandês, 
Shar Pei, Pug, Greyhound en-
tre outras. Devem-se evitar 
cruzamentos de animais afe-
tados, uma vez que pode ser 
hereditário, os filhotes afeta-
dos não crescem tão rapida-
mente como os irmãos. No 
exame físico é possível iden-
tificar um aumento de volu-
me na região cervical, perda 
de peso, caquexia, tosse e o 
cão demonstra muita fome. 
Na auscultação torácica co-
mum apresentar sintomas de 
pneumonia por aspiração.

A frequência e severida-
de da regurgitação variam 
entres os casos. Para obter 
o diagnóstico é necessário 
avaliar os sinais clínicos em 

conjunto com exames com-
plementares, a radiografia 
é a parte mais importante 
do diagnóstico, um esôfago 
normal não é visível na ra-
diografia, mas em casos de 
megaesôfago é possível iden-
tificar um esôfago aumen-
tado contendo gás, fluidos 
ou alimentos. O tratamento 
médico consiste em refeições 
pequenas administradas vá-
rias vezes ao dia, em plano 
elevado, usando a gravidade 
a nosso favor e fazendo com 
que o alimento passe através 
do esôfago mais facilmente. 
Os cães podem ser treinados 
a comer com as patas diantei-
ras elevadas, apoiados sobre 
um banquinho. A interven-
ção cirúrgica está associada a 
uma elevada taxa de morta-
lidade. Colaboração: Angelica 
Mariano Gonçalves Gomes. 

FLÁVIA QUARESMA

CRUZADAS
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Curtas

PAGODE. O ex-jogador 
de futebol Marcelinho 
Carioca, 49, foi o tercei-
ro eliminado do reality 
musical The Masked 
Singer (TV Globo). Fan-
tasiado de Coqueiro, 
encantou a todos can-
tando o pagode “Me 
Apaixonei pela Pes-
soa Errada”, do Exalta-
samba. Os jurados não 
conseguiram adivinhar 
quem era o mascarado. 

GOLPE. A influenciado-
ra Lisa Barcelos, 18, con-
tou através das suas re-
des sociais que caiu em 
um golpe quando ten-
tava alugar uma casa 
por aplicativo. Os va-
lores, segundo ela, são 
na casa de R$ 10 mil. 
Lisa e a irmã percebe-
ram quando receberam 
uma mensagem com a 
foto dos criminosos. “A 
gente estava no cami-
nho e mandaram men-
sagem ‘desculpa, mas 
vocês caíram num gol-
pe’, e foto de um monte 
de homens dentro de 
uma cadeia”.

ME CHAME DE YE. O 
rapper Kanye West en-
trou com um pedido na 
Justiça para mudar seu 
nome completo Kanye 
Omari West para sim-
plesmente ‘Ye’, apeli-
do que ele usa há anos, 
segundo o site TMZ. 
No processo, West diz 
que a sua decisão para 
a mudança do nome é 
por “motivos pessoais”. 
O rapper não forneceu 
nenhuma explicação.

“Achava que 
poderia morrer 
a qualquer 
momento”

Luciano Szafir sobre 
internação por Covid-19

A 
maior festa de 
rodeio da Amé-
rica Latina será 
realizada entre 
os dias 25 e 29 

de agosto através de live no 
Facebook e Youtube com 
uma programação repleta 
de músicos e as tradicionais 
competições. Por conta da 
pandemia, os organizado-
res estimam que mais de 1,2 
mil eventos foram cancela-
dos, sendo o formato virtual 
uma saída para o setor. Entre 
as atrações musicais, César 
Menotti & Fabiano, Wesley 
Safadão, Simone & Simaria 
estarão presentes. Em ma-
térias de esporte, as modali-
dades Team Penning e Três 
Tambores, montaria em 
touros e disputa em cavalo 
(cutiano) estão garantidas. 

LIVE DE BARRETOS
Festa terá mais de 50 horas
Evento online tenta 
a retomada do 
setor na pandemia 
com as tradicionais 
competições e shows 
de artistas

Desistiu
Depois de tanta polêmica e de cancelamentos em massa, o 
disco de parcerias de Sérgio Reis, 81, não vai mais ser lan-
çado. A informação foi confirmada por Marco Bavini, filho 
dele e produtor do álbum. “Ninguém mais que eu lamen-
ta por isso. Eu vinha gravando e construindo esse projeto 
há quase cinco anos de gravações. Infelizmente foi assim. O 
disco não existe mais”, disse ele ao G1. Procurado, Bavini ain-
da não havia respondido as solicitações.

Rock in Rio 
Os fãs de hip-hop e música 
eletrônica já podem come-
morar as novas atrações di-
vulgadas pelo Rock in Rio. A 
organização do festival con-
firmou os shows dos ame-
ricanos Post Malone, Jason 
Derulo e do DJ Marshmello 
e o brasileiro DJ Alok. A apre-
sentação será no 2° dia do 
festival, marcado para 3 de 
setembro de 2022, no Rio.

Exploração
Spencer Elden, o bebê que 
aparece na capa do disco 
“Nevermind” da banda Nir-
vana em 1991, então com 
quatro meses, agora, aos 30, 
processa a banda por ex-
ploração sexual. O proces-
so conta com 15 réus, dentre 
eles a viúva do vocalista Kurt 
Cobain, Courtney Love, e a 
gravadora que lançou e dis-
tribuiu o disco.

Verdades Secretas de volta à TV 
A atriz Agatha Moreira fez uma publicação no Instagram comentando sobre a volta da acla-
mada série Verdades Secretas à TV - trabalho que a ajudou e rendeu muitos frutos na vida 
profissional da atriz. Agatha compartilhou um vídeo dos momentos marcantes de sua per-
sonagem, Giovanna. Em seguida, ela explicou mais um pouco sobre sua relação com o pro-
grama. “Já se passaram 6 anos, mas até hoje colho os frutos desse trabalho que nos levou ao 
Emmy Internacional. Sou muito grata por essa oportunidade”
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Depois de tanta polêmica e de cancelamentos em massa, o 
disco de parcerias de Sérgio Reis, 81, não vai mais ser lan-
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Os fãs de hip-hop e música 
eletrônica já podem come-
morar as novas atrações di-
vulgadas pelo Rock in Rio. A 
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tribuiu o disco.

Verdades Secretas de volta à TV 
A atriz Agatha Moreira fez uma publicação no Instagram comentando sobre a volta da acla-
mada série Verdades Secretas à TV - trabalho que a ajudou e rendeu muitos frutos na vida 
profissional da atriz. Agatha compartilhou um vídeo dos momentos marcantes de sua per-
sonagem, Giovanna. Em seguida, ela explicou mais um pouco sobre sua relação com o pro-
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EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES – 
ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São 
Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 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.

(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). Os bens a serem apregoados permanecerão 
sob a guarda e responsabilidade da Comitente e estarão abertos para visitação onde poderão ser examinados pelos 
interessados, mediante prévio agendamento (24h) através dos tels.: (11) 3047-9800; serão vendidos no estado em 
que se encontram, por preços não inferiores aos estipulados, não podendo o leiloeiro vender a crédito ou a prazo sem 
autorização prévia do comitente, devendo ser observadas as condições de venda e pagamento do leilão. O valor da 
comissão do Leiloeiro, a ser pago pelo(s) arrematante(s), corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor de venda 
dos bens arrematados (conforme Decreto nº 21.981, de 19/10/1932). O Comitente se responsabiliza pela qualidade, 
origem, existência, legitimidade, autenticidade e segurança dos bens a serem apregoados, sendo também responsável 
pela entrega dos bens aos arrematantes, permanecendo o COMITENTE como único responsável pela veracidade das 
informações fornecidas e relativas aos referidos bens. Bens levados a leilão pormenorizados e descritos: Lote 1: 
VW Gol City MB s ano 2014/2015 - placa fi nal 80 - chassi fi nal 0500 - RENAVAM fi nal 462 - Cor branca - Combustível 
FLEX - 02 portas. Lote 2: Fiat Pailo Fire economy 4 portas ano 2012 modelo 2013 - placa fi nal 78 - chassi fi nal 6678 - 
RENAVAM fi nal 9263 - Cor Prata - Combustível FLEX. Lote 3: Renault Sandero Pri. 1.6 4 portas ano 2012/2012 -placa 
fi nal 61 - chassi fi nal 9811- RENAVAM fi nal 3657 - Cor Prata - Combustível FLEX. Lote 4: Renault Duster D 1.6 4x2 
4 portas ano 2014 modelo 2015 – placa fi nal 30 - chassi fi nal 4365 - RENAVAM fi nal 7957 - Cor Prata - Combustível 
FLEX. Observações: A) Os bens serão vendidos no estado em que se encontram e sem direito a garantia. B) Todos os 
custos e procedimentos envolvidos para a retirada serão de responsabilidade do arrematante. C) O pagamento deverá 
ser efetuado em 24h após o recebimento do boleto. D) Os Compradores que optarem por NÃO realizar a visitação, 
declaram que aceitam adquiri-los no estado em que se encontram, sem direito a reclamação e reposição de peças. 
E) Os impostos de qualquer natureza, inclusive ICMS, decorrentes do transporte dos bens até o destino, devendo 
este providenciar documentação hábil para tal fi nalidade tanto para operações estaduais como para interestaduais, 
excluindo qualquer responsabilidade do leiloeiro e do comitente vendedor por eventuais autuações. Caso o leiloeiro e/ou 
o comitente sejam autuados em relação a tais tributos, o arrematante será responsável por reembolsar os prejuízos daí 
decorrentes de acordo com o Convênio ICMS 93 de 17/09/2015. F) Os lotes poderão ser apregoados em quantidades 
aproximadas, e podem conter variações nas quantidades citadas, sem que seja devido qualquer pagamento adicional 
e/ou reembolso do valor pago. 

Edital pormenorizado

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA/SP 
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados SILVIA JUNGMANN GODINHO , inscrito no CPF/MF sob o nº 362.903.780-15; e seu marido MOACIR 
JACINTO CARRARO, inscrito no CPF/MF sob o nº 120.863.800-97. O Dr. Marco Antonio Barbosa de Freitas, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional  
de Santana/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 

que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Procedimento Sumário ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL VITÓRIA em face de SILVIA JUNGMANN GODINHO - Processo nº 
0014266- 53.2004.8.26.0001 – Controle nº 814/2004, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter 
"AD CORPUS” e 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 imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem 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 08/09/2021 às 14:30h e se encerrará dia 13/09/2021 às 14:30h, 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 13/09/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 06/10/2021 às 14:30h, 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 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, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – 
Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, 
“caput” e parágrafo único, do CTN. Correrá por conta do arrematante o saldo remanescente das cotas condominiais. 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. 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. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer 
por escrito para o email: 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 imóvel. 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 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: MATRÍCULA Nº 42.328 DO 17º CARTÓRIO 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: A sala comercial nº 41, localizada no 4º pavimento do “Edifício Empresarial Vitória”, situado na Rua Professora Maria José Barone 
Fernandes nº 701, no 36º Subdistrito Vila Maria, contendo a área real privativa de 54,520m2, a área comum (inclusive 01 vaga indeterminada na garagem) de 58,199m2, com a área real total construída 
de 112,719m2, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 3,1250%. Consta no R.02 desta matrícula que nos autos do Processo nº 001/1.05.0378433-1 e 001/1.05.0378478-1, em trâmite na Vara 
de Registro Públicos da Comarca de Porto Alegre/RS, requerida por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra MOACIR JACINTO CARRARO E OUTROS, foi determinada a hipoteca 
legal do imóvel objeto desta matrícula. Consta no R.03 desta matrícula que nos autos do Processo nº 001/2.08.0077814-7, em trâmite na 10ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS, requerida 
por JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra MOACIR JACINTO CARRARO, foi sequestrado o imóvel objeto desta matrícula. Consta na Av.06 desta matrícula que nos autos da Ação 
de Execução Fiscal, Processo nº 2003.71.00.016820-2, em trâmite na 19ª Vara Federal da Comarca de Porto Alegre/RS, requerida por UNIÃO – FAZENDA NACIONAL contra MOACIR JACINTO CARRARO, 
foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula. Consta na Av.07 desta matrícula que nos autos do Processo nº 00110503465171, em trâmite na 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto 
Alegre/RS, foi decretada a indisponibilidade de bens de MOACIR JACINTO CARRARO. Consta na Av.08 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário 
o executado. Consta na Av.09 desta matrícula que nos autos do Processo nº 00110503452754, em trâmite na 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, foi decretada a 
indisponibilidade de bens de MOACIR JACINTO CARRARO. Contribuinte nº 064.140.0076-0 (Conf.fls.565). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 
127.321,02 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 2.416,93 (01/06/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 318.385,56 (trezentos e dezoito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e 
cinquenta e seis centavos) para junho de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação e condominiais referente ao 
Processo nº 002601865.2017.8.26.0001, em tramite na 5ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP, totalizando o valor de R$ 668.198,44 (junho/2021). São Paulo, 19 de julho de 2021. Eu,, diretora/diretor, 
conferi. Dr. Marco Antonio Barbosa de Freitas Juiz de Direito. 

 19ª Vara Cível do Foro Central da Capital - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário LEO KIELMANO-
WICZ, inscrita no CPF/MF sob o nº 007.028.578-07; bem como seu cônjuge se casado 
for. A Dra. Inah de Lemos e Silva Machado, MM. Juíza de Direito da 19ª Vara Cível do 

Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos  do Cumprimento de 
sentença que CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GOLDEN GROVE move em face de LEO KIELMANOWICZ - Processo 
nº  0000325-05.2019.8.26.0100 (Principal- 0142148-79.2010.8.26.0100) – controle nº 1407/2010, 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 da-
tas 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 Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. 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 dos bens 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 08/09/2021 às 11:00h e se encerrará dia 13/09/2021 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances 
iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem 
interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 13/09/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 04/10/2021 às 11:00h, onde 
serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O 
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor 
mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atua-
lizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do 
arrematante, exceto 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 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 DOS BENS:  LOTE Nº 01: 
01 TV marca Sharp, 46 polegadas. Valor da Avaliação deste lote: R$ 600,00 (Seiscentos reais) para  Maio de 2021. 
LOTE Nº 02: 01 Mesa de mármore medindo aprox. 2,20m x 1,40m, com 10 cadeiras entalhadas com assento em pano 
estampado, importadas. Valor da Avaliação deste lote: R$ 7.665,00 (Sete mil e seiscentos e sessenta e cinco reais) 
para Maio de 2021. LOTE Nº 03: 02 Poltronas de couro na cor marrom. Valor da Avaliação deste lote: R$ 2.770,00 
(Dois mil e setecentos e setenta reais) para Maio de 2021. LOTE Nº 04: 01 Mesa de madeira para escritório medindo 
aprox. 2,40m x 1,20m. Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.380,00 (Um mil e trezentos e oitenta reais) para Maio 
de 2021. LOTE Nº 05: 01 Estante em mogno com duas portas medindo cerca de 3,20m de largura x 2,20m de altura. 
Valor da Avaliação deste lote: R$ 7.470,00 (Sete mil e quatrocentos e setenta reais) para Maio de 2021. LOTE Nº 
06: 01 Geladeira marca Kitchenaid, cor prata, importada. Valor da Avaliação deste lote: R$ 2.150,00 (Dois mil e cento 
e cinquenta reais) para Maio de 2021. LOTE Nº 07: 01 Fogão 6 bocas, marca GE Smart Cook. Valor da Avaliação 
deste lote: R$  870,00 (Oitocentos e setenta reais) para Maio de 2021. LOTE Nº 08: 01 Máquina de Lavar roupa marca 
Kitchenaid, branca, importada. Valor da Avaliação deste lote: R$ 490,00 (Quatrocentos e noventa reais) para Maio 
de 2021. LOTE Nº 09: 01 Secadora de roupa cor branca, marca GE Six cycle Washer, importada. Valor da Avaliação 
deste lote: R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais) para Maio de 2021. LOTE Nº 10: 01 Máquina de Lavagem e secagem de 
roupas delicadas, cor branca, marca Wirlpool, mod. Thin Twin, importada. Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.170,00 
(Um mil e cento e setenta reais) para Maio de 2021. LOTE Nº 11: 01 Máquina de Lavar pratos marca Electrolux, cor 
cinza, mod. Blue touch. Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.630,00 (Um mil e seiscentos e trinta reais) para Maio de 
2021.  Os bens encontram-se na Rua Traipu, 568, Bairro do Pacaembu, São Paulo/SP. Débito desta ação no valor de R$ 
56.968,73 (Maio/2021). São Paulo, 05 de agosto de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dra. Inah de Lemos 
e Silva MachadoJuíza de Direito

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

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executada CLÓVIS GILBERTO RODRI-
GUES GARÇA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 69.030.047/0001-02; bem como do pro-
prietário CLÓVIS GILBERTO RODRIGUES, inscrito no CPF/MF sob o nº 960.005.468-15; 

e da depositária REGINA S. BRANDÃO RODRIGUES. O Dr. Jamil Ros Sabbag, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do 
Foro da Comarca de Garça/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução 
Fiscal ajuizada por MUNICÍPIO DE GARÇA SP em face de CLOVIS GILBERTO RODRIGUES GARÇA ME - Processo 
nº 0005999-79.2001.8.26.0201 (201.01.2001.005999) – Controle nº 1210/2001, 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 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 
08/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 13/09/2021 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 13/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 06/10/2021 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, que será atualizada até a data da alienação 
judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS 
DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fi scais e 
tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO 
PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e 
quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena 
de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os 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 PRO-
POSTAS - 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 arremata-
ção ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos 
autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá 
pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre 
o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e 
não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial 
ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO 
- O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro 
horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será en-
viada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por 
qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço 
constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO 
BEM: um veículo marca Fiat, modelo Línea LX 1.8 Dual, placa ERD6530, álcool/gasolina, Renavam 00254213260. O bem 
encontra-se na Rua Elias Luft, 06, Garça/SP ou Rua Antonio Leal de Oliveira, 213 (Mercearia São João), Garça/SP, sendo 
nomeada depositária REGINA S. BRANDÃO RODRIGUES. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 4.409,52 (03/03/2021). Valor da Avaliação do bem: R$ 27.900,00 
(vinte e sete mil e novecentos reais) para junho de 2017. Débito desta ação no valor de R$ 3.628,00 (março/2019). 
Garça, 03 de junho de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Jamil Ros Sabbag - Juiz de Direito

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

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados JOSÉ CLAUDIO RAMOS, ins-
crito no CPF/MF sob o nº 285.001.898-86; JOSÉ CLAUDIO RAMOS TRANSPORTES ME, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.262.705/0001-63. O Dr. Rilton Jose Domingues, MM. Juiz 

de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital 
de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se 
os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRAN-
TES S/A em face de JOSÉ CLAUDIO RAMOS - Processo nº 1000849-38.2018.8.26.0320 – Controle nº 180/2018, 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 an-
tes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publica-
do 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 interessa-
dos 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 08/09/2021 às 14:30h e se encerrará dia 13/09/2021 às 14:30h, 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 13/09/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 
04/10/2021 às 14:30h, 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 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 
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. RELAÇÃO DO BEM: um trator marca M.Benz, modelo LS 1938, placa CZC3001, ano 1999, 
renavam 00717560104, diesel. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao 
veículo no valor total R$ 139.703,22 (30/07/2021). Valor da Avaliação do bem: R$ 70.249,00 (setenta mil, duzentos e 
quarenta e nove reais) para janeiro de 2021. Débito desta ação no valor de R$ 111.269,98 (janeiro/2021). Limeira, 05 
de agosto de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Rilton Jose Domingues - Juiz de Direito

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

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação da executada AFS MADEIRAS LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 04.853.424/0001-50, bem como do depositário DORIVAL ANSA-
NELLO FILHO. A Dra. Renata Lima Ribeiro Raia, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível 

do Foro da Comarca de Garça/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão dos bens 
móveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de 
Execução Fiscal ajuizada por FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de AFS MADEIRAS LTDA 
- Processo nº 1500090-54.2016.8.26.0201 - Controle nº 1892/2016, e que foi designada a venda dos bens descritos 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS - Os bens móveis serão vendidos no estado em que se 
encontram, 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 Código 
de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens móveis a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os 
interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens 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 08/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 13/09/2021 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 13/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 04/10/2021 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 Comer-
cial 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 dos bens 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 os bens correrão por conta do arrematante, exceto 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 dos bens arrematados, 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 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 OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação 
dos bens. A comissão devida ao Leiloeiro Ofi cial 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 OFICIAL 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:  600 m2 assoalho de madeira tipo Garapa. 
Valor da Avaliação dos bens: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) para outubro de 2019. O bem encontra-se à 
Rua Pedro Menochi, 15 – Distrito I, Garça/SP, sendo nomeado depositário DORIVAL ANSANELLO FILHO. Débitos desta 
ação no valor de R$ 95.352,38 (julho/2021). Garça, 09 de agosto de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.  Dra. Renata Lima 
Ribeiro Raia - Juíza de Direito 

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

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados HOTEL SARTI LTDA - ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 56.690.704/0001-98; JOICE APARECIDA 
SARTI OLIVEIRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 065.740.138-28; JOSÉ VIDAL DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 497.951.638-68. A Dra. Flávia Snaider Ribeiro, MM. 
Juíza de Direito da Vara Única do Foro da Comarca da Apiaí/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BB LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL 
em face de HOTEL SARTI LTDA – ME e outros - Processo nº 1001231-28.2018.8.26.0030 - Controle nº 1472/2018, e que foi designada a venda do bem descrito 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada 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 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 08/09/2021 às 10:30h e se encerrará dia 13/09/2021 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 13/09/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 04/10/2021 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 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, que será atualizada até a data da 
alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes 
de débitos fiscais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os 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 à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará 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 Caminhão Trator da marca Volvo, modelo FG12 380 4X2T, ano/modelo 
2006/2006, chassi: 9BVAN50A06E716978, renavam 00875696953. Valor da Avaliação: R$ 100.000,00 (cem mil reais) para janeiro de 2020. O bem encontra-se à Rua Antônio Moura Rolim, 
131, Centro, Cep: 18380-000, Ribeira/SP. São Paulo, 05 de agosto de 2021.Dra. Flávia Snaider Ribeiro, Juiz de Direito.
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alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes 
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de débitos fiscais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os 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 
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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 
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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 
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 
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 

Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 

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 
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 
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 

Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 

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 
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 
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 

Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 

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 
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 
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 

Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 

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. 

1º Leilão terá início no dia 08/09/2021 às 10:30h e se encerrará dia 13/09/2021 às 10:30h
2º Leilão, que terá início no dia 13/09/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 04/10/2021 às 10:30h

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 
2º Leilão, que terá início no dia 13/09/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 04/10/2021 às 10:30h

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 
2º Leilão, que terá início no dia 13/09/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 04/10/2021 às 10:30h

- 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, que será atualizada até a data da 
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, que será atualizada até a data da 
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 

alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes 
- 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, que será atualizada até a data da 
alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes 
- 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, que será atualizada até a data da 

de débitos fiscais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os 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 
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 
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 

Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 

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 ficará 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. 
2006/2006, chassi: 9BVAN50A06E716978, renavam 00875696953. Valor da Avaliação: R$ 100.000,00 (cem mil reais) para janeiro de 2020
131, Centro, Cep: 18380-000, Ribeira/SP. São Paulo, 05 de agosto de 2021.Dra. Flávia Snaider Ribeiro, Juiz de Direito.

  Vara Única do Foro da Comarca de Apiaí/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. TATIANA HISA SATO, 
Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS E 
REGIÃO CNPJ 06.910.457/0001-10, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, 

o IMÓVEL: A fração ideal de 1/6 do Sítio Virginia em Santa Cruz das Palmeiras/SP, denominado Gleba 3. Av. 2-10.397 – 10/07/2017. Prenotação n. 51.992, de 
09/06/2017. Atualização de dados cadastrais. Averba-se que o imóvel objeto desta matrícula encontra-se atualmente cadastrado junto ao INCRA com os seguintes 
dados: Código do imóvel rural: 619.094.000.760-2. – Denominação do imóvel rural: Sítio Virgínia. – Área total(ha): 3,5891.- Classificação fundiária: minifúndio.- 
Data da última atualização: 09/05/2017.- Área certificada: 0,0000.- Indicações para localização do imóvel rural: ao lado da antiga Agroceres- Município sede do 
imóvel rural: Santa Cruz das Palmeiras.- UF: SP.- Módulo Rural(ha): 21,1123.- N. de módulos rurais: 0,17.- Módulo fiscal(ha): 18,0000.- N. de módulos fiscais: 
0,1994.- Fração mínima de parcelamento(ha): 3,00.- Área do imóvel rural(ha): Registrada: 3,5891.- Posse a justo título: 0,0000.- Posse por simples ocupação: 
0,0000.- Área medida: em branco.- Número do imóvel na Receita Federal (NIRF): 7.258.247-2, e está cadastrado junto ao CAR – CADASTRO AMBIENTAL RURAL, 
Sistema Ambiental Paulista, sob o n. 35463060303568. Av.3 – 10.397 –10/07/2017. Prenotação n. 51.992, de 09/06/2017. Retificação de Registro. Sítio Virginia, 
localizado no município de Santa Cruz das Palmeiras, Estado de São Paulo, com área de 3,5891 hectares, cuja descrição inicia-se no vértice 1, localizado entre o 
imóvel objeto desta matrícula, o prolongamento da Rua Jovino Martins da Silva e o imóvel objeto da matrícula n. 10.398, Livro n. 2; do vértice 1 segue até o vértice 
2, no azimute 85º11’56’’, na extensão de 21,082m; do vértice 2 segue até o vértice 3, no azimute 86º03’27’’, na extensão de 15,499m; do vértice 3 segue até o 
vértice 4, no azimute 96º09’12’’, na extensão de 44,966m; do vértice 4 segue até o vértice 5, no azimute 89º17’02’’, na extensão de 24,882m; do vértice 5 segue 
até o vértice 6, no azimute 71º43’57’’ na extensão de 29,054m; do vértice 6 segue até o vértice 7, no azimute 65º47’17’’ na extensão de 33,235m; do vértice 7 segue 
até o vértice 8, no azimute 180º38’54’’, na extensão de 192,984m; do vértice 8 segue até o vértice 9, no azimute 241º22’07’’, na extensão de 124,184m; do vértice 
9 segue até o vértice 10, no azimute 247º25’33’’, na extensão de 59,529m; do vértice 10 segue até o vértice 11 no azimute 252º01’41’’, na extensão de 1,136m; do 
vértice 11 segue até o vértice 1 (início da descrição), no azimute 0º44’11’’, na extensão de 254,642m. Confrontações: do vértice 1 ao vértice 7, limita-se por divisa 
com o prolongamento da Rua Jovino Martins da Silva; do vértice 7 ao vértice 8, limita-se por divisa com cerca, o imóvel objeto da matrícula n. 10.396, Livro n. 2; 
do vértice 8 ao vértice 11, limita-se, por divisa, com o imóvel objeto da matrícula n. 6.625, Livro n. 2; finalmente, do vértice 11 ao vértice 1, limita-se por divisa, com 
cerca, com o imóvel objeto da matrícula n. 10.398, Livro n. 2. Matrícula nº 10.397 – Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Santa Cruz das 
Palmeiras/SP. 1º LEILÃO 10/09/2021 às 15h30 - VALOR: R$ 80.000,00. 2º LEILÃO 14/09/2021 às 15h30 - VALOR: R$ 37.595,66. 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 
18/03/2021. O Fiduciante - ALEXANDRE ALTARUGIO CPF 160.790.748-85 e os coproprietários: SALETE RODRIGUES ALTARUGIO CPF 016.528.358-06 (50% do 
imóvel), DANIELA ALTARUGIO STRINGUETTO CPF 272.976.188-88 E LUCIANO HENRIQUE STRINGUETTO CPF 256.581.468-28 (1/6 do imóvel) E ANA VIRGÍNIA 
ALTARUGIO CPF 331.057.648-52 (1/6 do imóvel) – 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 TRUE SECURITIZADORA 

S.A. – CNPJ: 12.130.744/0001-00, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei 
Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Um lote de terreno, urbano, sob o nº 22 da quadra “M”, do 
loteamento residencial e comercial denominado “Jardim dos Coqueiros”, em Barretos/SP, situado na Rua 
C, com a área total de 160,00m². Matrícula nº 62.034 – Registro de Imóveis de Barretos/SP. 1º LEILÃO 
09/09/2021 às 15h15 - VALOR: R$ 83.701,80. 2º LEILÃO 13/09/2021 às 15h15 - VALOR: R$ 113.769,92. 
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 09/08/2021. O Fiduciante - ANTONIO GENIVAL DA SILVA, pedreiro, RG 
nº 36.217.068-X-SSP-SP, CPF 768.169.404-82 – 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 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 TRUE SECURITIZADORA S.A. – CNPJ: 12.130.744/0001-00, 

venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: 
Um lote de terreno, urbano, sem benfeitorias, sob o nº 39 da quadra “O”, do loteamento residencial e comercial 
denominado “Jardim dos Coqueiros”, em Barretos/SP, situado na Avenida Antonio Frederico Ozanan, com a área total 
de 160,00m².  Matrícula nº 62.108 – Registro de Imóveis de Barretos/SP. 1º LEILÃO 09/09/2021 às 15h00 - VALOR: 
R$ 89.998,20. 2º LEILÃO 13/09/2021 às 15h00 - VALOR: R$ 110.797,44. 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 09/08/2021. Os Fiduciantes - 
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR, frentista, RG nº 40004612X-SSP/SP, CPF 325.056.598-93 E GENILSE 
DOS REIS ALCANTARA DE OLIVEIRA, vendedora, RG nº 330432849-SSP/SP, CPF 281.313.998-00 – 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 PRAÇA - PROCESSO Nº 0020033-12.2017.8.26.0100 – EXECUTADOS: NA-
ZIH IMPORT LTDA (CNPJ Nº 02.494.472/0001-73); NAZIH YOUSSEF NASSAR (CPF Nº 
032.773.308-00); ASMA NASSAR (CPF Nº 268.842.428-92; JOSÉ ROBERTO MANTOVA-
NI BARBOSA (CPF Nº 423.452.518-91); BERENICE YOUQUELSOU BARBOSA (CPF Nº 
031.980.648-05) - EXEQUENTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A (CNPJ Nº 59.109.165/0001-49) 
- INTERESSADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ nº 46.395.000/0001-

39). 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: Duas casas contiguas, gêmeas, com dois pavimentos, e com porão alto, situadas na Rua 
Helvetia nºs 466 e 452, antigos nºs 64-A e 64, no 11ª Subdistrito – Santa Cecília, e seu respectivo terreno com a área 
de 643,80m2, confinando com propriedade de Dª Amalia Camargo e, com o prédio nº 440 da rua Helvetia e, pelos 
fundos, com propriedade de Hermes Alves Lima Junior e sua mulher, Objeto da Matrícula nº 48.168 do 2º Cartório 
de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 1008678-51.2018.8.26.0003 – Executados: Mirtha Rebeca 
Kyoto Carrasco (CPF nº 151.833.118-11) e Paulo Sérgio Gonçalves Valente (CPF nº 
134.908.728-94) – Exequente: Condomínio Edifício Arthur Labes (CNPJ nº 00.181.632/0001-
07)- Interessado: 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 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 às 2021 às 14h00min, com 
lances a partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Um apartamento nº 32, ALA B, localizado 
no 3º andar do Edifício Arthur Labes, situado na Rua Correia de Lemos, 780, na Saúde – 21º Subdistrito, área total de 
97,962m². Observações: Conforme laudo de avaliação, o apartamento é constituído por sala, cozinha, área de serviço, 
02 dormitórios, 01 banheiro social, banheiro de empregada e 01 varanda. Objeto da Matrícula nº 160.159 do 14º 
Cartório de Resgistro de Imóveis de São Paulo/SP. Inscrição Municipal nº 309.036.0911-5. Valor de Avaliação: 
R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), em julho de 2020. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 
486.037,56 (quatrocentos e oitenta e seis mil, trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), atualizado em julho de 
2021. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br
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A MM. Juíza de Direito Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira, da 2ª Vara Cível da Comarca de 
Ribeirão Preto/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento 
e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da ação de Execução ajuizada por DOW 
AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (CPF/MF nº 47.180.625/0001-46) contra PADRÃO RURAL COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA.  (CNPJ/MF nº 05.074.503/0001-25), SILVIA FERREIRA PINTO PERUSSI  (CPF/MF nº 
156.232.688-03), FERNANDO PERUSSI  (CPF/MF nº 743.920.858-72), NEIDE APARECIDA GODINHO PERUSSI  
(CPF/MF nº 034.205.348-50), EDSON MARIO PERUSSI  (CPF/MF nº 982.468.608-87), MARIA ALICE PERUSSI 
(CPF/MF nº 336.308.308-46), processo nº 0008127-73.2014.8.26.0506, nos termos do Provimento CSM nº 1.625, 
de 09 de fevereiro de 2009, que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas 
a seguir: DO LEILÃO. O leilão será conduzido em duas praças. A 1ª praça terá início em 31 de agosto de 2021 às 
13h00min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça, 
a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 03 de setembro de 2021 às 13h00min e se encerrará em 
08 de outubro de 2021 às 13h00min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por 
cento) do valor de avaliação, atualizado até a data do protocolo pela Tabela Prática do TJSP. Conforme dispõe o art. 
895 do Código de Processo Civil, os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado: (I) até o 
início da primeira etapa, por valor não inferior ao da avaliação atualizada, (II) até o início da segunda etapa, por valor 
não inferior a 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. A proposta deverá ser encaminhada diretamente ao 
juízo ou ao e-mail: contato@lut.com.br. 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). Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma das 
parcelas inadimplidas 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). DO CONDUTOR DAS 
PRAÇAS. A praça será conduzida pelo leiloeiro Cezar Augusto Badolato Silva (“Leiloeiro”), inscrito na Junta Comercial 
de São Paulo sob o nº 602, por meio de seu portal na rede mundial de computadores (www.lut.com.br). LOCAL 
DO LEILÃO. O leiloeiro Cezar Augusto Badolato Silva realizará o leilão exclusivamente na modalidade eletrônica 
por meio do Portal: www.lut.com.br. DO PAGAMENTO. O arrematante receberá em seu e-mail cadastrado junto ao 
Portal (www.lut.com.br) utilizado pelo leiloeiro Cezar Augusto Badolato Silva, guia de depósito judicial em favor do 
Juízo responsável, no valor de seu lance vencedor, devendo efetuar o pagamento no prazo de até 24 horas, após 
o encerramento da praça. Comissão – O arrematante receberá em seu e-mail cadastrado junto ao Portal (www.lut.
com.br), boleto bancário em favor do Juízo conforme disposto no artigo 267 das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça, a título de comissão, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor, devendo 
efetuar o pagamento no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da praça. Após a realização do 
depósito judicial e do pagamento do boleto, o arrematante deverá encaminhar os respectivos comprovantes para o 
e-mail (contato@lut.com.br), a fi m de que sejam juntados ao Auto de Arrematação.  RELAÇÃO DOS BENS. Bem – 1 
(um)  terreno urbano, situado nesta cidade, com frente para a Rua Espirito Santo, medindo 7,50 metros de frente para 
referida rua, por 30,00 metros da frente  as fundos, de ambos os lados, com a área de 225,00 m², confrontando de um 
lado e fundos, com propriedade do Espólio de Sylvio Ribeiro, do outro lado com o restante do imóvel, da propriedade 
de Anselmo Mattioli, e sua mulher, localizado no lado par da numeração predial, e delimitado pelas ruas Espirito 
Santo , Maranhão, e Travessa Pura Pantozzi, da qual dista 27,00 metros. Matrícula nº 104.237 no 1º CRI de Ribeirão 
Preto/SP. Contribuinte: 57.311. Matrícula Atualizada: Consta da Av. 2 foi construído no terreno objeto da mesma, 
um prédio que recebeu o nº 1256 da Rua Espírito Santo. Consta do R. 6, a hipoteca em favor da empresa Dow 
Agrosciences Industrial Ltda. Consta na Av. 07 a penhora emitida pelo 3º Ofício Cível de São Paulo, extraída nos autos 
do processo nº de ordem 583.00.2011.179769-5. Débitos de IPTU em Aberto: R$ 2.651,53 (dois mil, seiscentos e 
cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos) em julho de 2021. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: R$ 5.022,35 
(cinco mil, vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) em julho de 2021. Débitos de Condomínio: não localizado. 
Valor da Avaliação: R$ 145.552,95 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa 
e cinco centavos), atualizados até julho de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. Localização do Bem: Rua Espírito 
Santo nº 1256, Ipiranga, Ribeirão Preto/SP. Observação: “Conforme informações constantes do laudo de avaliação 
de fl s. 64/103, “deve-se ressaltar que o respectivo imóvel possui características comerciais (ofi cina mecânica) (...). 
Basicamente o imóvel possui um galpão coberto de telhas cerâmicas apoiadas em estrutura de madeira e piso 
concreto/cimentado (132,00 m²); bem como ainda, 02 cômodos e um banheiro com laje de forro (18,00 m²)”. O estado 
geral de conservação do imóvel em assunto é razoável, devido à vida útil dos componentes da construção, bem 
como os aspectos gerais de conservação e manutenção. A idade aparente em % da vida útil do imóvel avaliando é 
superior a 40 anos. Débitos da ação: R$ 5.215.245,01 (cinco milhões, duzentos e quinze mil, duzentos e quarenta 
e cinco reais e um centavo) em fevereiro de 2017, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação 
e pelo qual responderá o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença o 
executado nesta ação. Se os bens arrematados forem imóveis, os débitos tributários fi cam sub-rogados no respectivo 
preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional, 
porém compete ao interessado no bem pesquisar todos os débitos eventualmente existentes nos diversos Órgãos.  
OBS: Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do 
interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas, presenciais 
ou híbridas. Desta forma, havendo eventuais divergências de áreas e/ou características físicas, o arrematante não 
poderá pleitear complemento de metragens, abatimento do valor, indenização ou desfazimento da arrematação. De 
igual maneira, correrão por sua conta as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e 
transferência dos bens móveis arrematados. Cumpre informar que até a publicação deste edital não há decisão 
judicial suspendendo ou impossibilitando a venda do bem contido neste leilão. Ficam todos aqueles mencionados no 
presente Edital, regularmente INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações 
pessoais e dos respectivos patronos. 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO/SP
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11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br
Ligue já: 

11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

DocuSign Envelope ID: 6F96918F-CEA9-4D9C-A1EA-D98CA4A32BB6



B2gazetasp.com.br
Quinta-feira, 26 De agosto De 2021 Economia

 D Sobre à escassez de semicondutores, Campos Neto acredita que o problema esteja relacionado ao aumento da demanda

AGÊNCIA BRASIL

Com impactos no preço da 
energia elétrica, a crise hí-
drica pressionará a inflação 
nos próximos meses, disse o 
presidente do Banco Central 

(BC), Roberto Campos Neto. Ele tam-
bém manifestou preocupação com a 
inflação dos serviços e com gargalos 
internacionais no fornecimento de in-
sumos, como semicondutores, que afe-
tam os preços de várias mercadorias.

“[A crise hídrica] agravou-se muito 
com a falta de chuva e deve continuar 
sendo um elemento de pressão nos 
próximos meses”, disse o presidente do 
BC em evento online promovido por 
uma empresa de investimentos finan-
ceiros. Sobre a inflação dos serviços, ele 
disse que o grande risco está no fato de 
que a recuperação ocorre de forma dis-
tinta entre os setores, criando desequi-
líbrios temporários.

Em relação à escassez de semicon-
dutores, o presidente do BC disse acre-
ditar que o problema esteja mais rela-
cionado com o aumento da demanda 
provocado pela recuperação econômi-
ca global do que pela redução da oferta. 
Os semicondutores são materiais ca-
pazes de conduzir correntes elétricas, 
usados na produção de chips de smar-
tphones e computadores. Nos últimos 
meses, tem havido falta de chips em 
todo o planeta, o que afeta a produção 
de diversos itens tecnológicos.

“A gente tem de fato uma espera um 
pouco maior [por semicondutores]. 
Mas se a gente olhar a produção, hou-
ve uma queda muito grande em um 
ou dois meses [no início da pandemia], 
mas em grande parte da pandemia, ela 
só aumentou. Então pode ter tido uma 
ruptura, mas acho que é mais um tema 
de demanda”, declarou. (AB)

Ele também 
manifestou 
preocupação 
com a inflação 
dos serviços e 
com gargalos 
internacionais no 
fornecimento de 
insumos, como 
semicondutores, 
que afetam os 
preços de várias 
mercadorias

Crise hídrica pressionará inflação, 
afirma presidente do Banco Central

Fique 
ligado 

NOTAS

 A O número de empresas 
prestadoras de serviços não 
financeiros cresceu 1,6% em 
2019, na comparação com o 
ano anterior, e atingiu um to-
tal de 1,4 milhão, concentradas 
especialmente nos segmentos 
de serviços profissionais, admi-
nistrativos e complementares, 
que correspondem a 33,2% do 
total, e serviços prestados prin-
cipalmente às famílias, 30,3% 
do total. No acumulado entre 
2014 e 2019, o aumento ficou 
em 3,8%.

Os dados foram divulga-
dos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Ainda em 2019, essas empresas 
empregavam 12,8 milhões. Os 
salários, retiradas e outras re-
munerações somaram R$ 376,3 
bilhões e a receita operacional 
líquida atingiu R$ 1,8 trilhão. O 
valor adicionado bruto ficou 
em R$ 1,1 trilhão.

De acordo com o IBGE, “os 
resultados da Pesquisa Anual 
de Serviços (PAS) 2019 estão 
inseridos em um contexto de 
recuperação do consumo e do 
poder de compra das famílias 
e de retomada do emprego”. 
Esses resultados ocorreram no 
cenário em que, após dois anos 
de retração do Produto Interno 
Bruto (PIB) - a soma dos bens 
e serviços produzidos no país 
-, embora ainda inferior a 2%, 
a economia brasileira fechava 
2019 com o terceiro ano segui-
do de crescimento. Isso se re-
fletiu na recuperação gradual 
do emprego, do consumo das 

Não financeiros: 
empresas crescem

famílias e da formação bruta 
de capital fixo, apesar de queda 
no consumo da administração 
pública.

As atividades das empre-
sas prestadoras de serviços 
não financeiros em 2019 são 
divididas em sete grandes 
segmentos: serviços presta-
dos principalmente às famí-
lias, serviços de informação 
e comunicação, serviços pro-
fissionais, administrativos e 
complementares, transportes, 
serviços auxiliares aos trans-
portes e correio, atividades 
imobiliárias, serviços de ma-
nutenção e reparação e outras 
atividades de serviços. Dentro 
desses segmentos, a pesquisa 
cobre 34 atividades, formadas 
por agrupamentos da Classifi-
cação Nacional de Atividades 
Econômicas.

O analista da PAS Marce-
lo Miranda disse que serviços 
de informação e comunicação 
foram o único setor que regis-
trou perda de receita operacio-
nal líquida em 2019, na compa-
ração com 2010. (FP)

Os dados foram 
divulgados na 
manhã desta 
quarta-feira (25) 
pelo Instituto 
Brasileiro de 
Geografia e 
Estatística (IBGE)

 A Um consumidor que vai 
ao supermercado hoje para 
comprar cem produtos deve 
sair de lá sem achar 11 itens, 
em média. O cálculo ilustra o 
indicador de ruptura da Neo-
grid, empresa de software es-
pecializada em cadeias de su-
primento, que desde o ano 
passado vem apontando a fal-
ta de produtos nas gôndolas.

O patamar já superou a 
marca de 20% após a chega-
da do coronavírus, mas a li-
nha dos 11% em que vem se 
mantendo desde abril ainda 
é considerada alta, segundo 
a empresa.

O problema pode ser atri-
buído a fatores que variam 
desde a falta de matéria-pri-
ma agravada na pandemia até 
questões climáticas. Inflação 
costuma ser outro aspecto 
responsável pela ruptura de 
produtos nos supermercados 
porque altera as negociações 
entre indústria e varejo.

Em julho, os produtos que 
mais faltaram foram leite lon-
ga vida, que atingiu 20% de 
ruptura, bebidas de soja (19), 
proteína de soja (18%), ovos 
(17%), margarina (13%), açúcar 
e massa (12%), de acordo com 
o indicador da Neogrid. (FP)

Mercados ainda têm 
falta de ovo e leite

 A Cerca de 88,6 milhões de 
trabalhadores receberam o 
rateio do lucro do Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) em 2020. A Caixa 
Econômica Federal informou 
ter concluído os depósitos 
nas contas vinculadas.

No último dia 17, o Conse-
lho Curador do FGTS decidiu 
distribuir aos trabalhadores 
R$ 8,129 bilhões decorrentes 
do lucro líquido do fundo 
no ano passado. O montante 
equivale a 96% do ganho de 
R$ 8,467 bilhões obtido pelo 
FGTS em 2020. O depósito 
estava previsto para ocorrer 
até o fim do mês, mas foi 
concluído uma semana an-
tes do prazo.

COMO CONSULTAR O SAL-
DO.
O trabalhador tem dois 
meios principais para veri-
ficar o saldo do FGTS. O pri-

meiro é o aplicativo FGTS, 
disponível para os telefones 
com sistema Android e iOS. 
O segundo é a consulta do 
extrato do fundo, no site da 
Caixa. Quem não puder fa-
zer a consulta pela internet 
deve ir a qualquer agência da 
Caixa pedir o extrato no bal-
cão de atendimento. O banco 
também envia o extrato do 
FGTS em papel a cada dois 
meses, no endereço cadastra-
do. Quem mudou de residên-
cia deve procurar uma agên-
cia da Caixa ou ligar para o 
número 0800-726-0101 e in-
formar o novo endereço.

SAQUES.
O pagamento de parte dos 
ganhos do FGTS não muda 
as regras de saque. O dinhei-
ro só poderá ser retirado em 
condições especiais, como 
demissões, compra da casa 
própria ou doença grave. (AB)

FGTS: Caixa termina 
de depositar o lucro

 D Os reajustes salariais seguem encolhendo no Brasil

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Reajustes salariais ficam 
abaixo da inflação

JULHO. Com a defasagem, o trabalhador brasileiro perdeu poder de compra; o 
salário que recebe atualmente, mesmo reajustado, vale menos do que há um ano

Os reajustes sa-
lariais nego-
ciados entre 
empresas e 
trabalhado-

res seguem encolhendo e 
chegaram, em julho, ao pior 
resultado dos últimos 12 
meses. Enquanto a inflação 
medida pelo INPC, o índice 
usado nos reajustes, acumu-
lou 9,2% em 12 meses, a mé-
dia dos aumentos de salá-
rios ficou em 7,6%, segundo 
o Salariômetro, da Fipe (Fun-
dação Instituto de Pesquisas 
Econômicas).

Com a defasagem, o tra-
balhador perdeu poder de 
compra. O salário que rece-
be hoje, mesmo reajustado, 
vale menos do que há um 
ano.

As negociações de cate-
gorias com data-base em 
julho não foram as primei-
ras a resultar em uma mé-
dia negativa -janeiro, mar-
ço e abril já haviam sido de 
perdas-, mas o encolhimen-
to de 1,6 ponto percentual 
foi o mais alto dos últimos 
12 meses.

Quase seis a cada dez 
acordos e convenções fe-
chados no mês passado ter-
minaram com percentuais 
menores do que o INPC 
(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor), calculado 

pelo IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística) 
e tipo como padrão para os 
reajustes.

Ele é o índice utilizado 
pelo governo federal para 
a correção anual do salário 
mínimo e das aposentado-
rias e pensões pagas pelo 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social). A diferen-
ça entre o INPC e o IPCA é a 

base da pesquisa. Enquanto 
o primeiro apura o impac-
to da variação de preços en-
tre famílias que ganham até 
cinco salários mínimos, o 
segundo pesquisa os efeitos 
nos orçamentos com renda 
de até 40 pisos.

Segundo o Salariômetro, 
somente um de cada quatro 
acordos e convenções fecha-
dos em julho chegaram a 

ganhos reais aos trabalhado-
res. O piso médio negociado 
ficou em R$ 1.345.

Quem tem data-base 
vencendo nos próximos 
meses deve encontrar nego-
ciações salariais complica-
das, diante das projeções de 
inflação persistente. A previ-
são da Fipe é que a escalada 
de preços comprima ainda 
mais os aumentos das re-
munerações.

A situação fica mais de-
licada quando se considera 
a alta da inflação a partir de 
gastos básicos das famílias, 
com os quais fica mais difícil 
fazer cortes e economizar. O 
grupo de despesas com ali-
mentação em casa acumula 
alta de preços de 16,4% nos 
12 meses até julho, segundo 
o IBGE.

Pesquisa do Dieese (De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos) mostra que o 
custo médio da cesta bási-
ca de alimentos aumentou 
em 15 capitais brasileiras no 
mês passado. Leite integral, 
açúcar, pó de café e tomate 
foram itens que subiram na 
maioria das cidades pesqui-
sadas pelo departamento de 
estudos.

A mais cara foi encontra-
da em Porto Alegre (RS), por 
R$ 656,92. (FP)
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AGÊNCIA BRASIL

Com impactos no preço da 
energia elétrica, a crise hí-
drica pressionará a inflação 
nos próximos meses, disse o 
presidente do Banco Central 

(BC), Roberto Campos Neto. Ele tam-
bém manifestou preocupação com a 
inflação dos serviços e com gargalos 
internacionais no fornecimento de in-
sumos, como semicondutores, que afe-
tam os preços de várias mercadorias.

“[A crise hídrica] agravou-se muito 
com a falta de chuva e deve continuar 
sendo um elemento de pressão nos 
próximos meses”, disse o presidente do 
BC em evento online promovido por 
uma empresa de investimentos finan-
ceiros. Sobre a inflação dos serviços, ele 
disse que o grande risco está no fato de 
que a recuperação ocorre de forma dis-
tinta entre os setores, criando desequi-
líbrios temporários.

Em relação à escassez de semicon-
dutores, o presidente do BC disse acre-
ditar que o problema esteja mais rela-
cionado com o aumento da demanda 
provocado pela recuperação econômi-
ca global do que pela redução da oferta. 
Os semicondutores são materiais ca-
pazes de conduzir correntes elétricas, 
usados na produção de chips de smar-
tphones e computadores. Nos últimos 
meses, tem havido falta de chips em 
todo o planeta, o que afeta a produção 
de diversos itens tecnológicos.

“A gente tem de fato uma espera um 
pouco maior [por semicondutores]. 
Mas se a gente olhar a produção, hou-
ve uma queda muito grande em um 
ou dois meses [no início da pandemia], 
mas em grande parte da pandemia, ela 
só aumentou. Então pode ter tido uma 
ruptura, mas acho que é mais um tema 
de demanda”, declarou. (AB)

Ele também 
manifestou 
preocupação 
com a inflação 
dos serviços e 
com gargalos 
internacionais no 
fornecimento de 
insumos, como 
semicondutores, 
que afetam os 
preços de várias 
mercadorias

Crise hídrica pressionará inflação, 
afirma presidente do Banco Central

Fique 
ligado 

NOTAS

 A O número de empresas 
prestadoras de serviços não 
financeiros cresceu 1,6% em 
2019, na comparação com o 
ano anterior, e atingiu um to-
tal de 1,4 milhão, concentradas 
especialmente nos segmentos 
de serviços profissionais, admi-
nistrativos e complementares, 
que correspondem a 33,2% do 
total, e serviços prestados prin-
cipalmente às famílias, 30,3% 
do total. No acumulado entre 
2014 e 2019, o aumento ficou 
em 3,8%.

Os dados foram divulga-
dos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Ainda em 2019, essas empresas 
empregavam 12,8 milhões. Os 
salários, retiradas e outras re-
munerações somaram R$ 376,3 
bilhões e a receita operacional 
líquida atingiu R$ 1,8 trilhão. O 
valor adicionado bruto ficou 
em R$ 1,1 trilhão.

De acordo com o IBGE, “os 
resultados da Pesquisa Anual 
de Serviços (PAS) 2019 estão 
inseridos em um contexto de 
recuperação do consumo e do 
poder de compra das famílias 
e de retomada do emprego”. 
Esses resultados ocorreram no 
cenário em que, após dois anos 
de retração do Produto Interno 
Bruto (PIB) - a soma dos bens 
e serviços produzidos no país 
-, embora ainda inferior a 2%, 
a economia brasileira fechava 
2019 com o terceiro ano segui-
do de crescimento. Isso se re-
fletiu na recuperação gradual 
do emprego, do consumo das 

Não financeiros: 
empresas crescem

famílias e da formação bruta 
de capital fixo, apesar de queda 
no consumo da administração 
pública.

As atividades das empre-
sas prestadoras de serviços 
não financeiros em 2019 são 
divididas em sete grandes 
segmentos: serviços presta-
dos principalmente às famí-
lias, serviços de informação 
e comunicação, serviços pro-
fissionais, administrativos e 
complementares, transportes, 
serviços auxiliares aos trans-
portes e correio, atividades 
imobiliárias, serviços de ma-
nutenção e reparação e outras 
atividades de serviços. Dentro 
desses segmentos, a pesquisa 
cobre 34 atividades, formadas 
por agrupamentos da Classifi-
cação Nacional de Atividades 
Econômicas.

O analista da PAS Marce-
lo Miranda disse que serviços 
de informação e comunicação 
foram o único setor que regis-
trou perda de receita operacio-
nal líquida em 2019, na compa-
ração com 2010. (FP)

Os dados foram 
divulgados na 
manhã desta 
quarta-feira (25) 
pelo Instituto 
Brasileiro de 
Geografia e 
Estatística (IBGE)

 A Um consumidor que vai 
ao supermercado hoje para 
comprar cem produtos deve 
sair de lá sem achar 11 itens, 
em média. O cálculo ilustra o 
indicador de ruptura da Neo-
grid, empresa de software es-
pecializada em cadeias de su-
primento, que desde o ano 
passado vem apontando a fal-
ta de produtos nas gôndolas.

O patamar já superou a 
marca de 20% após a chega-
da do coronavírus, mas a li-
nha dos 11% em que vem se 
mantendo desde abril ainda 
é considerada alta, segundo 
a empresa.

O problema pode ser atri-
buído a fatores que variam 
desde a falta de matéria-pri-
ma agravada na pandemia até 
questões climáticas. Inflação 
costuma ser outro aspecto 
responsável pela ruptura de 
produtos nos supermercados 
porque altera as negociações 
entre indústria e varejo.

Em julho, os produtos que 
mais faltaram foram leite lon-
ga vida, que atingiu 20% de 
ruptura, bebidas de soja (19), 
proteína de soja (18%), ovos 
(17%), margarina (13%), açúcar 
e massa (12%), de acordo com 
o indicador da Neogrid. (FP)

Mercados ainda têm 
falta de ovo e leite

 A Cerca de 88,6 milhões de 
trabalhadores receberam o 
rateio do lucro do Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) em 2020. A Caixa 
Econômica Federal informou 
ter concluído os depósitos 
nas contas vinculadas.

No último dia 17, o Conse-
lho Curador do FGTS decidiu 
distribuir aos trabalhadores 
R$ 8,129 bilhões decorrentes 
do lucro líquido do fundo 
no ano passado. O montante 
equivale a 96% do ganho de 
R$ 8,467 bilhões obtido pelo 
FGTS em 2020. O depósito 
estava previsto para ocorrer 
até o fim do mês, mas foi 
concluído uma semana an-
tes do prazo.

COMO CONSULTAR O SAL-
DO.
O trabalhador tem dois 
meios principais para veri-
ficar o saldo do FGTS. O pri-

meiro é o aplicativo FGTS, 
disponível para os telefones 
com sistema Android e iOS. 
O segundo é a consulta do 
extrato do fundo, no site da 
Caixa. Quem não puder fa-
zer a consulta pela internet 
deve ir a qualquer agência da 
Caixa pedir o extrato no bal-
cão de atendimento. O banco 
também envia o extrato do 
FGTS em papel a cada dois 
meses, no endereço cadastra-
do. Quem mudou de residên-
cia deve procurar uma agên-
cia da Caixa ou ligar para o 
número 0800-726-0101 e in-
formar o novo endereço.

SAQUES.
O pagamento de parte dos 
ganhos do FGTS não muda 
as regras de saque. O dinhei-
ro só poderá ser retirado em 
condições especiais, como 
demissões, compra da casa 
própria ou doença grave. (AB)

FGTS: Caixa termina 
de depositar o lucro

 D Os reajustes salariais seguem encolhendo no Brasil

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Reajustes salariais ficam 
abaixo da inflação

JULHO. Com a defasagem, o trabalhador brasileiro perdeu poder de compra; o 
salário que recebe atualmente, mesmo reajustado, vale menos do que há um ano

Os reajustes sa-
lariais nego-
ciados entre 
empresas e 
trabalhado-

res seguem encolhendo e 
chegaram, em julho, ao pior 
resultado dos últimos 12 
meses. Enquanto a inflação 
medida pelo INPC, o índice 
usado nos reajustes, acumu-
lou 9,2% em 12 meses, a mé-
dia dos aumentos de salá-
rios ficou em 7,6%, segundo 
o Salariômetro, da Fipe (Fun-
dação Instituto de Pesquisas 
Econômicas).

Com a defasagem, o tra-
balhador perdeu poder de 
compra. O salário que rece-
be hoje, mesmo reajustado, 
vale menos do que há um 
ano.

As negociações de cate-
gorias com data-base em 
julho não foram as primei-
ras a resultar em uma mé-
dia negativa -janeiro, mar-
ço e abril já haviam sido de 
perdas-, mas o encolhimen-
to de 1,6 ponto percentual 
foi o mais alto dos últimos 
12 meses.

Quase seis a cada dez 
acordos e convenções fe-
chados no mês passado ter-
minaram com percentuais 
menores do que o INPC 
(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor), calculado 

pelo IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística) 
e tipo como padrão para os 
reajustes.

Ele é o índice utilizado 
pelo governo federal para 
a correção anual do salário 
mínimo e das aposentado-
rias e pensões pagas pelo 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social). A diferen-
ça entre o INPC e o IPCA é a 

base da pesquisa. Enquanto 
o primeiro apura o impac-
to da variação de preços en-
tre famílias que ganham até 
cinco salários mínimos, o 
segundo pesquisa os efeitos 
nos orçamentos com renda 
de até 40 pisos.

Segundo o Salariômetro, 
somente um de cada quatro 
acordos e convenções fecha-
dos em julho chegaram a 

ganhos reais aos trabalhado-
res. O piso médio negociado 
ficou em R$ 1.345.

Quem tem data-base 
vencendo nos próximos 
meses deve encontrar nego-
ciações salariais complica-
das, diante das projeções de 
inflação persistente. A previ-
são da Fipe é que a escalada 
de preços comprima ainda 
mais os aumentos das re-
munerações.

A situação fica mais de-
licada quando se considera 
a alta da inflação a partir de 
gastos básicos das famílias, 
com os quais fica mais difícil 
fazer cortes e economizar. O 
grupo de despesas com ali-
mentação em casa acumula 
alta de preços de 16,4% nos 
12 meses até julho, segundo 
o IBGE.

Pesquisa do Dieese (De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos) mostra que o 
custo médio da cesta bási-
ca de alimentos aumentou 
em 15 capitais brasileiras no 
mês passado. Leite integral, 
açúcar, pó de café e tomate 
foram itens que subiram na 
maioria das cidades pesqui-
sadas pelo departamento de 
estudos.

A mais cara foi encontra-
da em Porto Alegre (RS), por 
R$ 656,92. (FP)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000910-20.2012.8.26.0127 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato 
de Andrade Siqueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADRIANA ROBERTA DE OLIVEIRA, 
CPF 280.060.838-27, que Instituto Presbiteriano Mackenzie, lhe ajuizou uma ação de Monitória 
objetivando o recebimento de R$ 2.781,15 (dez/2011) oriundos do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes, referente às mensalidades vencidas e não pagas nos 
meses de Fevereiro à Junho de 2010. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir 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 Carapicuiba, aos 05 de julho de 2021. 

 
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001034-54.2014.8.26.0405 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA 
GUIMARAES DOS SANTOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JULIANA BORGES DO 
NASCIMENTO, CPF 086.514.472-12, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de FIEO 
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO, alegando em síntese: ser 
credora da requerida da quantia de R$ 10.568,32 (Dez/2013), oriundos do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, pague o valor devidamente corrigido e acrescido de honorários advocatícios de 5%, ficando 
isenta das custas processuais ou, no mesmo prazo, apresente embargos monitórios, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertida de que no caso de revelia 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 28 de julho de 2021. 

 
 
 
 
 
 

9ª Vara Cível - 9º Ofício Cível Intimação. Prazo 20 dias. 
Proc. 0081914-53.2018.8.26.0100 . O Dr. Valdir da Silva 
Queiroz Junior, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível, FAZ 
SABER a José Carlos Vieira de Carvalho, CPF/MF 
105.330.968-63, o qual encontra-se em lugar ignorado, que 
pelo presente edital, expedido nos autos do Cumprimento 
de Sentença que lhe requer Dayse Casciano Gasparian, 
fica intimado para em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, 
pagar a quantia de R$89.629,74 (fls. 130), sob pena de 
multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos 
termos do artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil e, de ser convertido em penhora o arresto procedido 
no rosto dos autos do Inventário que tramita na 1ª Vara da 
Família e Sucessões do Foro Regional XII – Nossa 
Senhora do Ó, sob nº 1014788-78.2019.8.26.0020 (fls. 60) 
e sobre a quantia de R$ 105,74 (fls. 141), ficando advertido 
de que transcorrido o prazo mencionado, sem pagamento, 
inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, impugnação (art.523/CPC). Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 19 de agosto de 2021.

Processo 1058575-77.2020.8.26.0100 - Procedimento 
Comum Cível - Comissão - G.I.C.R.E.M. - - R.M.H.A. - - 
B.W.S.F. - R.F.C.M. - - R.F.C. e outro - EDITAL DE 
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.  PROCESSO Nº 
1058575-77.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Wladimir Kwieck Jovanovich Queiroz, CPF/MF 
438.715.958-88,que Gants Indústria e Comércio de 
Roupas Eirelli e outros lhe ajuizaram, e a outros, ação de 
Procedimento Comum a fim de serem os réus condenados 
ao pagamento da quantia de R$ 240.000,00, alegando os 
autores terem sido vítimas de estelionato, conforme 
demonstram em sua petição inicial e documentos anexos 
aos autos. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada 
a citação por edital, para que em 15 dias úteis, após os 20 
dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se 
verdadeiros os fatos alegados e a condenação nas demais 
cominações pedidas. Em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. S Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Processo 1119113-97.2015.8.26.0100 - Procedimento 
Comum Cível - Prestação de Serviços - Associação de 
Beneficência e Filantropia São Cristovão - Antônio Carlos 
Cigoli - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 
20 DIAS. PROCESSO Nº 1119113-97.2015.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTÔNIO CARLOS 
CIGOLI, CPF/MF 256.427.278-93, o qual encontrase em 
local ignorado, que pelo presente edital, expedido nos autos 
da ação de Procedimento Comum em fase de cumprimento 
de sentença, que lhe requer Associação de Beneficência e 
Filantropia São Cristóvão, fica intimado para em 15 dias úteis, 
após os 20 dias supra, pagar a quantia de R$ 3.853,21, sob 
pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos 
termos do art. 513 § 2º inciso IV do CPC, ficando advertido de 
que transcorrido o prazo mencionado, sem pagamento, 
inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
impugnação (art.523/CPC). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1022605-90.2018.8.26.0001 O(A)  MM.  Juiz(a)  de  
Direito  da  4ª  Vara  Cível,  do  Foro  Regional  I  -  Santana,  
Estado  de  São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho 
Queiroz, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) RENATO 
GAMELEIRA GOMES, RG 231449975, CPF 245.481.728-
40,  que CURSO  NEOLATINO  LTDA,  lhe  ajuizou  uma  
ação  de  Cobrança,  pelo  Procedimento  Comum, 
referente as mensalidades escolares prestadas a seu filho do 
período de janeiro a junho de 2018 e mais as mensalidades 
vincendas no curso do processo, devidas e não pagas, no 
valor total de R$7.815,85 (Julho/2018).  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  11  de  Agosto  de  2021.  Eu,  
Ricardo  Ramon  Rivarolli,  Coordenador, conferi.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1004872-74.2019.8.26.0099 Classe: Assunto: Monitória - Duplicata Requerente:
Irmãos Marchelli Transportes e Comercio de Material para Construção Ltda-me Requerido: Azinete Soares das Neves –
Me. 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. Edital de citação de 30 dias. Autos nº 1004872-
74.2019.8.26.0099. Doutor André Gonçalves Souza, M.M Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro de Bragança Paulista,
Estado de São Paulo, na forma da Lei. Faz saber a AZINETE SOARES DAS NEVES ME, CNPJ 27.167.732/0001-27, com
endereço a Rua Valderez Leme Amaral, Nº 76, Cidade Planejada II, Bragança Paulista/SP, CEP 12922-690, e todos
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que IRMÃOS MARCHELLI TRANSPORTES E COMÉRCIO
DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME, inscrita regularmente no CNPJ/MF 18.235.476/0001-77, com endereço
na Rua João Franco, Nº 1.287, Cruzeiro, Bragança Paulista/SP, CEP 12906-000, ajuizou-lhe uma Ação Monitória, objetivando
a cobrança no valor de R$ 28.494,06 (vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e seis centavos), referente
a 9 (nove) boletos bancários, ambos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), vencidos em 10/10/2018, 10/11/2018, 10/
12/2018, 10/01/2019, 10/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019, 10/05/2019, 10/06/2019 respectivamente. Nestas condições
foi determinada a criação por edital para que no prazo de 15 (quinze) dias, a Requerida efetue o pagamento da dívida,
além de pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa, ou ofereça embargos.
Cumpre adverti-la que em caso de revelia será nomeado curador especial (CPC, art.257). Será o presente edital afixado
e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bragança Paulista, aos 11 de maio de 2021.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2021 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 11433/2021 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 26 de agosto a 06 de setembro de 2021, das 8:00 
às 17:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim 
Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 
ou 3356, site www.compraeletronica.famesp.org.br o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
055/2021-FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS N° 049/2021 - FAMESP/BAURU, 
PROCESSO Nº 11433/2021-FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE CABO PARA ELETRODO TEMPORÁRIO, PRÓTESE MITRAL, PRÓTESE 
AÓRTICA, ETC., EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DO 
HOSPITAL DE BASE DE BAURU E HOSPITAL ESTADUAL BAURU, PELO PERÍODO DE 12 
MESES, do tipo menor preço por lote ofertado, em conformidade com o disposto no Anexo II. A 
abertura da sessão pública será no dia 08 de setembro de 2021, com início às 09:15 horas.

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 14/00004/21/05, objetivando a Contratação de Serviços Contínuos de Tec-
nologia da Informação e Comunicação – TIC para a área de tecnologia da informação da FDE 
– Fundação para o Desenvolvimento da Educação, compreendendo as atividades de projetos, 
sistemas de informação, operação de data center, infraestrutura e suporte à FDE , conforme 
especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á 
no dia  08/09/2021, às 10:30 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados pode-
rão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 081101080462021OC00235, 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 26/08/2021, 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: COMUNICADO
Por razões administrativas, comunicamos que a sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico nº. 
57/00008/21/05 - Oferta de compra nº 081101080462021OC00220 - Objeto: Constituição de Sistema de 
Registro de Preços – SRP para contratação de empresa especializada para substituição do parque existente de 
firewalls e do sistema de gerenciamento centralizado, incluindo os serviços de instalação, configuração, ma-
nutenção, suporte técnico e garantia, para atender as novas demandas tecnológicas oriundas da Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo, conforme Especificações e Condições Constantes no Termo de Referência 
deste Edital e seus Anexos, que ocorreria na data de 25/08/2021 às 09:00 horas, está suspensa sine die

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 883/2021, PROCESSO HCFMUSP 21/01714, Oferta de 
Compra: 092301090572021OC01112 para aquisição semestral de FILE DE PESCADA, 
CAÇÃO EM POSTA, FILÉ DE MERLUZA, 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.imprensaofi cial.com.br ou na Divisão de Material, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
225, Prédio da Administração, 2º andar, das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez 
reais), na versão impressa, a partir de 26/08/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: RENATA 
INACIO DA SILVA. 

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 (HCFMUSP)

DIVISÃO DE MATERIAL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (NILO)
Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0919/2021, Processo 
Administrativo nº 21/01240, Oferta de Compra 092301090572021OC01062 para a constituição de Sistema de 
Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO, 
FRACAO FOSFOLIP. DE PULMAO PORCINO 80 MG/ML SOL INJ FA 3 ML, MONTELUCASTE  
SÓDICO 10 MG COMPRIMO REVESTIDO, METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG 
COMPRIMIDO, DULOXETINA 30MG, cuja sessão será realizada no dia 09/09/2021 às 09:00 horas, no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s) 
www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão 
impressa, no Expediente do NILO, 2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
225, Cerqueira César, São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do 
dia 25/08/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JULIANE B. DE OLIVEIRA MOURA E SUPLENTES.

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 (HCFMUSP)

DIVISÃO DE MATERIAL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (NILO)
Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0920/2021, Processo 
Administrativo nº 21/01209, Oferta de Compra 092301090572021OC01096 para a constituição de Sistema 
de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de ERITROPOIETINA 4000 UI SOLUCAO 
INJETAVEL FRASCO-AMPOLA, ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 
AMPOLA 5 ML, ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 50 G COM APLICADOR, 
SOLUÇÃO CONCENTRADA ÁCIDA PARA HEMODIÁLISE 3 MEQ DE CÁLCIO, ICATIBANTO 
10 MG/ ML SOL, cuja sessão será realizada no dia 10/09/2021 às 09:00 horas, no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s)
www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão 
impressa, no Expediente do NILO, 2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
225, Cerqueira César, São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do 
dia 26/08/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JULIANE B. DE OLIVEIRA MOURA E SUPLENTES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE PRAZO RECURSAL DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 
COM ENTREGA PARCELADA PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, conforme especificações constantes no Anexo 
I do edital.
Considerando que a Coordenadora de Saúde decidiu revogar a licitação, devido à necessidade de rever as especificações 
do memorial descritivo do edital, abre-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos dos artigos 49, caput; artigo 
49, §3º, c.c. o artigo 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93.

Itajobi, 25 de agosto de 2021.
KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE PRAZO RECURSAL DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, conforme especificações constantes 
no Anexo I do edital.
Considerando que a Coordenadora de Saúde decidiu revogar a licitação, devido à necessidade de rever as especificações 
do memorial descritivo do edital, abre-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos dos artigos 49, caput; artigo 
49, §3º, c.c. o artigo 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93.

Itajobi, 25 de agosto de 2021.
KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 – Processo Licitatório 102/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE ACORDO COM 
PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, JUSTIFICATIVA DE 
PREÇOS E PROJETO, LOCALIZADA NA CONTINUAÇÃO DA RUA ATÍLIO STRADIOTO, NA CIDADE DE ITAJOBI SP., 
ENO DISTRITO DE NOVA CARDOSO NA CONTINUAÇÃO DA RUA BANDEIRANTES E CONTINUAÇÃO DA RUA SEM 
DENOMINAÇÃO NO CRUZAMENTO COM A RUA DAS PALMEIRAS,conforme especificações constantes no anexo I 
deste edital. Comunicamos a V. Sa. que resultante da Tomada de Preços em epigrafe, a comissão, ADJUDICOU em favor 
da empresa: COPELMA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP, CNPJ nº 67.037.911/0001-64, com sede na 
Rua Guarujá, 564, Jardim Primavera, em Catanduva/SP, no valor de R$ 229.514,24 e o Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal HOMOLOGOU para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua 
convocação para a assinatura do contrato nos termos do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93. Data: 25/08/2021.

Itajobi, 25 de agosto de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021

O Município de Nova Odessa, torna público a SUSPENSÃO da 
licitação Pregão Presencial n° 09/2021, agendada para ocorrer no 
dia 26/08/2021, cujo objeto é “contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de gerenciamento, implementação e 
administração de crédito/auxílio-alimentação e cesta de Natal, 
quando for o caso, (cartões eletrônicos, contra clonagens ou fraudes) 
aos servidores da CONTRATANTE, que possibilitem a aquisição 
de gêneros alimentícios através de redes de estabelecimentos 
credenciados, conforme descrito no presente Edital e em seu Anexo 
I - Termo de Referência”, pela representação formulada em sede de 
Exame Prévio de Edital, nos autos do TC – 00017413.989.21-1, bem 
como TC – 17361/989/21, ambos pelo Plenário do Egrégio TCE/SP.

Nova Odessa, em 25 de agosto de 2021.
EDIMARA UREL

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 024/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUE-
NO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei n° 
147 de 07/08/2014.

OBJETO: AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 13 TOTENS PARA O 
PROJETO “A CIDADE É UM MUSEU”.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 10/09/2021 às 08h59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
10/09/2021 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: 08/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA 
EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MAESTRO BENEDICTO MES-
QUITA DA SILVEIRA, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DES-
TE 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 Municipal de Cabreúva, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 
– Centro, podendo adquiri-lo junto ao Departamento de Compras e Licita-
ções, em CD -ROM a ser retirado no referido endereço, mediante entrega, 
de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o pagamento de R$ 10,00 
(dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço 
ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta 
Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.
br.
Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Depar-
tamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no 
dia 10 de setembro de 2021, até as 09:30 horas, iniciando a sua abertura 
às 10:00 horas.

CABREÚVA, 25 DE AGOSTO DE 2021.
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE QUEIROZ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021

TERMO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
WALTER RODRIGO DA SILVA, Prefeito Municipal de Queiroz, Comarca de Tupã, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento de todos os interessa-
dos que fica ADJUDICADO e HOMOLOGADO, o Pregão Presencial Nº 020/2021, Processo Nº 
039/2021, que têm por Objeto aquisição de 2500 cestas básicas para um período de 12 meses, para 
serem distribuídas através da secretaria municipal de desenvolvimento humano para famílias que 
se encontram em situação de vulnerabilidade, sendo vencedora as empresa(s): ROSINEIDE CURSI 
BERTAGLIA - ME, estabelecida na Avenida Joaquim Ferreira Gandra, N.º 49, Bairro Centro, CEP: 
17.590-000, na cidade de Queiroz, Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. Nº. 37.737.615/0001 – 
05, pelo Valor Unitário de R$: 109,80 ( Cento e Nove Reais e Oitenta Centavos ), e o Valor Total de 
R$: 274.500,00 ( Duzentos e Setenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais ).
Queiroz-SP, 25 de Agosto de 2021. - WALTER RODRIGO DA SILVA - Prefeito Municipal de Queiroz-SP.

PREFEITURA DE QUEIROZ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021

TERMO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
WALTER RODRIGO DA SILVA, Prefeito Municipal de Queiroz, Comarca de Tupã, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento de todos os interessa-
dos que fica ADJUDICADO e HOMOLOGADO, o Pregão Presencial Nº 022/2021, Processo Nº 
041/2021, que têm por Objeto a execução de serviços de manutenção do sistema de toda ilumi-
nação pública do município de Queiroz, pelo período de 12 (doze) meses, sendo vencedora as 
empresa(s): LEONARDO VIDO PICOLI - ME, estabelecida na Rua Virgílio Furlaneto, N.º 292, Bair-
ro Centro, CEP: 18.990-156, na cidade de Canitar, Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. Nº. 
36.364.615/0001 – 44, pelo Valor Do Ponto é R$: 75,00 (Setenta e Cinco Reais), e o Valor Total de 
R$: 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais).
Queiroz-SP, 25 de Agosto de 2021. - WALTER RODRIGO DA SILVA - Prefeito Municipal de Queiroz-SP.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/
SEDUC/2021
PROCESSO: SEDUC-PRC-2019/23885
OFERTA DE COMPRA N°: 
080101000012021OC00003
OBJETO:  Prestação de serviços fotográficos 
laboratoriais, digitais, com materiais e equi-
pamentos, profissionais, edição de imagens, 
para atendimento da secretaria da educação, 
para cobertura fotográfica de ações institucio-
nais.
A Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo comunica aos licitantes que, após rea-
lização da Prova de Conceito conforme item 
5.8.4 do edital do pregão eletrônico em epí-
grafe, a reativação para continuidade da ses-
são pública será agendada com previsão de 
reabertura no dia 01/09/2021 (quarta-feira), às 
10:00 horas.

EDITAL DE PREGÃO N.º 040/SEDUC/2021
PROCESSO: SEDUC-PRC-2019/23890
OFERTA DE COMPRA N° 
080101000012021OC00001
OBJETO:  Prestação de serviços de cobertu-
ra, produção e edição de vídeo, transmissão, 
reprodução e retransmissão de conteúdos au-
diovisuais, reportagens e programas diversos, 
para divulgação de atos da secretaria da edu-
cação e temas de interesse da comunidade.
A Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo comunica aos licitantes que, após rea-
lização da Prova de Conceito conforme item 
5.8.4 do edital do pregão eletrônico em epí-
grafe, a reativação para continuidade da ses-
são pública será agendada com previsão de 
reabertura no dia 01/09/2021 (quarta-feira), às 
10:00 horas. 

INFORMAÇÕES: fones: (11) 2075-4301, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 8h às 17h.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta nesta Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana 
de São Paulo, sito à Avenida General Ataliba Leonel n° 768, Carandiru, São Paulo/SP, LI-
CITAÇÂO na modalidade CONCORRÊNCIA n° 003/21CORE do tipo MENOR PREÇO – 

Processo SAP-PRC n° 23319/2021, objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONS-
TRUÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL E ALA DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA NO CENTRO DE 
DETENÇÃO PROVISÓRIA “AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA NILTON CELESTINO” DE 
ITAPECERICA DA SERRA, SUBORDINADO A ESTA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIO-
NAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO.
Os envelopes contendo as propostas (comercial) e os documentos de habilitação serão recebidos 
pela Unidade Contratante em sessão pública que será realizada no Centro de Detenção Provisória 
“Agente de Segurança Penitenciária Nilton Celestino” de Itapecerica da Serra, localizado na Estra-
da Ferreira Guedes, 405, Potuverá – Itapecerica da Serra/SP, CEP: 06885-150, iniciando-se no dia 
27/09/2021 às 10:00 horas. O Edital na íntegra poderá ser obtido e consultado gratuitamente através 
do site http://www.imprensaoficial.com.br. A versão completa contendo as especificações, desenhos e 
demais documentos técnicos relacionados à contratação, poderá ser obtida na sede da Unidade Con-
tratante, mediante simples requerimento ou por meio eletrônico, no correio eletrônico rebecaribeiro@
sp.gov.br. Informações adicionais pelo telefone (11) 2221-4441 – Ramal 2037 ou 2028.
As visitas devem ser previamente agendadas no telefone (11) 2221-4441 – Ramal 2023 ou 2026 e po-
derão ser realizadas até o dia útil imediatamente anterior à sessão pública na Estrada Ferreira Guedes, 
405, Potuverá, no Município de Itapecerica da Serra – SP, CEP: 06885-150.

Comissão Especial de Licitação.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo nº 2021172064 – UGE 180172 

Pregão Eletrônico PR-172/0014/21;  Oferta de Compra 180172000012021OC00299 
Encontra-se aberto, no Regimento de Polícia Montada “9 de Julho”, Pregão (ELETRÔNICO) nº PR 172/0014/21, 

destinado a constituição de sistema de REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições de RAÇÃO EXTRUSADA PARA 
ALIMENTAÇÃO DE CAVALOS, visando atender às Unidades pertencentes a Polícia Militar do Estado de São Paulo, do tipo 
MENOR PREÇO, por item e local de entrega. 
A realização da sessão dar-se-á na data de 10/09/2021, às 10:00 horas. 
As informações estarão disponíveis no sítio www.bec.sp.gov.br. 
Outras informações com o Capitão PM Gouveia ou Subtenente Elias, no telefone (011) 3315.0003 - 0330, ramais 1471 ou 1472, ou 
e-mail rpmonuge@policiamilitar.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA
A Prefeitura Municipal de Juquiá, torna público que se acha aberto, a reabertura do Pregão 
Eletrônico nº 014/2021, Processo nº 066/2021, objetivando o Registro de Preços para 
aquisição de Materiais para Iluminação Pública, tipo menor preço. Edital disponível no site: 
www.juquia.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. Recebimento de propostas até 08:00 
horas do dia 10.09.2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
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, os candidatos 
abaixo relacionados, conforme aprovação no Concurso Público nº 001/19, realizado nos 
dias 09/06/2019 e 16/06/2019, sob o Regime Jurídico Estatutário:

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO NOME R.G.

04º IVAN LUIZ RIBEIRO DA SILVA 50.374.621-6 
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, 26 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 os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 
001/2019, para assumir as vagas abaixo descritas por prazo determinado, sob o Regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):
AGENTE ADMINISTRATIVO

ORD. CLASS. NOME R.G.
30º MATHEUS HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA 36.666.379-3

FARMACÊUTICO
ORD. CLASS. NOME R.G.

10º REGICELIA MARIA PEREIRA DE MORAES 244.315-5
MOTORISTA (Categoria D)

ORD. CLASS. NOME R.G.
31º ALEX SANDER PEDROSO 35.130.084-3

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 
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, 26 de agosto de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Está aberto no setor de licitações Processo Adminis-
trativo nº 99/2021 – TOMADA DE PREÇOS 02/2021 
- Referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PERFURAÇÃO 
DE POÇO TUBULAR PROFUNDO EM ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Data de abertura 15/09/2021 às 
09:00 HORAS / Local: Sala de Licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, nº 
45, Centro, Pedra Bela - SP. Informações: www.pedrabela.sp. 
gov.br / (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@gmail. 
com. Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Edital: 99/21. Processo Administrativo: 3978/21. Pregão Presencial: 
09/21. Objeto: contratação de serviços destinados à melhoria do plane-
jamento, processos e controle de dados da Secretaria de Educação, por 
acesso e utilização em ambiente virtual. O Edital será disponibilizado no 
site http://www.pirassununga.sp.gov.br, a partir do dia 26 de agosto de 
2021. Os envelopes deverão ser entregues às 08:30 horas do dia 10 de 
setembro de 2021, na Seção de Licitações. Pirassununga, 25 de agosto 
de 2021. Sandra R. Fadini Carbonaro - Chefe da Seção de Licitação.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/21 – Objeto: Aquisição de materiais 
elétricos e hidráulicos através de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou  equiparada, destinados à Secretaria de Obras e 
Planejamento, para instalação de água e energia elétrica no prédio em 
construção da Praça CEU, conforme descritivo do anexo I deste edital. O 
encerramento dar-se-á em 09 de setembro de 2021, às 09:00 horas. O 
Edital estará disponível na íntegra, sem custos, no  site www.campolim-
popaulista.sp.gov.br ou ainda retirá-lo na Diretoria de Administração desta 
Prefeitura, no horário das 11 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa 
Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, com custo de R$ 20,00 (vin-
te reais), de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

 
EDMILSON GERALDO ROSA

SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
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11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
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Ficam os requerido(s) VILMA RODRIGUES, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, 
VERA LUCIA DE ALMEIDA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada em 11/06/2014. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO 
CAMPO/SP. Processo: nº 0008043-34.2010.8.26.0564. Executados: requerido(s) VILMA RODRIGUES – Apto. nº 82, com a área total de 
136,25066m2. Rua General Euclides de Figueiredo, nº 370, Praia Grande/SP - Contribuinte nº 2.01.00.000.001.1082. Descrição completa na 
Matrícula nº 135.144 do 01ª CRI de Praia Grande/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 426.676,56 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 213.338,28 (50% 
do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 15/10/2021 às 15h20min, e termina em 18/10/2021 
às 15h20min; 2ª Praça começa em 18/10/2021 às 15h21min, e termina em 08/11/2021 às 15h20min.   

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

 

 

 

 
Ficam os requerido(s) APARECIDO CUSTÓRIO RAMOS, ANJU'S CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, FRANCISCO CARLOS MOTTA, bem como 
seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) GUILHERMINA DE LIMA MOTTA, NIVALDINI JOSÉ MOTTA, CARLOS ROBERTO MOTTA, 
MARIA ROSELI MOTTA, bem como os credores CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA IZABEL e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 16/03/2020. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE OSASCO/SP. Processo: 
nº 0002000-83.2004.8.26.0405. Executados: requerido(s) APARECIDO CUSTÓRIO RAMOS, ANJU'S CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, 
FRANCISCO CARLOS MOTTA - Imóvel comercial/residencial com 250,00m² de A.T. em Osasco/SP. Rua Açucena, nº655, Osasco/SP - Contribuinte 
nº 23223.52.77.0091.00.000.02. Descrição completa na Matrícula nº 20.772 do 01ª CRI de Comarca de Osasco/SP. Lance mínimo na 1ª praça: 
R$ 633.613,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 594.012,42 (93,75% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 15/10/2021 às 10h20min, e termina em 18/10/2021 às 10h20min; 2ª Praça começa em 18/10/2021 às 10h21min, e termina em 
08/11/2021 às 10h20min. 

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

 

 

 

 

Ficam os executado(s) KING STAR TRANSPORTES DE MAQUINAS PESADAS LTDA EPP, WALTER LUIZ PEDRO, JACIRA DOS SANTOS PEDRO, bem 
como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como a credora PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA a terceira interessada DEFENSORIA 
PÚBLICA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das 
Penhoras realizadas em 30/05/2018. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ATIBAIA/SP. Processo: 
nº 1005954-02.2019.8.26.0048. Executados: KING STAR TRANSPORTES DE MAQUINAS PESADAS LTDA EPP, WALTER LUIZ PEDRO E JACIRA DOS 
SANTOS PEDRO – LOTE 001 - FRAÇÃO IDEAL de 5.699.92 M² - (R.02) DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 70.363 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA COMARCA DE ATIBAIA/SP, sendo que fração aqui leiloada se encontra dentro de uma área com 68.357,27 m2. Bairro do Rio Abaixo, 
s/nº - Atibaia/SP, podendo verificar melhor sua localização nas informações trazidas pelo laudo de avaliação as folhas 113 - 164, e ainda, na folha 
116 onde consta o mapa para chegar ao imóvel - Contribuinte nº 20.001.000.00-0108587. Descrição completa na Matrícula nº 70.363 do 01ª 
CRI de Atibaia/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 317.693,80 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 190.616,28 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). LOTE 002 - FRAÇÃO IDEAL DE 8.134,57M2 (R.03) DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 70.363 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE ATIBAIA/SP, sendo que fração aqui leiloada se encontra dentro de uma área com 68.357,27 m2. Bairro do Rio Abaixo, s/nº - 
Atibaia/SP, podendo verificar melhor sua localização nas informações trazidas pelo laudo de avaliação as folhas 113 - 164, e ainda, na folha 116 
onde consta o mapa para chegar ao imóvel - Contribuinte nº 20.001.000.00-0108587. Descrição completa na Matrícula nº 70.363 do 01ª CRI de 
Atibaia/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 449.153,34 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 269.492,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 17/09/2021 às 13h00min, e termina em 21/09/2021 às 13h00min; 2ª Praça começa 
em 21/09/2021 às 13h01min, e termina em 13/10/2021 às 13h00min. 

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

 

 

 

 Ficam os requerido(s) HERMÓGENES DE OLIVEIRA, RICARDO AUGUSTO RUGGIERO DE OLIVEIRA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
a coproprietário(a) SIMONE BASTOS REBERTE DE OLIVEIRA, bem como os credores PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, JEFFERSON FALCÃO 
GONÇALVES, credor(a) hipotecário BANCO BRADESCO S/A, promitente vendedor PACARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, terceiro(a) 
interessado ESPÓLIO DE CONSTANÇA DOS PRAZERES FIGUEIRA GARNIER e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das respectivas  Penhoras realizadas em 26/03/2020 – fls. 710  e 04/08/2020 – fls. 
732. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA/SP. 
Processo: nº 1007889-48.2015.8.26.0006. Executados: HERMÓGENES DE OLIVEIRA, RICARDO AUGUSTO RUGGIERO DE OLIVEIRA – DIREITOS 
AQUISITIVOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE O BEM IMÓVEL:  Apartamento nº 184-A, localizado no 18º pavimento do Bloco A do condomínio 
BIO TATUAPÉ, situado na Rua Margarida de Lima, º 77, com a área total de 119,600m2, correspondendo uma fração de 0,44818% no terreno 
condominial, no 27º subdistrito - Tatuapé. Rua Margarida de Lima, nº 77, São Paulo/SP - Contribuinte nº 062.11302101. Descrição completa na 
Matrícula nº 298.409 do 09º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 560.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 448.000,00 (80% 
do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 10/09/2021 às 10h20min, e termina em 15/09/2021 
às 10h20min; 2ª Praça começa em 15/09/2021 às 10h21min, e termina em 05/10/2021 às 10h20min. 

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

 

 

 

 

Ficam os executado(s) BARRERO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), bem como os credores TRIBUTÁRIO ESTADO DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 28/10/2016, 29/06/2018, 29/06/2018 respectivamente. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL VI - PENHA DE FRANÇA DO 
FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA/SP. Processo: nº 1010899-03.2015.8.26.0006. Executados: BARRERO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA – LOTE 001 - Um veículo Marca/Modelo FIAT/FIORINO IE, Ano/modelo 2005/2006, Placa ERH - 9411, Renavam 
nº 00866456937, Combustível Gasolina. Rua Evans, nº 699, São Paulo/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 22.945,81 - Lance mínimo no 2º leilão: 
R$ 13.767,48 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Veículo Caminhonete, Marca Modelo I/HAFEI TOWNER PICKUP UF, 
Ano/Modelo 2011/2012, Placa FAN-8704, Renavam 00478884281, Combustível Gasolina, Carroceria Fechada. Rua Evans, nº 699, São Paulo/SP – 
Lance mínimo no 1º leilão: R$ 17.571,29 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 10.542,77 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 
003 - Veículo Caminhonete, Marca Modelo I/HAFEI TOWNER PICKUP US, Ano/Modelo 2011/2012, Placa FAJ-1329, Renavam 00466248393, 
Combustível Gasolina, Carroceria Fechada. Rua Evans, nº 699, São Paulo/SP – Lance mínimo no 1º leilão: R$ 17.571,29 - Lance mínimo no 2º 
leilão: R$ 10.542,77 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 13/09/2021 às 13h10min, e 
termina em 16/09/2021 às 13h10min; 2º Leilão começa em 16/09/2021 às 13h11min, e termina em 06/10/2021 às 13h10min.  

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

 

 

 

 
Ficam os executado(s) IAOHANES ROBERTA RIBEIRO DOS SANTOS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como o credor tributário 
o ESTADO DE SÃO PAULO, credor(a) fiduciário BANCO PANAMERICANO 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 22/06/2019. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SOROCABA/SP. 
Processo: nº 1042312-84.2018.8.26.0602. Executados: IAOHANES ROBERTA RIBEIRO DOS SANTOS - DIREITOS DO FIDUCIANTE QUE A 
EXECUTADA POSSUI SOBRE UM AUTOMÓVEL - Um veículo Marca/Modelo CITROEN/C3 EXC 1.6 A FLEX, Ano/modelo 2011, Placa EPB  2823, 
RENAVAM nº 00285862090. Rua Antônio Pedro da Luz, nº 276, Sorocaba/SP. Lance mínimo no 1º leilão: R$ 22.219,00 - Lance mínimo no 2º 
leilão: R$ 13.331,40 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 17/09/2021 às 11h30min, e 
termina em 20/09/2021 às 11h30min; 2º Leilão começa em 20/09/2021 às 11h31min, e termina em 13/10/2021 às 11h30min.  

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

 

 

03/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. 4ª Vara Cível de Pinheiros 10h 2ª Praça. Loc.: SP.  DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR. 
06/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PE.  Apartamento 117m² em Recife/PE - Alienação Fiduciária. 
06/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RJ.  Casa no Rio das Ostras/RJ - Alienação Fiduciária 1ª Praça.  
06/09/2021 A PARTIR DAS 13:45h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: MG.  Apto em Paineiras - Juiz de Fora/MG - Alienação 
Fiduciária. 06/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP.  Apto 85m² em São Paulo/SP - Alienação 
Fiduciária. 06/09/2021 A PARTIR DAS 12:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP.  Apto 65m² em Sorocaba/SP - Alienação 
Fiduciária. 08/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu. Loc.: SP.  Leilão de Informática, Móveis e Eletros. 
08/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Loja do Mecânico. Loc.: SP.  Serras, Lixadeiras, Parafusadeiras, Esmerilhadeiras, Politriz. 08/09/2021 
A PARTIR DAS 12:00h. Sold Trade Recycle. Loc.: RS.  Motor Indução, Bombas Dosadora, Servidor, Nobreak, Etc. 08/09/2021 A PARTIR DAS 
13:00h. Sold HM Engenharia. Loc.: SP.  Honda Civic EXL CVT 2.0. 08/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Casa8. Loc.: SP.  Casa8 - Aquarela 
Home. 08/09/2021 A PARTIR DAS 11:45h. 7ª Vara Cível da Capital/SP 11:45h 1ª Praça. Loc.: SP.  3 imóveis no Campo Belo, 1 no Ibirapuera e 
1 no Paraíso. 08/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 2ª Vara Cível de São Vicente/SP. Loc.: SP.  Apartamento com 66m², em São Vicente/SP. 
08/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Etna. Loc.: SP.  Sofás, Aparadores, Poltronas, Cadeiras e Etc. 09/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. MA 
Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP.  Apartamento 215m² em São Paulo/SP - Alienação Fiduciária. 09/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 4ª Vara 
Cível de São Vicente/SP. Loc.: SP.  Apartamento com 129,40m² em São Vicente/SP. 09/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. 4ª Vara Cível de Ribeirão 
Preto/SP 2ª Praça. Loc.: SP.  Dois apartamentos no Condomínio Jardim Europa em. 09/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 39ª Vara Cível da Capital 
de São Paulo. Loc.: SP.  Bens Diversos para Escritório. 

08/09/2021 A PARTIR DAS 14:01h. Empresas Martinelli. Loc.: PR.  Máquinas Pesadas e Implementos. 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
MAGPARANÁ. Loc.: PR.  Máquinas Agrícolas. 

03/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business. Loc.: SP.  Porta Pallets, Caixas, Protetores, Longarinas, Esteiras. 09/09/2021 A PARTIR DAS 
15:00h. PME Thanfer. Loc.: SP.  Moldes de Injeção, Maquinas de Solda, Serras, Motores. 

A PARTIR DAS 10:00h. PM Palmitinho. Loc.: RS.  Volkswagen Novo Voyage, Mercedes-Benz 313CDI, Ônibus. 

06/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Extra Judicial ( EXODUS x FLYTOUR). Loc.:.  Extra Judicial ( EXODUS x FLYTOUR, APG e ELOI DÁVILA. 

03/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Ecourbis. Loc.: SP.  Peças para Caminhões, Rolamentos, Turbinas, Radiadores. 03/09/2021 
A PARTIR DAS 11:00h. PME Mundo das Empilhadeiras. Loc.: RJ, SP.  Empilhadeira a Diesel Hyundai, e Empilhadeira GLP Hyster. 03/09/2021 
A PARTIR DAS 11:30h. Femsa. Loc.: PR, RJ, RS, SC, SP.  Volkswagen Saveiro, Caminhão de Bebidas Ford, Honda. 03/09/2021 A PARTIR DAS 
12:30h. PME TopCom. Loc.: RN.  Caminhão Basculante Iveco, Caminhão Mercedes-Benz, Pá. 03/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Volvo. Loc.: 
PR.  Luminárias, Unidades Hidráulicas, Armários Industriais. 03/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Pernod Ricard. Loc.: PE, RJ.  Tanques, Filtro 
Prensa, Hidrômetro, Datador, Etc., Tanques. 03/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Brunaldi. Loc.: SP.  Pá Carregadeira, Escavadeira Hidráulica, 
Motoniveladora. 03/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Camargo Corrêa. Loc.: MG, SC.  Triturador Florestal, Ensacador, Capacetes de 
Segurança. 03/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Comercial Agromen. Loc.: GO, MG, SP.  Volkswagen Gol, Sucata de Volkswagen Gol, Fiat 
Strada. 09/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Braspine. Loc.: RS.  Appliance Firewall Blockbit Bb-Apl5, Apl1000, Apl10. 09/09/2021 A PARTIR 
DAS 13:00h. Compartilhado 1095 A. Loc.: BA, MS, PB, PR.  Peças Elétricas, Rolos de Fita Lixa, Discos e outros. 09/09/2021 A PARTIR DAS 
14:30h. PME Pedreira Mattar. Loc.: MG.  Cavalo Mecânico Volvo, Pá Carregadeira Fiatallis. 09/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis 
- Nexa. Loc.: MG. Terrenos em Três Marias/MG. Regularizados e sem débito. 

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Alexandre Travassos - JUCESP nº 951.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L
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.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010.  Servidor Municipal Sr. Luan Carlos Polesso Gambin, Portaria nº 136/202103/09/2021 
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.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010.  Leiloeiro Oficial: Luiz Tociaki Hirano - JUCESP nº 922 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para a intimação dos Executados Ailton Braz Paião (CPF 080.273.138-48), Aldo Braz 
Paião (CPF 089.353.318-13), Elisângela Silva Paião (CPF 016.340.439-95), e Lucinéia Mendes de Melo Paião (CPF 275.150.268-50), bem como 
do credor hipotecário Banco do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000/4247-14), nos autos da Carta Precatória Cível, requerida por Belagrícola Comércio de Representações de Produtos 
Agrícolas S.A. Processo nº 1000248-10.2020.8.26.0240. O Dr. Ricardo Barea Borges, Juiz de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Iepê/SP, na forma da Lei, faz saber 
quelevará a leilão, nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, o bem imóvel abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da DBM LEILÕES (www.dbmleiloes.com.br), em 
condições que segue: 1.DESCRIÇÃO DO IMÓVEL; Um terreno na cidade de Iepê, nesta comarca, situado à Rua Antônio Fortunato Pereira, 
correspondente a parte do lote 4 da quadra 36, setor 1, com a área de 440,00mts quadrados, com as seguintes metragens e confrontações: pela frente 

medindo 11 (onze) metros, confronta-se com a citada Rua Antônio Fortunato Pereira; pelo lado direito medindo 40 (quarenta) metros confronta-se com o remanescente do imóvel do qual este foi desmembrado, de propriedade 
de Rudiney de Almeida Pereira e sua mulher Maria Ivanir Pedrão Pereira; pelo lado esquerdo, medindo 40 (quarenta) metros, confronta-se com parte do lote 4, de propriedade de Noêmia Fernandes de Carvalho de Azevedo, 
sucessora de Rudiney de Almeida Pereira; e, finalmente, pelos fundos medindo 11 (onze) metros, confronta-se com o lote n º 5, sem benfeitorias. Imóvel situado no lado ímpar da citada rua, distando 48,60 metros da esquina 
mais próxima, que é a da Rua Rancharia. Imóvel objeto da matrícula nº 9.832 do CRI de Rancharia/SP e Inscrição Municipal nº 18802-0. De acordo com a averbação nº 5 da citada matrícula consta a construção de um prédio 
comercial de alvenaria, com área de 165,00 metros quadrados, que recebeu o número 601 da Rua Antonio Fortunato Pereira. 2.Ônus constantes da matrícula– Consta no R.6 (29/08/2014) uma hipoteca de 1º grau em favor do 
Banco do BrasilS.A. Consta no R.7 (02/06/2017) uma hipoteca de 2º grau em favor do Banco do Brasil S.A. Consta na R.8(06/06/2017) uma hipoteca de 3º grau em favor do Banco do Brasil S.A. Consta na Av.9 (29/10/2019) 
uma averbação premonitória, de 29/10/2019, referente a distribuição da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 600-65.2018.811.0080 – 55303, tendo como exequente Rural Agricultura no Vale Ltda, perante o Juizado 
Especial da Comarca de Querência, Estado de Mato Grosso. Consta na Av.10 (04/12/2019) a penhora exequenda, de 04/12/2019, referente ao processo de origem nº 0039432-70.2017.8.16.0014., perante a 1ª Vara Cível de 
Londrina/PR. Consta na Av.11 (04/12/2019) outra penhora em favor da exequente (Belagrícola Comércio de Representações de Produtos Agrícolas S.A), de 04/12/2019, referente ao processo de origem nº 
0081340-10.2017.8.16.0014 , perante a 1ª Vara Cível de Londrina/PR. Consta na Av.12 (02/03/2021) uma penhora em favor do Banco do Brasil S.A, nos autos do processo nº 1000423-72.2018.8.26.0240, datada de 02/03/2021, 
perante o Foro Distrital de Iepê. 3.AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL: R$ 180.000,00 (setembro/2020 Conf. 51), que será atualizada na data dos pregões de acordo com a tabela prática do TJSP. 4.DÉBITO 
EXEQUENDO: R$ 1.693.204,87 (junho/2017). 5.VISITAÇÃO - Não há visitação. 6.DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça começa em 14/09/2021, às 14h00, e termina em 17/09/2021, às 14h00; 2ª Praça começa em 17/09/2021, 
às 14h00, e termina em 07/10/2021, às 14h00. Os horários considerados são os de Brasília/DF. 7.CONDIÇÕES DE VENDA: Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem do leilão 
eletrônico.Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ªPraça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2ªPraça). O lance deverá ser 
ofertado obrigatoriamente pela Internet, através do Portal www.dbmleiloes.com.br, e serão imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Caso não haja propostas para 
pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, 
prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, II § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). A apresentação de proposta parcelada, que deverá ser encaminhada 
exclusivamente ao leiloeiro por e-mail (contato@dbmleiloes.com.br e/ou danillo@dbmleiloes.com.br), não suspende as praças do leilão (Art. 895, § 6º, CPC), independentemente do momento em que a mesma foi formulada, e 
o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). Em caso de proposta parcelada ofertada durante a realização dos pregões, endereçada ao MM. Juízo, e 
eventualmente homologada, o proponente fica obrigado a pagar a comissão de 5% devida à DBM LEILÕES. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i)até o início da primeira etapa, 
proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel 
de incapaz. 8.PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo 
de até 24 horas da realização da praça. Em até 5 horas após o encerramento da praça, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). Em caso de falta de pagamento do valor do lance 
e/ou da comissão, na forma e no prazo previstos neste edital, o leiloeiro comunicará o fato ao MM. Juiz, informando eventual lance anterior, para que seja submetido à apreciação judicial, sem prejuízo da aplicação de sanção 
prevista no art. 897 do novo CPC, ao arrematante remisso. Além disso, arcará o arrematante re misso, 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. 9.COMISSÃO DO LEILOEIRO- O arrematante deverá pagar à DBM LEILÕES, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de 
arrematação do bem. A comissão devida à DBM LEILÕES 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. O pagamento desta comissão deverá ser efetuado no prazo de 24 horas, através de guia de depósito judicial que será encaminhada ao arrematante. 
10.DO CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso a praça seja cancelada/suspensa após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes oupagamento 
da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. 11.DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE –Eventuais 
débitos pendentes sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, com exceção do previsto no artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter 
rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do 
arrematante, que será responsável por 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). 12.DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, pelo telefone (11)94242-6462 e e-mail: 
contato@dbmleiloes.com.br. Para participar acesse www.dbmleilões.com.br. Ficam os Executados, o credor hipotecário, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra. Se o(s) executado(s) for(em) revel(éis) e 
não tiver(em) advogado(s) constituído(s), não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) constante(s) do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio 
edital de leilão, nos termos do art. 889 do CPC. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. Iepê, 05 de agosto de 2021.

Vara Única Cível do Foro da Comarca de Iepê/SP

COOPERATIVA HABITACIONAL PROSPER LAR
CNPJ: 34.931.197/0001-02

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 48 (quarenta e oito) 
cooperados a participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que se realizará na platafor-
ma eletrônica Zoom, sob o link https://us02web.zoom.us/j/5184564726, ID da reunião: 518 456 4726, 
no dia 18 de setembro de 2021, em primeira convocação às 09 horas com a presença de 2/3 dos 
cooperados, em segunda convocação às 10 horas, no mesmo dia e plataforma, com a presença de 
metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e 
última convocação, às 11 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados. A participação dos 
Associados será por áudio e vídeo de forma que se assegure o andamento, a eficiência, a identifica-
ção do participante e a segurança do voto na Assembleia e produzirá todos os efeitos legais de uma 
assinatura presencial. O link de acesso à Assembleia também poderá ser solicitado pelos Associados 
na sede da cooperativa à Rua Ernesto Capelari, 144, Pq. Santos Dumont, Taboão da Serra, SP, no 
escritório à Av. João Abel, 1.213, Bairro dos Prados, Peruíbe, SP ou pelos telefones/WhatsApp (11) 
4259-3076 ou (13) 99132-5233. A presente convocação está em conformidade com o art. 43A da Lei 
5.764 de 16 de dezembro de 1971 (Lei do Cooperativismo) para as deliberações sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: I – Prorrogação do mandato dos conselheiros fiscais eleitos no mês de setembro de 
2020 recomendando a prorrogação até 31 de dezembro de 2021 para que o término dos mandatos 
coincidam com o término dos exercícios sociais; II – Divisão do índice de correção do INCC (previstos 
na cláusula quinta do termo associativo) acumulado nos exercícios de 2019 e 2020 a ser aplicado em 
novembro de 2021, de forma fracionada em 2021 e 2022; III – Prorrogação da estimativa de entrega 
da primeira fase, que se daria em dezembro de 2022, para dezembro de 2023 frente aos atrasos 
causados pela pandemia do coronavírus COVID-19 que impactou nas aprovações necessárias junto 
aos órgãos públicos e no fluxo financeiro. Taboão da Serra, 24 de agosto de 2021.

6ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I DE SANTANA/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - Art. 887, § 3º/CPC

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Ofi cial - JUCESP 744. 6ª VARA CÍVEL 
DO FORO REGIONAL DE SANTANA. Processo: nº 0635686-26.2008.8.26.0001. Executada: TEREZINHA 
DE DEUS PINHEIRO VAZ - Apto c/ 79,64m² no Barro Branco. Rua Bento Araújo, nº149, São Paulo/SP 
- Contribuinte nº 070.309.02785. Descrição completa na Matrícula nº 111.955 do 15º CRI de São Paulo/
SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 508.633,44 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 254.316,72 (50% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa no primeiro dia útil subsequente 
ao da publicação do edital em 18/10/2021 às 11h20min, e termina em 21/10/2021 às 11h20min; 2ª Praça 
começa em 21/10/2021 às 11h21min, e termina em 10/11/2021 às 11h20min.Fica a executada TEREZINHA 
DE DEUS PINHEIRO VAZ, bem como de seu cônjuge, se casada for, credor tributário PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso 
não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 23/01/2014.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | www.ZUKERMAN.com.br Z U K E R M A N
L  E  I   L  Õ  E  S

 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP – J1207
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 
nos autos da: Ação: COBRANÇA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) Proc. 

nº:  0018197-04.2016.8.26.0564 Exequente: CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL E CO-
MERCIAL ANCHIETA Executados: EDISON HERRERA DAS NEVES e ROSANA DE LIMA NEVES 
Terceiros: ROSINÉIA DALTRINO, SUSANA REGINA PORTUGAL, FERNANDA KELLY INACIO 
HALLIWELL, FREDERICO JORGE SCAFF e MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 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 14/09/21(14h00) 
até 17/09/21(14h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 17/09/21(14h00) até 
07/10/21(14h00)-mínimo de 50% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF. CONDU-
TORES:  João de Souza Simão-Jucesp 680 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusiva-
mente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Uma loja sob o nº 15, no 
CONJUNTO RESIDENCIAL E COMERCIAL ANCHIETA, localizada no 2º andar ou 3º pavimento ou 
ainda na 2ª sobreloja, contendo lavabo e W.C., confrontando pela frente com o corredor de circulação 
do andar que dá para a R. Rodrigues Alves, tendo uma área útil de 18,26m2, área comum de 7,37m2, 
totalizando a área de 25,63m2, pertencendo a esta unidade, uma fração ideal de 3,19m2 no terreno. 
O terreno onde se assenta o Conjunto Residencial e Comercial Anchieta. Cadastro Municipal nº 
005.030.002.059. Matrícula nº 5.530 do 1º CRI de São Bernardo do Campo/SP. Obs.: A sala em ques-
tão (nº 215) foi unifi cada com a unidade vizinha posterior (nº 205). O layout original foi modifi cado. 
Foi aberto um corredor lateral para ligar as 2 salas, alterando o desenho dos 2 lavabos existentes. 
Um deles deu lugar a uma copa, e os 2 foram abertos para o corredor. Porém essa copa avançou 
sobre a área da sala 215, diminuindo consideravelmente seu tamanho. A reforma para restabelecer a 
planta original se faz necessária, já que o imóvel avaliando teve sua área prejudicada. PENHORA(S) 
NO ROSTO DOS AUTOS: Proc. nº 0016146-49.2018.8.26.0564; 0005539-11.2017.8.26.0564; e 
0022303-38.2018.8.26.0564. AVALIAÇÃO: R$ 43.500,00 (em Mai/18). INTIMAÇÃO: Ficam a(s) par-
tes, 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 editalí-
cia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem 
como da penhora realizada em 24/08/17 (fl s. 67 dos autos), não podendo, de forma alguma, poste-
riormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas 
pendentes de julgamento relativos ao feito. 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. 

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - J3106

Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido nos autos da: AÇÃO: 
Monitória (Cumprimento de Sentença) PROCESSO Nº: 0002586-79.2020.8.26.0011 EXEQUENTE: 
Eli Luiz Turcatti EXECUTADO: Indústria de Laticínios Nutrilat Ltda. Me TERCEIRO: Município de 
Montenegro/RS 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 14/09/21(15h00) até 17/09/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 
17/09/21(15h00) até 07/10/21(15h00)-mínimo de 70% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF.  CONDUTORES:  João de Souza Simão-Jucesp 680 e José Roberto Neves Amorim-Ju-
cesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Uma 
área de terrenos, com a superfície de 7.102,22m², contendo um prédio em alvenaria, dois prédios 
em madeira e mais benfeitorias, situado na cidade de Maratá, zona urbana; confrontando-se: frente, 
a sudoeste, com a Avenida Irmãos Ko Freitag, Paulo Sérgio Brocker e Geni Inês Brocker; ao norte, 
em dois segmentos, o primeiro, a contar da Avenida Irmãos Ko Freitag, onde mede 27m, com Pau-
lo Sérgio Brocker e Geni Inês Broker e o segndos de 78,30m, com Laurendo Schnneider, os dois 
segmentos estão interligados por um segmento de 48,90m; ao sudestes, onde mede 121,90m, com 
sucessores de Bernardo Dickel, e, a nordeste, com sucessores de Bernardo Dickel e sucessores de 
Urbano Klein. Matrícula nº 36.169 do CRI de Montenegro/RS. ÔNUS: Arrolamento de Bens (Av.4-
15/02/06). AVALIAÇÃO: R$ 541.006,77 (em Jul/21), 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, INTIMA-
DOS das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso 
não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 05/04/21, não 
podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta 
nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito. 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.

8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ/SP - J3117
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedi-

do nos autos da: AÇÃO: Extinção de Condomínio (Cumprimento de Sentença) PROCESSO Nº: 
0052780-55.2010.8.26.0554 EXEQUENTE: Edgar Schmid EXECUTADO: Mieko Hirayama TERCEI-
RO: Município de Santo André/SP 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 14/09/21(15h00) até 17/09/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 
2ª PRAÇA: De 17/09/21(15h01m) até 07/10/21(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): Uma casa residencial sob nº 213, um salão para comércio sob nº 217 e uma pequena casa 
sob nº 217 – fundos, da Avenida Martim Francisco, e seu respectivo terreno situado em perímetro 
urbano do município de Santo André/SP, medindo 17,87m de frente para a Av. Martim Francisco, por 
29,2m da frente aos fundos, pelo lado direito de quem da avenida olha para o imóvel, onde confi na 
com a propriedade de quem de direito, 27,9m da frente aos fundos pelo lado esquerdo onde confi na 
com propriedade de Acacio Henrique Torres e sua mulher, e nos fundos mede 18,87m de largura e 
confronta com propriedade de quem de direito, encerrando a área de 510,18m². Cadastro Municipal 
nº.08.009.037. Matrícula nº 37.956 do 2º CRI de Santo André/SP. AVALIAÇÃO: R$ 1.250.000,00 
(em Dez/18), 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 (Processos 
nºs 1024014-91.2018.8.26.0554 e 0020791-50.2018.8.26.0554). Será este edital, por extrato, afi xa-
do e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos 
respectivos patronos.

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 9ª VARA CÍVEL DO FORO DE GUARULHOS 
/ SP - Edital de 1ª e 2ª Praça do imóvel abaixo descrito, para conhecimento de even-
tuais interessados na lide e INTIMAÇÃO do executado ITAÚBA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 46.006.755/0001-02), extraída dos autos da EXE-
CUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESPÉCIES DE CONTRATOS, promovida por 
OLIVEIRA E SILVA JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 04.955.378/0001-

08). Processo: 0019996.79.2009.8.26.0224. A DRA. ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito da 
9ª Vara Cível do Foro de Guarulhos /SP, na forma da lei, FAZ SABER, a todos quanto este edital vierem ou dele 
conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do 
CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, 
Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, 
através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plataforma eletrônica FV LEILÕES 
(www.fvleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em1ª Praça com 
início no dia 31/08/2021 às 13:00 horas e com término no dia 03/09/2021 às 13:00 horas, entregando-o a quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com 
início no dia 03/09/2021 às 13:01 horas e com término no dia 23/09/2021 às 13:00 horas, caso não haja licitantes 
na 1ª Praça, será aceito lances igual ou superior a 60% do valor da avaliação, conforme o art. 885. O juiz da execução 
estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante.  
BEM: UM TERRENO, constituído pelo lote nº 02, da quadra nº 62, da Gleba “A”, do loteamento denominado “Jardim 
Rosa de França”, perímetro urbano deste Distrito, Município e Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, medindo 
14,00m (catorze metros) de frente para a Av. José Antônio Cabral; 7,20m (sete metros e vinte centímetros) em curva 
na confluência da Av. José Antonio Cabral com a Rua Marcos Antonio Liotta, para onde também faz frente; 11,00m 
(onze metros) do lado esquerdo de quem da Rua olha para o terreno, confrontando com a Rua Marcos Antonio Liotta; 
24,50m 9vinte e quatro metros e cinquenta centímetros) do lado direito, confrontando com o lote nº 01; e, nos fundos 
mede 11,70m (onze metros e setenta centímetros), confrontando com o lote nº 03/B, encerrando uma área de 250,55m² 
(duzentos e cinquenta metros e cinquenta e cinco decímetros quadrados). Matrícula 116.193 do 2º Cartório de Re-
gistro de Imóveis de Guarulhos / SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Guarulhos sob nº 083.54.56.0038.01.002. 
TERMO DE PENHORA: Lavrado em 17/09/2014 às fls. 508. AVALIAÇÃO: R$ 493.407,50 para agosto/2019 (fls. 962) 
homologada nos termos do V. Acordão de fls. 1020/1027. FIEL DEPOSITÁRIO: Itaúba Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM –No segundo pregão o valor mínimo para a venda do bem apregoado 
será de 60% do valor de avaliação atualizada correspondente à R$ 325.505,00 (junho/2021). PAGAMENTO E CON-
DIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista. COMISSÃO: A comissão devida será de 5% sobre 
o valor da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou 
através do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: juridico@fvleiloes.com.br, ou ainda no endereço do gestor na Avenida India-
nópolis nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo / SP. Ficam os EXECUTADOS e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço 
atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por 
meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. DRA. ANA CAROLINA MIRANDA DE 
OLIVEIRA - Juíza de Direito da 9ª Vara Cível do Foro de Guarulhos. WWW.FVLEILOES.COM.BR 

1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL I - SANTANA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: LAZARO SILVA BUENO DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº
662.338.108-25) e seu cônjuge MARIA HELENA DE BRITO (CPF/MF Nº 535.093.408-25); bem como dos seguintes coproprietários:  ROALD AMUNDSEN OSÓRIO DOS SANTOS (CPF/MF Nº 900.166.888-
72) e seu cônjuge de casado for, IVO CARLOS VIEIRA COELHO (CPF/MF Nº 491.760.308-06) e seu cônjuge MARIA MARGARIDA BICALETTO COELHO (CPF/MF Nº DESCONHECIDO), JOAQUIM RIBEIRO DE
SOUZA (CPF/MF Nº 643.149.288-91) e seu cônjuge de casado for, e SILVIO VIEIRA TELES (CPF/MF Nº 500.985.518-65) e seu cônjuge de casado for; e dos terceiros interessados: DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ/MF Nº 08.036.157/0001-89) e INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA (CNPJ/MF Nº 03.173.469/0001-10).
 A MM. Juíza de Direito Dra. Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, da 1ª Vara Cível - Foro Regional I - Santana, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução Contra Devedor Solvente, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A (CNPJ/MF Nº 60.746.948/0001-12) em face de LAZARO SILVA BUENO DE
OLIVEIRA (CPF/MF Nº 662.338.108-25), nos autos do Processo nº 0003433-73.2004.8.26.0001, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989
e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Gleba de terras rurais sob o nº 78, com acesso pela estrada municipal do Momuna e estrada municipal do Capuava do Momuna – Momuna – Iguape/SP, CEP 11920-000 -
Descrição do Imóvel: Gleba de terras rural sob nº 78, com a área de 24ha 60a (vinte e quatro hectares e sessenta ares), aproximadamente, situado no 1º Perímetro de Iguape, com as divisas e confrontações seguintes: As
divisas tiveram início no ponto de divisa da gleba nº 80 e o lote devoluto vago nº 98 deste ponto, confrontando com o lote devoluto vago nº 98, segue com os seguintes rumos e distâncias: 16°13’NO - 69,00m; 78°00’NO
- 680,00m; 17°20’SO - 390,00m; 88°17’NE - 250,00m, até a divisa da gleba 81, ocupada por - Ivo Zanella; daí, segue por esta divisa com rumo de 68°12’SE - 405,00m, até a divisa da gleba nº 80, ocupada pela Indústria
Brasileira de Lápis Fritz Johanson S/A; daí, segue por esta divisa com o rumo de 30°00’NE - 370,00m, até o ponto de início. Norte - com o lote devoluto vago nº 98. Sul com o lote devoluto vago nº 98 e a gleba nº 81, ocupada
por Ivo Zanella. Leste com a gleba nº 80, ocupada pela Indústria Brasileira de Lápis Fritz Johanson S/A. Oeste com o lote devoluto vago nº 98.

Dados do Imóvel
INCRA n° 641.030.015.695
Matrícula Imobiliária n° 25.731 Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Iguape - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV. 04 07/07/2010 Penhora Exequenda Proc. nº 0003433-73.2004.8.26.0001 Banco Bradesco S/A
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação (fls. 408/416), o imóvel possui acesso pela estrada municipal do Momuna e estrada municipal do Capoava do Momuna, no bairro do Momuna e, possui topografia plana. A
referida Gleba encontra-se localizada aproximadamente a 22 km do centro do Município e não dispõe de edificações em alvenaria, pastagens ou qualquer outra benfeitoria significativa.
OBS 02: Embora tenha sido penhorada fração ideal do imóvel leiloado (fls. 26), por se tratar de penhora de bem indivisível será realizado o leilão da integralidade, ademais, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou
do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 53.000,00 (Abr/2016 – Laudo de Avaliação às fls. 408/416).
Valor de avaliação atualizado: R$ 66.356,59 (Jul/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 140.705,81 (Fls. 445 – Jul/2017).
02 - A 1ª praça terá início em 15 de outubro de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 18 de outubro de 2021, às 15 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao
início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 18 de outubro de 2021, às 15 horas, e se encerrará em 08 de novembro de 2021, às 15 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação
parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá
pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º, CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto
os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 11 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. ARIANE DE FÁTIMA ALVES DIAS PAUKOSKI SIMONI - JUÍZA DE DIREITO
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Ficam os requerido(s) VILMA RODRIGUES, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, 
VERA LUCIA DE ALMEIDA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada em 11/06/2014. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO 
CAMPO/SP. Processo: nº 0008043-34.2010.8.26.0564. Executados: requerido(s) VILMA RODRIGUES – Apto. nº 82, com a área total de 
136,25066m2. Rua General Euclides de Figueiredo, nº 370, Praia Grande/SP - Contribuinte nº 2.01.00.000.001.1082. Descrição completa na 
Matrícula nº 135.144 do 01ª CRI de Praia Grande/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 426.676,56 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 213.338,28 (50% 
do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 15/10/2021 às 15h20min, e termina em 18/10/2021 
às 15h20min; 2ª Praça começa em 18/10/2021 às 15h21min, e termina em 08/11/2021 às 15h20min.   

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

 

 

 

 
Ficam os requerido(s) APARECIDO CUSTÓRIO RAMOS, ANJU'S CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, FRANCISCO CARLOS MOTTA, bem como 
seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) GUILHERMINA DE LIMA MOTTA, NIVALDINI JOSÉ MOTTA, CARLOS ROBERTO MOTTA, 
MARIA ROSELI MOTTA, bem como os credores CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA IZABEL e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 16/03/2020. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE OSASCO/SP. Processo: 
nº 0002000-83.2004.8.26.0405. Executados: requerido(s) APARECIDO CUSTÓRIO RAMOS, ANJU'S CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, 
FRANCISCO CARLOS MOTTA - Imóvel comercial/residencial com 250,00m² de A.T. em Osasco/SP. Rua Açucena, nº655, Osasco/SP - Contribuinte 
nº 23223.52.77.0091.00.000.02. Descrição completa na Matrícula nº 20.772 do 01ª CRI de Comarca de Osasco/SP. Lance mínimo na 1ª praça: 
R$ 633.613,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 594.012,42 (93,75% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 15/10/2021 às 10h20min, e termina em 18/10/2021 às 10h20min; 2ª Praça começa em 18/10/2021 às 10h21min, e termina em 
08/11/2021 às 10h20min. 

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

 

 

 

 

Ficam os executado(s) KING STAR TRANSPORTES DE MAQUINAS PESADAS LTDA EPP, WALTER LUIZ PEDRO, JACIRA DOS SANTOS PEDRO, bem 
como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como a credora PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA a terceira interessada DEFENSORIA 
PÚBLICA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das 
Penhoras realizadas em 30/05/2018. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE ATIBAIA/SP. Processo: 
nº 1005954-02.2019.8.26.0048. Executados: KING STAR TRANSPORTES DE MAQUINAS PESADAS LTDA EPP, WALTER LUIZ PEDRO E JACIRA DOS 
SANTOS PEDRO – LOTE 001 - FRAÇÃO IDEAL de 5.699.92 M² - (R.02) DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 70.363 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA COMARCA DE ATIBAIA/SP, sendo que fração aqui leiloada se encontra dentro de uma área com 68.357,27 m2. Bairro do Rio Abaixo, 
s/nº - Atibaia/SP, podendo verificar melhor sua localização nas informações trazidas pelo laudo de avaliação as folhas 113 - 164, e ainda, na folha 
116 onde consta o mapa para chegar ao imóvel - Contribuinte nº 20.001.000.00-0108587. Descrição completa na Matrícula nº 70.363 do 01ª 
CRI de Atibaia/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 317.693,80 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 190.616,28 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). LOTE 002 - FRAÇÃO IDEAL DE 8.134,57M2 (R.03) DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 70.363 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE ATIBAIA/SP, sendo que fração aqui leiloada se encontra dentro de uma área com 68.357,27 m2. Bairro do Rio Abaixo, s/nº - 
Atibaia/SP, podendo verificar melhor sua localização nas informações trazidas pelo laudo de avaliação as folhas 113 - 164, e ainda, na folha 116 
onde consta o mapa para chegar ao imóvel - Contribuinte nº 20.001.000.00-0108587. Descrição completa na Matrícula nº 70.363 do 01ª CRI de 
Atibaia/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 449.153,34 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 269.492,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 17/09/2021 às 13h00min, e termina em 21/09/2021 às 13h00min; 2ª Praça começa 
em 21/09/2021 às 13h01min, e termina em 13/10/2021 às 13h00min. 

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

 

 

 

 Ficam os requerido(s) HERMÓGENES DE OLIVEIRA, RICARDO AUGUSTO RUGGIERO DE OLIVEIRA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
a coproprietário(a) SIMONE BASTOS REBERTE DE OLIVEIRA, bem como os credores PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, JEFFERSON FALCÃO 
GONÇALVES, credor(a) hipotecário BANCO BRADESCO S/A, promitente vendedor PACARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, terceiro(a) 
interessado ESPÓLIO DE CONSTANÇA DOS PRAZERES FIGUEIRA GARNIER e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das respectivas  Penhoras realizadas em 26/03/2020 – fls. 710  e 04/08/2020 – fls. 
732. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA/SP. 
Processo: nº 1007889-48.2015.8.26.0006. Executados: HERMÓGENES DE OLIVEIRA, RICARDO AUGUSTO RUGGIERO DE OLIVEIRA – DIREITOS 
AQUISITIVOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE O BEM IMÓVEL:  Apartamento nº 184-A, localizado no 18º pavimento do Bloco A do condomínio 
BIO TATUAPÉ, situado na Rua Margarida de Lima, º 77, com a área total de 119,600m2, correspondendo uma fração de 0,44818% no terreno 
condominial, no 27º subdistrito - Tatuapé. Rua Margarida de Lima, nº 77, São Paulo/SP - Contribuinte nº 062.11302101. Descrição completa na 
Matrícula nº 298.409 do 09º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 560.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 448.000,00 (80% 
do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 10/09/2021 às 10h20min, e termina em 15/09/2021 
às 10h20min; 2ª Praça começa em 15/09/2021 às 10h21min, e termina em 05/10/2021 às 10h20min. 

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

 

 

 

 

Ficam os executado(s) BARRERO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), bem como os credores TRIBUTÁRIO ESTADO DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 28/10/2016, 29/06/2018, 29/06/2018 respectivamente. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL VI - PENHA DE FRANÇA DO 
FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA/SP. Processo: nº 1010899-03.2015.8.26.0006. Executados: BARRERO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA – LOTE 001 - Um veículo Marca/Modelo FIAT/FIORINO IE, Ano/modelo 2005/2006, Placa ERH - 9411, Renavam 
nº 00866456937, Combustível Gasolina. Rua Evans, nº 699, São Paulo/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 22.945,81 - Lance mínimo no 2º leilão: 
R$ 13.767,48 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Veículo Caminhonete, Marca Modelo I/HAFEI TOWNER PICKUP UF, 
Ano/Modelo 2011/2012, Placa FAN-8704, Renavam 00478884281, Combustível Gasolina, Carroceria Fechada. Rua Evans, nº 699, São Paulo/SP – 
Lance mínimo no 1º leilão: R$ 17.571,29 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 10.542,77 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 
003 - Veículo Caminhonete, Marca Modelo I/HAFEI TOWNER PICKUP US, Ano/Modelo 2011/2012, Placa FAJ-1329, Renavam 00466248393, 
Combustível Gasolina, Carroceria Fechada. Rua Evans, nº 699, São Paulo/SP – Lance mínimo no 1º leilão: R$ 17.571,29 - Lance mínimo no 2º 
leilão: R$ 10.542,77 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 13/09/2021 às 13h10min, e 
termina em 16/09/2021 às 13h10min; 2º Leilão começa em 16/09/2021 às 13h11min, e termina em 06/10/2021 às 13h10min.  

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

 

 

 

 
Ficam os executado(s) IAOHANES ROBERTA RIBEIRO DOS SANTOS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como o credor tributário 
o ESTADO DE SÃO PAULO, credor(a) fiduciário BANCO PANAMERICANO 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 22/06/2019. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SOROCABA/SP. 
Processo: nº 1042312-84.2018.8.26.0602. Executados: IAOHANES ROBERTA RIBEIRO DOS SANTOS - DIREITOS DO FIDUCIANTE QUE A 
EXECUTADA POSSUI SOBRE UM AUTOMÓVEL - Um veículo Marca/Modelo CITROEN/C3 EXC 1.6 A FLEX, Ano/modelo 2011, Placa EPB  2823, 
RENAVAM nº 00285862090. Rua Antônio Pedro da Luz, nº 276, Sorocaba/SP. Lance mínimo no 1º leilão: R$ 22.219,00 - Lance mínimo no 2º 
leilão: R$ 13.331,40 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 17/09/2021 às 11h30min, e 
termina em 20/09/2021 às 11h30min; 2º Leilão começa em 20/09/2021 às 11h31min, e termina em 13/10/2021 às 11h30min.  

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

 

 

03/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. 4ª Vara Cível de Pinheiros 10h 2ª Praça. Loc.: SP.  DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR. 
06/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PE.  Apartamento 117m² em Recife/PE - Alienação Fiduciária. 
06/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RJ.  Casa no Rio das Ostras/RJ - Alienação Fiduciária 1ª Praça.  
06/09/2021 A PARTIR DAS 13:45h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: MG.  Apto em Paineiras - Juiz de Fora/MG - Alienação 
Fiduciária. 06/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP.  Apto 85m² em São Paulo/SP - Alienação 
Fiduciária. 06/09/2021 A PARTIR DAS 12:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP.  Apto 65m² em Sorocaba/SP - Alienação 
Fiduciária. 08/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu. Loc.: SP.  Leilão de Informática, Móveis e Eletros. 
08/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Loja do Mecânico. Loc.: SP.  Serras, Lixadeiras, Parafusadeiras, Esmerilhadeiras, Politriz. 08/09/2021 
A PARTIR DAS 12:00h. Sold Trade Recycle. Loc.: RS.  Motor Indução, Bombas Dosadora, Servidor, Nobreak, Etc. 08/09/2021 A PARTIR DAS 
13:00h. Sold HM Engenharia. Loc.: SP.  Honda Civic EXL CVT 2.0. 08/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Casa8. Loc.: SP.  Casa8 - Aquarela 
Home. 08/09/2021 A PARTIR DAS 11:45h. 7ª Vara Cível da Capital/SP 11:45h 1ª Praça. Loc.: SP.  3 imóveis no Campo Belo, 1 no Ibirapuera e 
1 no Paraíso. 08/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 2ª Vara Cível de São Vicente/SP. Loc.: SP.  Apartamento com 66m², em São Vicente/SP. 
08/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Etna. Loc.: SP.  Sofás, Aparadores, Poltronas, Cadeiras e Etc. 09/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. MA 
Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP.  Apartamento 215m² em São Paulo/SP - Alienação Fiduciária. 09/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 4ª Vara 
Cível de São Vicente/SP. Loc.: SP.  Apartamento com 129,40m² em São Vicente/SP. 09/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. 4ª Vara Cível de Ribeirão 
Preto/SP 2ª Praça. Loc.: SP.  Dois apartamentos no Condomínio Jardim Europa em. 09/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 39ª Vara Cível da Capital 
de São Paulo. Loc.: SP.  Bens Diversos para Escritório. 

08/09/2021 A PARTIR DAS 14:01h. Empresas Martinelli. Loc.: PR.  Máquinas Pesadas e Implementos. 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
MAGPARANÁ. Loc.: PR.  Máquinas Agrícolas. 

03/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business. Loc.: SP.  Porta Pallets, Caixas, Protetores, Longarinas, Esteiras. 09/09/2021 A PARTIR DAS 
15:00h. PME Thanfer. Loc.: SP.  Moldes de Injeção, Maquinas de Solda, Serras, Motores. 

A PARTIR DAS 10:00h. PM Palmitinho. Loc.: RS.  Volkswagen Novo Voyage, Mercedes-Benz 313CDI, Ônibus. 

06/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Extra Judicial ( EXODUS x FLYTOUR). Loc.:.  Extra Judicial ( EXODUS x FLYTOUR, APG e ELOI DÁVILA. 

03/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Ecourbis. Loc.: SP.  Peças para Caminhões, Rolamentos, Turbinas, Radiadores. 03/09/2021 
A PARTIR DAS 11:00h. PME Mundo das Empilhadeiras. Loc.: RJ, SP.  Empilhadeira a Diesel Hyundai, e Empilhadeira GLP Hyster. 03/09/2021 
A PARTIR DAS 11:30h. Femsa. Loc.: PR, RJ, RS, SC, SP.  Volkswagen Saveiro, Caminhão de Bebidas Ford, Honda. 03/09/2021 A PARTIR DAS 
12:30h. PME TopCom. Loc.: RN.  Caminhão Basculante Iveco, Caminhão Mercedes-Benz, Pá. 03/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Volvo. Loc.: 
PR.  Luminárias, Unidades Hidráulicas, Armários Industriais. 03/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Pernod Ricard. Loc.: PE, RJ.  Tanques, Filtro 
Prensa, Hidrômetro, Datador, Etc., Tanques. 03/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Brunaldi. Loc.: SP.  Pá Carregadeira, Escavadeira Hidráulica, 
Motoniveladora. 03/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Camargo Corrêa. Loc.: MG, SC.  Triturador Florestal, Ensacador, Capacetes de 
Segurança. 03/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Comercial Agromen. Loc.: GO, MG, SP.  Volkswagen Gol, Sucata de Volkswagen Gol, Fiat 
Strada. 09/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Braspine. Loc.: RS.  Appliance Firewall Blockbit Bb-Apl5, Apl1000, Apl10. 09/09/2021 A PARTIR 
DAS 13:00h. Compartilhado 1095 A. Loc.: BA, MS, PB, PR.  Peças Elétricas, Rolos de Fita Lixa, Discos e outros. 09/09/2021 A PARTIR DAS 
14:30h. PME Pedreira Mattar. Loc.: MG.  Cavalo Mecânico Volvo, Pá Carregadeira Fiatallis. 09/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis 
- Nexa. Loc.: MG. Terrenos em Três Marias/MG. Regularizados e sem débito. 

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Alexandre Travassos - JUCESP nº 951.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L
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.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.
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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.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010.  Leiloeiro Oficial: Luiz Tociaki Hirano - JUCESP nº 922 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para a intimação dos Executados Ailton Braz Paião (CPF 080.273.138-48), Aldo Braz 
Paião (CPF 089.353.318-13), Elisângela Silva Paião (CPF 016.340.439-95), e Lucinéia Mendes de Melo Paião (CPF 275.150.268-50), bem como 
do credor hipotecário Banco do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000/4247-14), nos autos da Carta Precatória Cível, requerida por Belagrícola Comércio de Representações de Produtos 
Agrícolas S.A. Processo nº 1000248-10.2020.8.26.0240. O Dr. Ricardo Barea Borges, Juiz de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Iepê/SP, na forma da Lei, faz saber 
quelevará a leilão, nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, o bem imóvel abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da DBM LEILÕES (www.dbmleiloes.com.br), em 
condições que segue: 1.DESCRIÇÃO DO IMÓVEL; Um terreno na cidade de Iepê, nesta comarca, situado à Rua Antônio Fortunato Pereira, 
correspondente a parte do lote 4 da quadra 36, setor 1, com a área de 440,00mts quadrados, com as seguintes metragens e confrontações: pela frente 

medindo 11 (onze) metros, confronta-se com a citada Rua Antônio Fortunato Pereira; pelo lado direito medindo 40 (quarenta) metros confronta-se com o remanescente do imóvel do qual este foi desmembrado, de propriedade 
de Rudiney de Almeida Pereira e sua mulher Maria Ivanir Pedrão Pereira; pelo lado esquerdo, medindo 40 (quarenta) metros, confronta-se com parte do lote 4, de propriedade de Noêmia Fernandes de Carvalho de Azevedo, 
sucessora de Rudiney de Almeida Pereira; e, finalmente, pelos fundos medindo 11 (onze) metros, confronta-se com o lote n º 5, sem benfeitorias. Imóvel situado no lado ímpar da citada rua, distando 48,60 metros da esquina 
mais próxima, que é a da Rua Rancharia. Imóvel objeto da matrícula nº 9.832 do CRI de Rancharia/SP e Inscrição Municipal nº 18802-0. De acordo com a averbação nº 5 da citada matrícula consta a construção de um prédio 
comercial de alvenaria, com área de 165,00 metros quadrados, que recebeu o número 601 da Rua Antonio Fortunato Pereira. 2.Ônus constantes da matrícula– Consta no R.6 (29/08/2014) uma hipoteca de 1º grau em favor do 
Banco do BrasilS.A. Consta no R.7 (02/06/2017) uma hipoteca de 2º grau em favor do Banco do Brasil S.A. Consta na R.8(06/06/2017) uma hipoteca de 3º grau em favor do Banco do Brasil S.A. Consta na Av.9 (29/10/2019) 
uma averbação premonitória, de 29/10/2019, referente a distribuição da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 600-65.2018.811.0080 – 55303, tendo como exequente Rural Agricultura no Vale Ltda, perante o Juizado 
Especial da Comarca de Querência, Estado de Mato Grosso. Consta na Av.10 (04/12/2019) a penhora exequenda, de 04/12/2019, referente ao processo de origem nº 0039432-70.2017.8.16.0014., perante a 1ª Vara Cível de 
Londrina/PR. Consta na Av.11 (04/12/2019) outra penhora em favor da exequente (Belagrícola Comércio de Representações de Produtos Agrícolas S.A), de 04/12/2019, referente ao processo de origem nº 
0081340-10.2017.8.16.0014 , perante a 1ª Vara Cível de Londrina/PR. Consta na Av.12 (02/03/2021) uma penhora em favor do Banco do Brasil S.A, nos autos do processo nº 1000423-72.2018.8.26.0240, datada de 02/03/2021, 
perante o Foro Distrital de Iepê. 3.AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL: R$ 180.000,00 (setembro/2020 Conf. 51), que será atualizada na data dos pregões de acordo com a tabela prática do TJSP. 4.DÉBITO 
EXEQUENDO: R$ 1.693.204,87 (junho/2017). 5.VISITAÇÃO - Não há visitação. 6.DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça começa em 14/09/2021, às 14h00, e termina em 17/09/2021, às 14h00; 2ª Praça começa em 17/09/2021, 
às 14h00, e termina em 07/10/2021, às 14h00. Os horários considerados são os de Brasília/DF. 7.CONDIÇÕES DE VENDA: Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem do leilão 
eletrônico.Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ªPraça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2ªPraça). O lance deverá ser 
ofertado obrigatoriamente pela Internet, através do Portal www.dbmleiloes.com.br, e serão imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Caso não haja propostas para 
pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, 
prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, II § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). A apresentação de proposta parcelada, que deverá ser encaminhada 
exclusivamente ao leiloeiro por e-mail (contato@dbmleiloes.com.br e/ou danillo@dbmleiloes.com.br), não suspende as praças do leilão (Art. 895, § 6º, CPC), independentemente do momento em que a mesma foi formulada, e 
o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). Em caso de proposta parcelada ofertada durante a realização dos pregões, endereçada ao MM. Juízo, e 
eventualmente homologada, o proponente fica obrigado a pagar a comissão de 5% devida à DBM LEILÕES. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i)até o início da primeira etapa, 
proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel 
de incapaz. 8.PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo 
de até 24 horas da realização da praça. Em até 5 horas após o encerramento da praça, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). Em caso de falta de pagamento do valor do lance 
e/ou da comissão, na forma e no prazo previstos neste edital, o leiloeiro comunicará o fato ao MM. Juiz, informando eventual lance anterior, para que seja submetido à apreciação judicial, sem prejuízo da aplicação de sanção 
prevista no art. 897 do novo CPC, ao arrematante remisso. Além disso, arcará o arrematante re misso, 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. 9.COMISSÃO DO LEILOEIRO- O arrematante deverá pagar à DBM LEILÕES, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de 
arrematação do bem. A comissão devida à DBM LEILÕES 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. O pagamento desta comissão deverá ser efetuado no prazo de 24 horas, através de guia de depósito judicial que será encaminhada ao arrematante. 
10.DO CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso a praça seja cancelada/suspensa após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes oupagamento 
da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. 11.DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE –Eventuais 
débitos pendentes sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, com exceção do previsto no artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter 
rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do 
arrematante, que será responsável por 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). 12.DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, pelo telefone (11)94242-6462 e e-mail: 
contato@dbmleiloes.com.br. Para participar acesse www.dbmleilões.com.br. Ficam os Executados, o credor hipotecário, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra. Se o(s) executado(s) for(em) revel(éis) e 
não tiver(em) advogado(s) constituído(s), não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) constante(s) do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio 
edital de leilão, nos termos do art. 889 do CPC. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. Iepê, 05 de agosto de 2021.

Vara Única Cível do Foro da Comarca de Iepê/SP

COOPERATIVA HABITACIONAL PROSPER LAR
CNPJ: 34.931.197/0001-02

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 48 (quarenta e oito) 
cooperados a participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que se realizará na platafor-
ma eletrônica Zoom, sob o link https://us02web.zoom.us/j/5184564726, ID da reunião: 518 456 4726, 
no dia 18 de setembro de 2021, em primeira convocação às 09 horas com a presença de 2/3 dos 
cooperados, em segunda convocação às 10 horas, no mesmo dia e plataforma, com a presença de 
metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e 
última convocação, às 11 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados. A participação dos 
Associados será por áudio e vídeo de forma que se assegure o andamento, a eficiência, a identifica-
ção do participante e a segurança do voto na Assembleia e produzirá todos os efeitos legais de uma 
assinatura presencial. O link de acesso à Assembleia também poderá ser solicitado pelos Associados 
na sede da cooperativa à Rua Ernesto Capelari, 144, Pq. Santos Dumont, Taboão da Serra, SP, no 
escritório à Av. João Abel, 1.213, Bairro dos Prados, Peruíbe, SP ou pelos telefones/WhatsApp (11) 
4259-3076 ou (13) 99132-5233. A presente convocação está em conformidade com o art. 43A da Lei 
5.764 de 16 de dezembro de 1971 (Lei do Cooperativismo) para as deliberações sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: I – Prorrogação do mandato dos conselheiros fiscais eleitos no mês de setembro de 
2020 recomendando a prorrogação até 31 de dezembro de 2021 para que o término dos mandatos 
coincidam com o término dos exercícios sociais; II – Divisão do índice de correção do INCC (previstos 
na cláusula quinta do termo associativo) acumulado nos exercícios de 2019 e 2020 a ser aplicado em 
novembro de 2021, de forma fracionada em 2021 e 2022; III – Prorrogação da estimativa de entrega 
da primeira fase, que se daria em dezembro de 2022, para dezembro de 2023 frente aos atrasos 
causados pela pandemia do coronavírus COVID-19 que impactou nas aprovações necessárias junto 
aos órgãos públicos e no fluxo financeiro. Taboão da Serra, 24 de agosto de 2021.

6ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I DE SANTANA/SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - Art. 887, § 3º/CPC

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Ofi cial - JUCESP 744. 6ª VARA CÍVEL 
DO FORO REGIONAL DE SANTANA. Processo: nº 0635686-26.2008.8.26.0001. Executada: TEREZINHA 
DE DEUS PINHEIRO VAZ - Apto c/ 79,64m² no Barro Branco. Rua Bento Araújo, nº149, São Paulo/SP 
- Contribuinte nº 070.309.02785. Descrição completa na Matrícula nº 111.955 do 15º CRI de São Paulo/
SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 508.633,44 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 254.316,72 (50% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa no primeiro dia útil subsequente 
ao da publicação do edital em 18/10/2021 às 11h20min, e termina em 21/10/2021 às 11h20min; 2ª Praça 
começa em 21/10/2021 às 11h21min, e termina em 10/11/2021 às 11h20min.Fica a executada TEREZINHA 
DE DEUS PINHEIRO VAZ, bem como de seu cônjuge, se casada for, credor tributário PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso 
não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 23/01/2014.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | www.ZUKERMAN.com.br Z U K E R M A N
L  E  I   L  Õ  E  S

 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP – J1207
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 
nos autos da: Ação: COBRANÇA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) Proc. 

nº:  0018197-04.2016.8.26.0564 Exequente: CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL E CO-
MERCIAL ANCHIETA Executados: EDISON HERRERA DAS NEVES e ROSANA DE LIMA NEVES 
Terceiros: ROSINÉIA DALTRINO, SUSANA REGINA PORTUGAL, FERNANDA KELLY INACIO 
HALLIWELL, FREDERICO JORGE SCAFF e MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 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 14/09/21(14h00) 
até 17/09/21(14h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 17/09/21(14h00) até 
07/10/21(14h00)-mínimo de 50% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF. CONDU-
TORES:  João de Souza Simão-Jucesp 680 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusiva-
mente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Uma loja sob o nº 15, no 
CONJUNTO RESIDENCIAL E COMERCIAL ANCHIETA, localizada no 2º andar ou 3º pavimento ou 
ainda na 2ª sobreloja, contendo lavabo e W.C., confrontando pela frente com o corredor de circulação 
do andar que dá para a R. Rodrigues Alves, tendo uma área útil de 18,26m2, área comum de 7,37m2, 
totalizando a área de 25,63m2, pertencendo a esta unidade, uma fração ideal de 3,19m2 no terreno. 
O terreno onde se assenta o Conjunto Residencial e Comercial Anchieta. Cadastro Municipal nº 
005.030.002.059. Matrícula nº 5.530 do 1º CRI de São Bernardo do Campo/SP. Obs.: A sala em ques-
tão (nº 215) foi unifi cada com a unidade vizinha posterior (nº 205). O layout original foi modifi cado. 
Foi aberto um corredor lateral para ligar as 2 salas, alterando o desenho dos 2 lavabos existentes. 
Um deles deu lugar a uma copa, e os 2 foram abertos para o corredor. Porém essa copa avançou 
sobre a área da sala 215, diminuindo consideravelmente seu tamanho. A reforma para restabelecer a 
planta original se faz necessária, já que o imóvel avaliando teve sua área prejudicada. PENHORA(S) 
NO ROSTO DOS AUTOS: Proc. nº 0016146-49.2018.8.26.0564; 0005539-11.2017.8.26.0564; e 
0022303-38.2018.8.26.0564. AVALIAÇÃO: R$ 43.500,00 (em Mai/18). INTIMAÇÃO: Ficam a(s) par-
tes, 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 editalí-
cia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem 
como da penhora realizada em 24/08/17 (fl s. 67 dos autos), não podendo, de forma alguma, poste-
riormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas 
pendentes de julgamento relativos ao feito. 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. 

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - J3106

Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido nos autos da: AÇÃO: 
Monitória (Cumprimento de Sentença) PROCESSO Nº: 0002586-79.2020.8.26.0011 EXEQUENTE: 
Eli Luiz Turcatti EXECUTADO: Indústria de Laticínios Nutrilat Ltda. Me TERCEIRO: Município de 
Montenegro/RS 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 14/09/21(15h00) até 17/09/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 
17/09/21(15h00) até 07/10/21(15h00)-mínimo de 70% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF.  CONDUTORES:  João de Souza Simão-Jucesp 680 e José Roberto Neves Amorim-Ju-
cesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Uma 
área de terrenos, com a superfície de 7.102,22m², contendo um prédio em alvenaria, dois prédios 
em madeira e mais benfeitorias, situado na cidade de Maratá, zona urbana; confrontando-se: frente, 
a sudoeste, com a Avenida Irmãos Ko Freitag, Paulo Sérgio Brocker e Geni Inês Brocker; ao norte, 
em dois segmentos, o primeiro, a contar da Avenida Irmãos Ko Freitag, onde mede 27m, com Pau-
lo Sérgio Brocker e Geni Inês Broker e o segndos de 78,30m, com Laurendo Schnneider, os dois 
segmentos estão interligados por um segmento de 48,90m; ao sudestes, onde mede 121,90m, com 
sucessores de Bernardo Dickel, e, a nordeste, com sucessores de Bernardo Dickel e sucessores de 
Urbano Klein. Matrícula nº 36.169 do CRI de Montenegro/RS. ÔNUS: Arrolamento de Bens (Av.4-
15/02/06). AVALIAÇÃO: R$ 541.006,77 (em Jul/21), 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, INTIMA-
DOS das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso 
não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 05/04/21, não 
podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta 
nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito. 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.

8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ/SP - J3117
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedi-

do nos autos da: AÇÃO: Extinção de Condomínio (Cumprimento de Sentença) PROCESSO Nº: 
0052780-55.2010.8.26.0554 EXEQUENTE: Edgar Schmid EXECUTADO: Mieko Hirayama TERCEI-
RO: Município de Santo André/SP 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 14/09/21(15h00) até 17/09/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 
2ª PRAÇA: De 17/09/21(15h01m) até 07/10/21(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): Uma casa residencial sob nº 213, um salão para comércio sob nº 217 e uma pequena casa 
sob nº 217 – fundos, da Avenida Martim Francisco, e seu respectivo terreno situado em perímetro 
urbano do município de Santo André/SP, medindo 17,87m de frente para a Av. Martim Francisco, por 
29,2m da frente aos fundos, pelo lado direito de quem da avenida olha para o imóvel, onde confi na 
com a propriedade de quem de direito, 27,9m da frente aos fundos pelo lado esquerdo onde confi na 
com propriedade de Acacio Henrique Torres e sua mulher, e nos fundos mede 18,87m de largura e 
confronta com propriedade de quem de direito, encerrando a área de 510,18m². Cadastro Municipal 
nº.08.009.037. Matrícula nº 37.956 do 2º CRI de Santo André/SP. AVALIAÇÃO: R$ 1.250.000,00 
(em Dez/18), 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 (Processos 
nºs 1024014-91.2018.8.26.0554 e 0020791-50.2018.8.26.0554). Será este edital, por extrato, afi xa-
do e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos 
respectivos patronos.

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 9ª VARA CÍVEL DO FORO DE GUARULHOS 
/ SP - Edital de 1ª e 2ª Praça do imóvel abaixo descrito, para conhecimento de even-
tuais interessados na lide e INTIMAÇÃO do executado ITAÚBA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 46.006.755/0001-02), extraída dos autos da EXE-
CUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESPÉCIES DE CONTRATOS, promovida por 
OLIVEIRA E SILVA JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 04.955.378/0001-

08). Processo: 0019996.79.2009.8.26.0224. A DRA. ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito da 
9ª Vara Cível do Foro de Guarulhos /SP, na forma da lei, FAZ SABER, a todos quanto este edital vierem ou dele 
conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do 
CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, 
Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, 
através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plataforma eletrônica FV LEILÕES 
(www.fvleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em1ª Praça com 
início no dia 31/08/2021 às 13:00 horas e com término no dia 03/09/2021 às 13:00 horas, entregando-o a quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com 
início no dia 03/09/2021 às 13:01 horas e com término no dia 23/09/2021 às 13:00 horas, caso não haja licitantes 
na 1ª Praça, será aceito lances igual ou superior a 60% do valor da avaliação, conforme o art. 885. O juiz da execução 
estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante.  
BEM: UM TERRENO, constituído pelo lote nº 02, da quadra nº 62, da Gleba “A”, do loteamento denominado “Jardim 
Rosa de França”, perímetro urbano deste Distrito, Município e Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, medindo 
14,00m (catorze metros) de frente para a Av. José Antônio Cabral; 7,20m (sete metros e vinte centímetros) em curva 
na confluência da Av. José Antonio Cabral com a Rua Marcos Antonio Liotta, para onde também faz frente; 11,00m 
(onze metros) do lado esquerdo de quem da Rua olha para o terreno, confrontando com a Rua Marcos Antonio Liotta; 
24,50m 9vinte e quatro metros e cinquenta centímetros) do lado direito, confrontando com o lote nº 01; e, nos fundos 
mede 11,70m (onze metros e setenta centímetros), confrontando com o lote nº 03/B, encerrando uma área de 250,55m² 
(duzentos e cinquenta metros e cinquenta e cinco decímetros quadrados). Matrícula 116.193 do 2º Cartório de Re-
gistro de Imóveis de Guarulhos / SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Guarulhos sob nº 083.54.56.0038.01.002. 
TERMO DE PENHORA: Lavrado em 17/09/2014 às fls. 508. AVALIAÇÃO: R$ 493.407,50 para agosto/2019 (fls. 962) 
homologada nos termos do V. Acordão de fls. 1020/1027. FIEL DEPOSITÁRIO: Itaúba Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM –No segundo pregão o valor mínimo para a venda do bem apregoado 
será de 60% do valor de avaliação atualizada correspondente à R$ 325.505,00 (junho/2021). PAGAMENTO E CON-
DIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista. COMISSÃO: A comissão devida será de 5% sobre 
o valor da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou 
através do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: juridico@fvleiloes.com.br, ou ainda no endereço do gestor na Avenida India-
nópolis nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo / SP. Ficam os EXECUTADOS e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço 
atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por 
meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. DRA. ANA CAROLINA MIRANDA DE 
OLIVEIRA - Juíza de Direito da 9ª Vara Cível do Foro de Guarulhos. WWW.FVLEILOES.COM.BR 

1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL I - SANTANA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: LAZARO SILVA BUENO DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº
662.338.108-25) e seu cônjuge MARIA HELENA DE BRITO (CPF/MF Nº 535.093.408-25); bem como dos seguintes coproprietários:  ROALD AMUNDSEN OSÓRIO DOS SANTOS (CPF/MF Nº 900.166.888-
72) e seu cônjuge de casado for, IVO CARLOS VIEIRA COELHO (CPF/MF Nº 491.760.308-06) e seu cônjuge MARIA MARGARIDA BICALETTO COELHO (CPF/MF Nº DESCONHECIDO), JOAQUIM RIBEIRO DE
SOUZA (CPF/MF Nº 643.149.288-91) e seu cônjuge de casado for, e SILVIO VIEIRA TELES (CPF/MF Nº 500.985.518-65) e seu cônjuge de casado for; e dos terceiros interessados: DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ/MF Nº 08.036.157/0001-89) e INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA (CNPJ/MF Nº 03.173.469/0001-10).
 A MM. Juíza de Direito Dra. Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, da 1ª Vara Cível - Foro Regional I - Santana, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução Contra Devedor Solvente, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A (CNPJ/MF Nº 60.746.948/0001-12) em face de LAZARO SILVA BUENO DE
OLIVEIRA (CPF/MF Nº 662.338.108-25), nos autos do Processo nº 0003433-73.2004.8.26.0001, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989
e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Gleba de terras rurais sob o nº 78, com acesso pela estrada municipal do Momuna e estrada municipal do Capuava do Momuna – Momuna – Iguape/SP, CEP 11920-000 -
Descrição do Imóvel: Gleba de terras rural sob nº 78, com a área de 24ha 60a (vinte e quatro hectares e sessenta ares), aproximadamente, situado no 1º Perímetro de Iguape, com as divisas e confrontações seguintes: As
divisas tiveram início no ponto de divisa da gleba nº 80 e o lote devoluto vago nº 98 deste ponto, confrontando com o lote devoluto vago nº 98, segue com os seguintes rumos e distâncias: 16°13’NO - 69,00m; 78°00’NO
- 680,00m; 17°20’SO - 390,00m; 88°17’NE - 250,00m, até a divisa da gleba 81, ocupada por - Ivo Zanella; daí, segue por esta divisa com rumo de 68°12’SE - 405,00m, até a divisa da gleba nº 80, ocupada pela Indústria
Brasileira de Lápis Fritz Johanson S/A; daí, segue por esta divisa com o rumo de 30°00’NE - 370,00m, até o ponto de início. Norte - com o lote devoluto vago nº 98. Sul com o lote devoluto vago nº 98 e a gleba nº 81, ocupada
por Ivo Zanella. Leste com a gleba nº 80, ocupada pela Indústria Brasileira de Lápis Fritz Johanson S/A. Oeste com o lote devoluto vago nº 98.

Dados do Imóvel
INCRA n° 641.030.015.695
Matrícula Imobiliária n° 25.731 Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Iguape - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV. 04 07/07/2010 Penhora Exequenda Proc. nº 0003433-73.2004.8.26.0001 Banco Bradesco S/A
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação (fls. 408/416), o imóvel possui acesso pela estrada municipal do Momuna e estrada municipal do Capoava do Momuna, no bairro do Momuna e, possui topografia plana. A
referida Gleba encontra-se localizada aproximadamente a 22 km do centro do Município e não dispõe de edificações em alvenaria, pastagens ou qualquer outra benfeitoria significativa.
OBS 02: Embora tenha sido penhorada fração ideal do imóvel leiloado (fls. 26), por se tratar de penhora de bem indivisível será realizado o leilão da integralidade, ademais, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou
do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 53.000,00 (Abr/2016 – Laudo de Avaliação às fls. 408/416).
Valor de avaliação atualizado: R$ 66.356,59 (Jul/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 140.705,81 (Fls. 445 – Jul/2017).
02 - A 1ª praça terá início em 15 de outubro de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 18 de outubro de 2021, às 15 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao
início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 18 de outubro de 2021, às 15 horas, e se encerrará em 08 de novembro de 2021, às 15 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação
parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá
pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º, CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto
os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 11 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. ARIANE DE FÁTIMA ALVES DIAS PAUKOSKI SIMONI - JUÍZA DE DIREITO

B5gazetasp.com.br
Quinta-feira, 26 De agosto De 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
PROCESSO LICITATÓRIO N° 83/2021 PREGÃO PRESENCIAL n° 11/2021 
EDITAL Nº 83/2021.(REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRA FUTURA) RECEBIMENTO 
DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: até as 09hs00 do dia 09/09/2021. 
ABERTURA DO PREGÃO: 09/09/2021, ato seqüencial ao credenciamento.  LOCAL: Casa 
da Cultura, Avenida 7 de Setembro, nº 447, Pirangi-SP. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de 500,00 toneladas de Concreto Betuminoso “massa asfáltica” tipo CBUQ e 
5.000,00 Kg de Emulsão Asfáltica Catiônicas RR-2C destinados a realização da operação 
tapa buracos em diversas vias públicas do Município de Pirangi/SP. O edital na integra 
pode ser obtido pelos interessados na Prefeitura Municipal de Pirangi, Departamento de 
Licitações, a Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 579, Pirangi-SP, das 09:00 às 11:00 e 
das 12:30 às 15:30 horas, ou pelo site: www.pirangi.sp.gov.br,  informações: fone (17) 
3386.9600, com a Diretora de Engenharia, Obras e Serviços, Thaís de Carvalho.  Angela 
Maria Busnardo – Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Aviso De Licitação - Pregão Eletrônico Nº 22/2021 - Processo Nº 94/2021 - Objeto: Registro De Preços 
Para Aquisições Futura E Parcelada De Diversos Equipamentos De Informática, com adesão da Câmara 
Municipal. IMPORTANTE: Recebimento Das Propostas: até às 09h do dia 09/09/2021. Inicio Da Sessão De 
Disputa De Pregão: às 09h01min do dia 09/09/2021 no sítio eletrônico: www.bnc.org.br. Formalização De 
Consultas e Edital: Por telefone (13) 3847-7000 – Ramal 218/208, e-mail compras@miracatu.sp.gov.br, 
pelo site http://miracatu.sp.gov.br/Licitacoes/, ou pelo link https://bit.ly/edital-pe-22-2021.
Aviso De Licitação - Pregão Eletrônico Nº 29/2021 - Processo Nº 87/2021 - Objeto: Registro De 
Preços Para Aquisições Futura De Diversos Materiais Para Limpeza Urbana. Importante: Recebimento 
Das Propostas: até às 8h30min do dia 10/09/2021. Inicio Da Sessão De Disputa De Pregão: às 09h do 
dia 09/09/2021 no sítio eletrônico: www.bnc.org.br. Formalização De Consultas e Edital: Por telefone (13) 
3847-7000 – Ramal 218/208, e-mail compras@miracatu.sp.gov.br, pelo site http://miracatu.sp.gov.br/
Licitacoes/, ou pelo link https://bit.ly/Edital-PE-29-2021.
Aviso De Licitação - Pregão Eletrônico Nº 30/2021 - Processo Nº 112/2021 - Objeto: Aquisição De 
Veículos (Tipo Van E Micro Ônibus), Para Atender O Depto. De Saúde. Importante: Recebimento Das 
Propostas: até às 14h30min do dia 10/09/2021. Inicio Da Sessão De Disputa De Pregão: às 14h31min do 
dia 10/09/2021 no sítio eletrônico: www.bnc.org.br. Formalização De Consultas e Edital: Por telefone (13) 
3847-7000 – Ramal 218/208, e-mail compras@miracatu.sp.gov.br, pelo site http://miracatu.sp.gov.br/
Licitacoes/, ou pelo link https://bit.ly/Edital-PE-30-2021.Miracatu, 25 de Agosto de 2021. Cezar Augusto 
de Moraes - Diretor do Departamento Municipal de Compras e Projetos.

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 17/2021 
PROCESSO DE COMPRA 339/2021

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Óleos e 
Graxa para a Frota Municipal, (Óleo de motor, óleo dois 
tempos, óleo de freio ou fluido de freio, óleo de cambio, 
óleo diferencial, óleo hidráulico, óleo de transmissão, 
desengraxante, shampoo para lavagem de autos, graxa e 
limpa baú), conforme anexo I.
cREDENCIAMENTO, Recebimento dos envelopes Ha-
bilitação e Proposta:: 09/09/2021 a partir das 09h30min.
O Edital completo poderá ser adquirido no Depto. de 
Compras e Licitações, mediante pagamento de taxa, 
e ou pelo site www.pedrodetoledo.sp.gov.br e ou pelo 
e-mail: compras@pedrodetoledo.sp.gov.br, informa-
ções Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 25 de Agosto de 2021.Eleazar Muniz 
Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 008/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1915/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA TIPO LED NA ÁREA DE LAZER 
SÃO BENTO, PRAÇA PROF. JORGE BORGES 
CORREA, ÁREA DE LAZER DO MELHADO, 
PRAÇA DO IMPERADOR E PRAÇA DOS VO-
LUNTÁRIOS NESTA CIDADE, CONFORME DES-
CRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL 
DESCRITIVO, NA PLANILHA DE QUANTITA-
TIVOS E NOS DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM 
PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL. 
Homologo o parecer da Comissão Permanente de 
Licitações que considerou vencedora a empresa: 
FORT NORT DESENVOLVIMENTO AMBIEN-
TAL E URBANO EIRELI pelo valor total de R$ 
1.222.910,66 (Um milhão e duzentos e vinte e dois 
mil e novecentos e dez reais e sessenta e seis cen-
tavos), adjudicando-lhe o objeto deste edital.

Araraquara, 25 de Agosto de 2.021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal da Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2243/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEA-
MENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS NO 
JARDIM VALE DAS ROSAS, JARDIM TANGA-
RÁ, JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA, JARDIM 
ARCO-ÍRIS, CENTRO E YOLANDA OPICE, CON-
FORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS 
ANEXOS QUE FAZEM PARTE DO PRESENTE 
EDITAL.
Homologo o parecer da Comissão Permanente de 
Licitações que considerou vencedora a empresa: 
NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA, pelo valor total de R$ 851.008,94 
(Oitocentos e cinquenta e um mil e oito reais e no-
venta e quatro centavos), adjudicando-lhe o objeto 
deste Edital.

Araraquara, 25 de Agosto de 2.021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

O Prefeito de Embu das Artes TORNA 
PUBLICO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
043/2021 - Processo nº 11.129/2021 
- Registro de Preços para Aquisi-
ção Estimada de Medicamentos do 
Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica Utilizados no Âmbito 
da Saúde Mental, com sessão mar-
cada para as 10h do dia 14/09/2021. 
Edital e informações poderão ser obti-
dos junto ao Depto. de Licitações, das 
09h às 16h, (11) 4785-3618/3475, su-
primentos@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em 
25/08/2021. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESUMO DE CONTRATO Nº 86/2021 – PROC. Nº 8562/2021 - CONTRATADA: 
ESCRITÓRIO DE IDEIAS PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO CULTURAL LTDA. - 
OBJETO: Prestação de serviços de intervenção artística para compor o novo es-

paço “Praça Cívica” criada no parque Chico Mendes, como parte das comemorações do 
aniversário de São Caetano do Sul/SP - DATA DA ASSINATURA: 18/08/2021 - PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 18/08/2021 a 31/08/2021 - VALOR TOTAL: R$ 20.000,00. CONTRATANTE: Se-
cretaria Municipal de Cultura.

RESUMO: Processo nº 7651/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 58/2021 – Registro 
de Preço para Fornecimento e Instalação de Aparelhos de Longevidade para Parques e 
Praças. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação em epígrafe para o dia 10 de 
setembro de 2021 às 09 horas, no AUDITÓRIO DO ATENDE FÁCIL, sito a Rua Major Carlo 
Del Prete nº 651 – com entrada pela rua Paraíba s/nº, Centro, em São Caetano do Sul/SP. 
O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações 
e Contratos, e telefones para contato: 4233-7235”. Secretária Municipal de Governo Silvia 
de Campos – 23/08/2021. São Caetano do Sul, 25 de agosto de 2021. Carolina Morales 
Bernardino-Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 8269/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 57/2021 – Oferta de 
Compra nº - 863600801002021OC00020 – Registro de Preços para Fornecimento de Absor-
vente Higiênico e Saco para Descarte de Absorvente Higiênico para Atendimento das Esco-
las de Educação Básica do Ensino Fundamental. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a 
licitação em epígrafe para o dia 13 de setembro de 2021 às 13:30 horas, a ser realizada no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital, anexos e demais informações e esclareci-
mentos, poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br, e http://licitacao.
saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações e Contratos, e telefones 
para contato: 4233-7235”. Secretária Municipal de Governo Silvia de Campos – 23/08/2021. 
São Caetano do Sul, 25 de agosto de 2021. Carolina Morales Bernardino-Diretora do Depar-
tamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 7544/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 59/2021 – Oferta de 
Compra nº - OC 863600801002021OC00021 - a AQUISIÇÃO DE MIXER PROFISSIONAL E 
PEDESTAL DE APOIO. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação em epígrafe para 
o dia 10 de setembro de 2021 às 15 horas, a ser realizada no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br. O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos 
nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br, e http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/
web, ou no Departamento de Licitações e Contratos, e telefones para contato: 4227-7798”. 
Secretária Municipal de Governo Silvia de Campos – 23/08/2021. São Caetano do Sul, 25 
de agosto de 2021. Carolina Morales Bernardino – Diretora do Departamento de Licitações 
e Contratos.

RESUMO: Processo nº 5434/2021 - Modalidade Pregão Eletrônico nº 60/2021 Oferta de 
Compra nº 863600801002021OC00022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO PARA AS 
UNIDADES DA PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL, COM O FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E SEUS RES-
PECTIVOS SUPRIMENTOS, MATERIAIS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA, 
EXCLUINDO-SE O FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE. DATA DE ABERTURA: “Fica 
agendada a licitação em epígrafe para o dia 13 de setembro de 2021 às 09 horas, a ser rea-
lizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital, anexos e demais informações e 
esclarecimentos, poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br, e http://
licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações e Contratos, e 
telefones para contato: 4233-7235”. Secretária Municipal de Governo: Silvia de Campos 
– 25/08/2021. São Caetano do Sul, 25 de agosto de 2021. Carolina Morales Bernardino – 
Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 7647/2021 - Modalidade Pregão Presencial nº 61/2021 – Registro 
de Preço para Fornecimento e Instalação de Brinquedos Externos para Parques e Centros 
Esportivos. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação em epígrafe para o dia 14 de 
agosto de 2021 às 09 horas, no AUDITÓRIO DO ATENDE FÁCIL, sito a Rua Major Carlo 
Del Prete nº 651 – com entrada pela rua Paraíba s/nº, Centro, em São Caetano do Sul/SP. 
O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações 
e Contratos, e telefones para contato: 4233-7235.” Secretária Municipal de Governo: Silvia 
de Campos – 25/08/2021. São Caetano do Sul, 25 de agosto de 2021. Carolina Morales 
Bernardino – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Proc. nº 21489/18-VIII Vol. - CONCURSO PÚBLICO - 12ª Convocação – SEEDUC 
- Tornamos público a quem possa interessar, que o(a) abaixo relacionado(a), não atendeu 
ao chamamento, desistiu e/ou foi excluído(a), razão pela qual o Sr. Secretário Municipal 
de Planejamento e Gestão – SEPLAG, autorizou a exclusão do quadro de classifi cados e 
convocados:
Nome Classifi cação Função
Rosana Andrea Vieira 091º Professor Nível I - Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)

São Caetano do Sul, 24 de agosto de 2021. CAIO LESSIO PREVIATO-Secretário Municipal 
de Planejamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Resumo de Edital
Pregão 12/21: contratação de uma empre-
sa especializada na cremação de 12.000 
quilos de animais mortos de pequeno porte, 
abertura: 22/09/2021, conforme especifica-
ções do edital, , às 9h00min. Edital comple-
to: Rua Dr. José Foz, 126, (18)3226-0055. 
Pres. Prudente/SP, 24.08.21, Valdecir Vieira  
- Diretor Presidente.

PRUDENCO COMPANHIA PRUDENTINA 
DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ (M.F.) nº 48.812.648/0001-99

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 127/2021, 
Tomada de Preços nº 006/2021 - objeto: Au-
mento de carga de energia elétrica com insta-
laçlão de Posto de Transformação e Revisão 
das Instalações Elétricas prediais na EMEIEF 
Pequeno Príncipe, conforme Memorial Des-
critivo, Planilhas Orçamentárias, Cronograma 
Físico-Financeiro, Projeto Básico, em anexo.   
Encerramento no dia 14/06/2021 as 09h: 30min; 
Abertura as 10h: 00min. O Edital na integra 
encontra-se a disposição dos interessados no 
endereço eletrônico www.mongagua.sp.gov.
br, através do aplicativo ACESSO A INFOR-
MAÇÃO- PORTAL LICITAÇÕES - Tomada de 
Preços, ou através do Portal de Transparência. 
Para qualquer esclarecimento, entrar em conta-
to: telefone (13) 3445-3067 e e-mail: licitacao@
mongagua.sp.gov.br - Márcio Melo Gomes Pre-
feito Municipal.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 130/2021, 
Tomada de Preços nº 007/2021 - objeto: Implan-
tação de Centro de Transformação em média 
Tensão e revisão das instalações elétricas Pre-
diais de Baixa Tensão na EMEIEF Célia Pupo de 
Jesus, conforme Memorial Descritivo, Planilhas 
Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, 
Projeto Básico, em anexo.    Encerramento no 
dia 15/06/2021 as 09h: 30min; Abertura as 10h: 
00min. O Edital na integra encontra-se a dispo-
sição dos interessados no endereço eletrônico 
www.mongagua.sp.gov.br, através do aplicativo 
ACESSO A INFORMAÇÃO- PORTAL LICITA-
ÇÕES - Tomada de Preços, ou através do Portal 
de Transparência. Para qualquer esclarecimen-
to, entrar em contato: telefone (13) 3445-3067 e 
e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br - Márcio 
Melo Gomes Prefeito Municipal.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 126/2021, 
Tomada de Preços nº 005/2021 - objeto: Mon-
tagem de Posto de Transformação em Tensão 
Primária e Adequação das Instalações Elétricas 
Prediais de Tensão Secundária na EMEF Tonico 
Silva, conforme Memorial Descritivo, Planilhas 
Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, 
Projeto Básico, em anexo.   Encerramento no 
dia 13/06/2021 as 09h: 30min; Abertura as 10h: 
00min. O Edital na integra encontra-se a dispo-
sição dos interessados no endereço eletrônico 
www.mongagua.sp.gov.br, através do aplicativo 
ACESSO A INFORMAÇÃO- PORTAL LICITA-
ÇÕES - Tomada de Preços, ou através do Portal 
de Transparência. Para qualquer esclarecimen-
to, entrar em contato: telefone (13) 3445-3067 e 
e-mail: licitacao@mongagua.sp.gov.br - Márcio 
Melo Gomes Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 32/2021
PROCESSO N.º 990/2021 

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, 
através do Setor de Compras, faz saber a quantos 
possa interessar que, se acha aberta licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº32/2021, do tipo 
menor preço, destinada a seleção de proposta mais 
vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS, pelo período 
de 12 (doze) meses, para aquisição parcelada de 
medicamentos para a rede básica de saúde e para 
atendimento a mandados judiciais da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Miguel Arcanjo - SP. 
Edital através de correspondência eletrônica (email), 
encaminhados para compras3@saomiguelarcanjo.
sp.gov.br, compras1@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou 
através do site www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br sem 
ônus aos interessados solicitantes. Encerramento: 
às 09:15 horas do dia 09 de setembro de 2021. 
Informações: das 9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça 
Antonio Ferreira Leme, n.º53, Centro, SMA, Telefax: 
(15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 25 de agosto de 
2021. Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-044/2021. Proces-
so licitatório:  29.519/2020. Objeto: Registro 
de Preço - “Locação de banheiro químico”. 
Sessão pública de processamento: dia 
10/09/2021 às 14:15 horas. Da sessão pú-
blica: O processamento eletrônico será rea-
lizado através do endereço eletrônico com-
prasbr.com.br, no dia e hora mencionados e 
será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio 
da equipe de apoio. O edital está disponível 
no site: www.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.
br. Taboão da Serra, 25 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 Presencial nº. G-001/2021. Proces-
so licitatório: 4044/2021. Objeto: “CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 
CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTE-
BOL E FUTSAL.” Sessão pública e entrega 
de propostas e envelopes: dia 13/09/2021 às 
09:00 horas. Local da sessão pública: Praça 
Miguel Ortega, 286, 1º andar, Pq. Assunção, 
Taboão da Serra/SP. Local para aquisição 
do edital: gratuitamente no site: www.ts.sp.
gov.br. Taboão da Serra, 25 de Agosto de 
2021. Wagner Luiz Eckstein Júnior – Secre-
tário 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 Presencial nº. G-005/2021. Proces-
so licitatório: 14834/2021. Objeto: “CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
NO SISTEMA DO PORTAL DA TRANS-
PARÊNCIA.” Sessão pública e entrega de 
propostas e envelopes: dia 10/09/2021 às 
09:00 horas. Local da sessão pública: Praça 
Miguel Ortega, 286, 1º andar, Pq. Assunção, 
Taboão da Serra/SP. Local para aquisição 
do edital: gratuitamente no site: www.ts.sp.
gov.br. Taboão da Serra, 25 de Agosto de 
2021. Wagner Luiz Eckstein Júnior – Secre-
tário 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 Presencial nº. G-006/2021. Proces-
so licitatório: 13686/2021. Objeto: “AQUI-
SIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍ-
NA E AVES.” Sessão pública e entrega de 
propostas e envelopes: dia 08/09/2021 às 
09:00 horas. Local da sessão pública: Praça 
Miguel Ortega, 286, 1º andar, Pq. Assunção, 
Taboão da Serra/SP. Local para aquisição 
do edital: gratuitamente no site: www.ts.sp.
gov.br. Taboão da Serra, 25 de Agosto de 
2021. Wagner Luiz Eckstein Júnior – Secre-
tário 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 Presencial nº. G-007/2021. Proces-
so licitatório: 13572/2021. Objeto: “AQUI-
SIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁ-
RIOS, UTILIDADES DOMÉSTICAS, MA-
TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA 
E COZINHA.” Sessão pública e entrega de 
propostas e envelopes: dia 09/09/2021 às 
09:00 horas. Local da sessão pública: Praça 
Miguel Ortega, 286, 1º andar, Pq. Assunção, 
Taboão da Serra/SP. Local para aquisição 
do edital: gratuitamente no site: www.ts.sp.
gov.br. Taboão da Serra, 25 de Agosto de 
2021. Wagner Luiz Eckstein Júnior – Secre-
tário Municipal de Administração. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 027/2021

PROCESSO Nº 043/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

Encontra-se aberta no Departamento 
Municipal de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia- SP, o EDITAL Nº 027/2021, 
referente a TOMADA PREÇOS Nº 
005/2021, PROCESSO Nº 043/2021, 
do tipo menor preço, pelo regime de 
empreitada global, que trata da es-
colha da proposta mais vantajosa, 
por preço, visando a contratação de 
empresa especializada para a pres-
tação de serviços na operação e ma-
nutenção do aterro municipal con-
trolado de resíduos sólidos utilizado 
pelo município conforme Termo de 
Colaboração Mútua assinado entre a 
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu 
e Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia com o fornecimento de todos 
os equipamentos, mão de obra, mate-
riais e insumos necessários, mediante 
as normas vigentes e cláusulas cons-
tantes do Edital nº 027/2021, Termo de 
Referência e anexos que farão parte 
integrante do Contrato.

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

16h00m do dia 10/09/2021 (Para em-
presas não cadastradas).

Recebimento dos envelopes dia 
15/09/2021 – 09h00min (Para empre-

sas cadastradas).
Abertura dos envelopes dia 

15/09/2021 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 confirmarem a re-
tirada do Edital.

Cananéia, 24 de agosto de 2021. 
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente Do Consor-
cio Intermunicipal De Saúde Do Vale 
Do Ribeira E Litoral Sul – Consaúde, 
Cnpj.57.740.490/0001-80, No Uso De Suas 
Atribuições Legais, Diante Dos Elementos 
De Instrução Dos Autos Homologa A Adju-
dicação Proferida Pelo Pregoeiro No Pro-
cesso Nº 102/2021 – Pregão Presencial Nº 
36/2021 Que Objetiva O Registro De Preços 
Materiais De Cirurgia Geral E Oncologia Em 
Consignação Pelo Períodp De 12 (Dose) 
Meses. Ao Hospital Regional “Dr.Leopoldo 
Bevilacqua” – Hrlb/Consaude, Pelo Critério 
De Menor Preço As Empresas: Isomedical 
Comercial Ltda, Cnpj 00.757.668/0001-88, 
Lote 05, Item 09; Medical Chizzolini Ltda, 
Cnpj 25.067.657/0001-05, Lote 01, Itens 01, 
10, Lote 02, Itens 04, 05, 06, 07 Lote 04, 
Item 08; O (A)  Responsável Legal Da Refe-
rida Empresa Fica  Convocado (A)  A Com-
parecer Ao  Serviço De Suprimento Do Con-
saúde Para  Assinatura Da Ata De Registro 
De Preços, No Prazo De 05 (Cinco) Dias.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Juquiá, torna público que se acha aberto, o Pregão Eletrônico nº 
016/2021, Processo nº 073/2021, objetivando a aquisição de Equipamento e Acessório de In-
formática e de Monitoramento, tipo menor preço. Edital disponível no site: www.juquia.sp.gov.
br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. Recebimento de propostas até 08:00 hs do dia 14.09.2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2021
Processo Administrativo n° 066/2021

DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio 
da Prefeitura Municipal, torna público, para conhe-
cimento 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 
ELETRÔNICA, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, 
NO MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE-
CIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA, DE 
GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO 
PERECIVEIS EM ATENDIMENTO AO CRAS E 
ABRIGO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DESTE MUNICIPIO, pelo período de 12 (doze) 
meses, subordinado às condições e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Recebimento das propostas por meio eletrônico: 
a partir das 08 horas do dia 26/05/2021 até as 
08h59min do dia 09/09/2021.
Abertura de Propostas iniciais: às 09h00min do 
dia 09/09/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 
09h15min do dia 09/09/2021.
Tempo de Disputa: 10 minutos

Para todas as referências de tempo será obser-
vado o horário de Brasília (DF). LOCAL: Bolsa de 
Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

Valor estimado desta licitação: R$ 164.214,94

Fonte de Recursos: Federal / Estadual / Próprio

Local de Consulta do Edital: O Edital e seus 
anexos poderão ser visualizados junto ao Portal 
eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Pa-
riquera-Açu/SP, pelo link: <http://www.parique-
raacu.sp.gov.br OU poderão ser retirados junto ao 
Departamento de Licitação - situado na Rua XV 
de novembro, 686 - Centro - Pariquera-Açu/SP - 
Centro, portando CD-ROM ou pen drive, ou ainda, 
solicitado através do e-mail<licitacao@parique-
raacu.sp.gov.br> e ainda junto à plataforma eletrô-
nica de licitação da Bolsa de Licitações do Brasil: 
www.bll.org.br. Demais informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (13) 3856-7100, ramal 206.

Pariquera-Açu/SP, em 25 de agosto de 2021.

Wagner Bento da Costa 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021
PROCESSO Nº 072/2021

EDITAL Nº 036/2021

DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

Encontra-se aberta no Departamento Municipal 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal 
de Pariquera-Açu, o EDITAL nº 036/2021, PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, PROCESSO Nº 
072/2021, que trata da CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO 
DE MATERIAL ESCOLAR EM ATENDIMENTO 
AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E 
INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO DE PARIQUERA-AÇU/SP.

Credenciamento: Dia 10/09/2021, das 09:00 ho-
ras às 09:30 horas, junto ao Pregoeiro, na Sala 
do Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, 
nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP. 

Entrega dos envelopes: Dia 10/09/2021, até às 
09:30 horas, na Sessão de Protocolos da Prefei-
tura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de 
Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu, Centro. 

Sessão Pública, início a partir das 09:30 horas 
do dia 10/09/2021, na Sala do Setor de Licitação, 
sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pa-
riquera-Açu-SP

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

Pariquera-Açu, 25 de agosto de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO
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EDITAL DE LEILÃO  | Comitente vendedor: Carlos Roberto Morelis - CNPJ sob nº 
28.828.715/0001-56. O leilão será realizado 15 de Setembro de 2021, às 14:00, no 
site www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato – Jucesp 817.
EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO           

ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.HISALEILOES.COM.BR.

EDITAL DE LEILÃO  | Comitente vendedor: D&G Participações Societárias LTDA - 
CNPJ sob nº 18.235.078/0001-50. O leilão será realizado 14 de Setembro de 
2021, às 11:00, no site www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato 
– Jucesp 817. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E  PARTICIPAÇÃO 

DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.HISALEILOES.COM.BR.

EDITAL DE LEILÃO  | Comitente vendedor: D&G Participações Societárias LTDA - 
CNPJ sob nº 18.235.078/0001-50. O leilão será realizado 16 de Setembro de 
2021, às 11:00, no site www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato 
– Jucesp 817. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E  PARTICIPAÇÃO 

DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.HISALEILOES.COM.BR.

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0001142-11.2019.8.26.0281 – Executados: LUIZ FERNAN-
DO MIRANDA SOARES (CPF: 107.681.398/48) E FLAVIA GONÇALVEZ GAGLIARDI AL-
BERTO PEREIRA (CPF: 269.246.468-08) – Exequente: CONDOMÍNIO VILLE DE CHAMONIX 
(CNPJ: 52.352.697/0001-63) – Interessada: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA (CNPJ: 
50.122.571/0001-77).  A 1ª PRAÇA ocorrerá a partir de 04 de Outubro de 2021 às 15h30minb 

e se encerrará em 07 de Outubro de 2021 Às 15h30min. Não havendo lance igual ou superior ao valor de avaliação 
nos três dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª PRAÇA seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 07 de 
Outubro de 2021 às 15h31min e encerramento em 27 de Outubro de 2021 às 15h30min. O valor mínimo para venda 
em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial atualizada. BEM: Terreno com 
residência padrão superior, constituída por sala de estar, sala de TV, cozinha, 05 (cinco) suítes - contendo uma das 
suítes closet e banheira - varanda no pavimento superior, além de garagem, piscina, churrasqueira e espaço utilizável 
como canil. Objeto da Matrícula nº 11.099 do Cartório de Registro de Imóveis de Itatiba/SP. AVALIAÇÃO: R$ R$ 
1.395.000,00 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil reais), em janeiro/2020. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 
1.529.117,75 (um milhão e quinhentos e vinte e nove mil, cento e dezessete reais e setenta e cinco centavos), 
atualizado em Agosto de 2021, com base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  
Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 0002338-28.2020.8.26.0201 – Executado: ELIZABETE APA-
RECIDA DOS SANTOS (CPF Nº 337.127.448-97) – Exequente: EDVALDO HENRIQUE DOS 
SANTOS BARBOSA (CPF Nº 220.142.968-55)- Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GARÇA (CNPJ Nº 44.518.371/0001-35). O 1º leilão terá início em 04 de Outubro de 2021 às 
14:30 horas com encerramento em 07 de Outubro de 2021 às 14:30 horas com lances a partir 

do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encer-
rará em 27 de Outubro de 2021 às 14:30 horas, com lances a partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação 
atualizada. BEM: O lote de terreno sob nº 01 da quadra “E”, do loteamento denominado Jardim Cafezal, de caráter 
misto, no perímetro urbano do município de comarca de Garça, com a área total de 182,64m². Objeto da Matrícula 
24.417 do 1º Cartóri ode Registro de Imóveis de Garça. Inscrição do Contribuinte sob nº 00570107000. Valor 
de Avaliação: R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais), em julho de 2021. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 
123.000,00 (cento e vinte e três mil reais), 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 0003969-78.2018.8.26.0006 – Executado: Marcos Antonio 
Pereira da Luz (CPF nº 116.418.058-46) – Exequente: Mônica Alves de Oliveira Aliberti 
(CPF nº 173.028.248-27). - Interessado: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS 
DE SÃO PAULO – BANCOOP (CNPJ nº 01.395.962/0001-50) e Prefeitura Municipal de São 
Paulo (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 15h30min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Direitos 
sobre o Apartamento nº 57, “EDIFÍCIO BAHIA” – Bloco C, integrante do Condomínio Veredas do Carmo, situado à Rua 
Morubixaba nº 712, contendo a área privativa de 60,510m², correspondendo-lhe o direito de uso de uma vaga para es-
tacionamento de veículo, em local indeterminado, numerada apenas para efeito de localização. Observação: Contém 
03 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e vaga indeterminada para automóvel de pequeno ou médio 
porte no estacionamento. Objeto da Matrícula 132.226, do 16º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
São Paulo/SP, Inscrição Municipal sob nº 147.279.1398-3. Valor de Avaliação: R$ 290.000,00 (duzentos e noventa 
mil reais), em Outubro de 2018. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 333.087,72 (trezentos e trinta e três mil, oitenta 
e sete reais e setenta e dois 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 0012247-77.2018.8.26.0100 – Executado: Amaral Sign S Ltda 
(CNPJ nº 02.373.931/0001-60) e João Luiz Ferreira Amaral (CPF nº 220.499.758-72) – Exe-
quente: Espólio de Carmen Venegas Falsetti, representado por seu inventariante Fran-
cisco Augusto de Jesus Venegas Falsetti (CPF nº 030.757.538-15), Leyla Argia Venegas 
Falsetti (CPF nº 044.340.138-15), João Carlos Venegas Falsetti (CPF nº 452.517.118-91) e 

Vera Sylvia Venegas Falsetti Branco (CPF nº 668.032.178-68) - Interessados: Prefeitura Municipal de São Paulo/
SP (CNPJ nº 46.395.000/0001-39) e Administradora de Bens Infinity Ltda Me (CNPJ nº 19.241.545/0001-18). 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 50% (cinquenta por cento) 
da avaliação atualizada. BEM: Um terreno, situado à rua Carvalho dos Santos, lotes 111, 112, 113 e 114, na Vila The-
rezinha, em Vila Emma, na Vila Formosa, medindo 32,00m² de frente, por 50m² de fundos. Observações: Conforme 
laudo de avaliação, trata-se de uma propriedade com característica “1.2.6 - Casa Padrão Simples - limite médio” e 
“2.2.2 - Galpão Simples – limite médio”, possuindo 1.600,00m² de terreno e 1.393,00m² de área construída, sendo 
distribuídos em: GALPÃO COMERCIAL: Composto por 02 banheiros, cozinha, mezanino e 02 salas. RESIDÊNCIAS: 
Composto por 06 casas, cada uma delas com sala de estar, cozinha, banheiro, 02 dormitórios e área de serviço. Ob-
jeto da Matrícula 79.504, do 9ª Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, 
Inscrição Estadual sob nº 148.200.0003-8. Valor de Avaliação: R$ 4.072.250,00 (quatro milhões e setenta e dois mil 
e duzentos e cinquenta reais), em Outubro de 2020. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 4.374.364,00 (quatro milhões 
e trezentos e setenta e quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais), 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 0016841-96.2012.8.26.0019 Exequente: Banco Bradesco 
S/A (CNPJ nº 60.746.948/0001-12). Executados: Brugni Assis Comércio De Tecidos Ltda 
Me (CNPJ nº 07.855.287/0001-80); Solange Kuniko Tongu Brugni (CPNJ nº 095.836.118-
59) E Seu Cônjuge, Se Casada For. Coproprietários: José Marcos Caetano Pinto (CNPJ 
nº 115.173.418-76); Gleisse Maria De Assis Caetano Pinto (CNPJ nº 132.322.368-12); Pau-
lo Cesar Brugni (CNPJ nº 078.813.428-03); Interessados: Banco Bradesco S/A (CNPJ nº 

60.746.948/0001-12); Prefeitura Municipal De Americana (CNPJ nº 45.781.176/0001-66). Advogados: Alexandre 
Augusto Fiori De Tella (OAB 126070/SP), Bruno Henrique Goncalves (OAB 131351/SP), Guilherme Moreno 
Maia (OAB 208104/SP), Tiago Tessler Blecher (OAB 239948/SP), Mauro Sergio De Freitas (OAB 261738/SP). 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 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: Direitos correspondentes a 25% (vinte e cinco por 
cento) da parte ideal pertencente a executada de um lote de terreno urbano, sob n° 1-A, da quadra C, situado no 
Bairro São Luiz, em Americana medindo 6,00 metros de frente para a Rua João Scarazatto; 14,14 metros em curva 
de esquina formada pelas Ruas João Scarazatto e Paolo Dell Agnese; 10,10 metros de um lado, confrontando com 
a Rua Paolo Dell’ Agnese; 19,10 metros do outro lado, confrontando com parte do lote 2-A; 15,00 metros nos fundos, 
confrontando com o lote 1-B; perfazendo uma área superficial de 269,00 metros quadrados. Cadastro Municipal nº 
09.0030.0142.000. Objeto da matrícula 82.071 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 nº 1001257-92.2018.8.26.0590  – Executados: RICARDO MO-
REIRA DA SILVA VIDRAÇARIA – ME (CNPJ/MF Nº 00.126.063/0001-99) E RICARDO MOREI-
RA DA SILVA (CPF/MF Nº 003.571.158-21). – Exequente: MARIA IZABEL MAZZUCATI (CPF/
MF Nº 253.227.718-16).- Interessado: MOZART PEREIRA VIEIRA (CPF/MF Nº 512.275.258-
34); LEANDRO MAZZUCATI (CPF/MF Nº 063.212.738-48); EVANDRO MAZZUCATI (CPF/MF 

Nº 134.955.288-73) E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE. O 1º leilão terá início em 04/10/2021 a partir 
das 14h00min com encerramento às 14h00min 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 
14h00min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Parte ideal penhorada 
correspondente a 50 % do apartamento nº 13, localizado no 1º andar, do Edifício Rhodes com área útil de 119,32m², 
a área comum de 38,10m² e perfazendo a área total construída de 183,58m². Localização: perfazendo a área total 
construída de 183,58m². Objeto da Matrícula nº 31.552, do Cartório de Registro de Imóveis de São Vicente/SP. 
Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1001283-84.2018.8.26.0204 – Executados: JOÃO 
DONIZETE DE OLIVEIRA (CPF Nº 802.639.258-20) – Exequente: JOÃO EUCLIDES SIAN 
(CPF Nº018.718.698-70) – Interessado: BANCO SANTANDER S/A (CNPJ Nº 90.400.888/0001-
42); PREFEITURA MUNICIPAL DE  GUAPIAÇU (CNPJ Nº 45.728.326/0001-78); VERA 
REGINA DE ALMEIDA (CPF Nº 045.995.418-00); COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (CNPJ Nº 02.998.611/0001-04), sendo que a 1ª PRAÇA que 

ocorrerá a partir de 04 de Outubro de 2021 às 15h30min e se encerrará em 07 de Outubro de 2021, às 15h30min. 
Não havendo lance igual ou superior ao valor de avaliação nos três dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª 
PRAÇA seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 07 de Outubro de 2021, às 15h31min e se encerrará em 27 
de Outubro de 2021, às 15h30min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 70% (setenta por 
cento) do valor da avaliação judicial atualizada. DO BEM: Parte ideal que o executado possui correspondente a 50% 
(cinquenta por cento) da propriedade rural com área de 22.497,00m² de terras, correspondente a 02,24,97 hectares. 
I – Observação: Uma casa com 2 dormitórios, cozinha, banheiro e eletrificação rural. Possui ainda, cercas no entorno, 
1 poço semiartesiano com caixa d’água tipo taça, 1 curralama em madeira (pequena e simples) e 1 pocilga (pequenas 
e muito simples). Denominação especial: Sítio Nossa Senhora Aparecida. Uso das Terras: Pastagens e benfeitorias. 
Roteiro de Acesso: Estrada vicinal que liga Guapiaçu a Cedral, entrando a direita após cerca de 880m e seguindo 
por mais 3.100m. O imóvel margeia a estrada pela direita, iniciando logo após a ponte. Localização: São José do Rio 
Preto/SP. Objeto da Matrícula nº 120.122, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. 
Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 1011289-25.2019.8.26.0590 – Executado: VANEUZA SIL-
VA (CPF Nº 373.547.078-56) – Exequente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GUARAÚ (CNPJ Nº 
68.012.533/0001-27)- Interessado: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE SÃO VICENTE (CNPJ Nº 08.308.470/0001-29), ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ Nº 
60.701.190/0001-04). O 1º leilão terá início em 04 de Outubro de 2021 às 14:30 horas com 
encerramento em 07 de Outubro de 2021 às 14:30 horas 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 14:30 horas, com lances a partir de 70% (setenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: 
Direitos que a executada possui sobre o apartamento nº 25, localizado no 2º andar ou 3º pavimento, do Condomínio 
Edifício Guarau - Bloco II, possuí umam área total de 42,00m² , 35,424m² de área útil, 4,400m² relacionada a fração 
ideal, e uma participação do terreno e coisas de uso comum de 7,676m². Objeto da Matrícula 39.363, do Cartório de 
Registro de Imóveis de São Vicente.Inscrição do Constribuinte sob nº 11.00028.0017.00470.0241. Valor de Ava-
liação: R$ 128.869,60 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), em julho/2021 
Valor de Avaliação Atualizado: R$ 128.869,60 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta 
centavos), em julho/2021. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1011535-48.2017.8.26.0248 – Executados: FERRAMEN-
TARIA INDAIATUBA LTDA-EPP (CNPJ Nº 67.558.296/0001-31), DORIVAL VICENTE KRO-
NÉIS (CPF Nº 775.647.238-15), ISABEL ODNEIA KRONEIS (CPF Nº 201.785.118-38), JOÃO 
BATISTA PERES JUNIOR (CPF Nº 712.691.858-53), MARTA MARIA WOLF PERES (CPF 
Nº 964.063.998-20), DAISY APARECIDA NASCIMENTO (CPF Nº 963.556.978-53), ROQUE 

DONIZETE DE CERVALHO (CPF Nº 963.554.258-53), ELISABETE PEREIRA FRAGA (CPF Nº 051.081.808-02), 
GILBERTO WOLF (CPF Nº 036.081.088-82) – Exequente: ROBERTO ARAÚJO GINO (CPF Nº 247.801.898-53) - 
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  (CNPJ Nº 44.733.608/0001-09) E BANCO BRADESCO 
(CNPJ Nº 60.746.948/0001-12). 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 avaliação atualizada. BEM: Uma gleba de terra designada como lote nº 09-B, 
desmembrada de maior porção, com uma área de 3.500,00m², sendo duas áreas de área construída, com 120,00m² 
e 180,00m², respectivamente. Localização: Rua Primo Jose Mattioni, 222 – Vl. Brizola, Indaiatuba/SP. Objeto da Ma-
trícula nº 046.983, do 1º Cartório de Registro de Indaiatuba/SP. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 4.455.000,00 (quatro 
milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), em Janeiro de 2021. VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO: 
R$ 4.631.043,50 (quatro milhões, seiscentos e trinta e um mil e quarenta e três reais e cinquenta centavos), 
em Agosto de 2021, com base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 1013526-59.2020.8.26.0602 – Executado: Suelen Dias de 
Oliveira (CPF nº 385.335.068-21) – Exequente: Condomínio Residencial Viver Melhor - C 
(CNPJ nº 26.198.620/0001-70)- Interessado: Prefeitura do Município de Sorocaba/SP (CNPJ 
nº 46.634.044/0001-74) e Caixa Econômica Federal - CEF (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 
50% (cinquenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Direitos que a executada possui sobre a unidade residen-
cial autônoma designada por apartamento nº 101, localizada no pavimento térreo ou 1º andar do Bloco 03A, integrante 
do condomínio denominado “Viver Melhor Sorocaba – Condomínio 3 – Gleba C, tendo entrada pelo nº 250 da Rua Dr. 
Tolstoi de Carvalho e Mello, situada no Jardim Betânia, Bairro da Terra Vermelha, com uma área privativa construída 
de 47,40 metros quadrados. Cabe-lhe o direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem descoberta e indeterminada, 
localizada no estacionamento coletivo do condomínio. Observação: Conforme laudo de avaliação, o apartamento é 
composto por 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Objeto da Matrícula nº 187.465 do 01º Cartório de Registro de 
Imóveis de Sorocaba/SP. Inscrição Municipal nº 35.41.05.0709.00.000. Valor de Avaliação: R$ 90.000,00 (noventa 
mil reais), em maio/2021. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 91.409,18 (noventa e um mil, quatrocentos e nove reais 
e dezoito 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 1018293-84.2020.8.26.0071 – Executado: Keitty Yumi Yanaba 
(CPF nº 326.427.738-76) – Exequente: Condomínio Residencial Monte Verde III (CNPJ nº 
22.908.269/0001-03)- Interessado: Caixa Econômica Federal (CNPJ Nº 00.360.305/0001-04). 
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 70% (setenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Direitos que a executada possui sobre 
o imóvel o apartamento 1.034, localizado no 3º pavimento, do Bloco 10, do Condomínio Residencial Monte Verde III, 
situado na Rua Dois nº 1-140, na cidade, município de Bauru, com as seguinte área: privativa – 42,8400m². Objeto 
da Matrícula nº 115.399 do 01º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP. Cadastro Municipal nº  51390660. 
Valor de Avaliação: R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em dezembro de 2020 Valor de Avaliação Atualizado: R$ 
94.922,36 (noventa e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e seis 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 1086567-86.2015.8.26.0100 – Executados: GLOBAL TE-
LECOM LTDA EPP (CNPJ/MF Nº 11.587.252/0001-85) E OUTRO – Exequente: TREVISO EM-
PREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA (CNPJ/MF Nº 02.514.148/0001-
70) – Interessados: HONEY ADMINISTRADORA DE BENS E DIREITOS PRÓPRIOS S/A 
(CNPJ/MF Nº 26.608.782/0001-30) E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. O 1º leilão 

terá início em 04/10/2021 a partir das 14h00min com encerramento às 14h00min 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 14h00min, com lances a partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação atualizada. 
BEM: Um prédio e seu respectivo terreno situado a Avenida Susana, nº 127, Vila Gumercindo, São Paulo – SP, com 
área total de 500,00m². Objeto da Matrícula nº 39.818, do 14º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo Capi-
tal/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS PROCESSO Nº 1003738-13.2016.8.26.0068. O MM. 
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barueri, Estado de São Paulo, Dr. Raul de Aguiar 
Ribeiro Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AG3 COMUNICAÇÃO VISUAL E MARKETING 
LTDA., CNPJ 10.759.609/0001-00, na pessoa de seu representante legal, que HOME LIGHT 
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum, 
objetivando seja a mesma julgada procedente, decretando a rescisão contratual entre as partes, 
uma vez que os serviços não foram concluídos pela Ré, com a devolução das importâncias já 
quitadas pela Requerente, declarando inexistente a dívida, e ainda, a condenação da ré ao 
pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 
Encontrando-se a ré 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 úteis, a fluir após os 30 dias supra, 
conteste o feito, sob pena de confissão e revelia, ficando advertida, nesta última hipótese, da 
nomeação de curador(a) especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 28 de julho de 2021.  

 
 
 
 
 







  
  

  

               
             






 


             
 




              







 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4014421-80.2013.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
Requeridos THIAGO PEREIRA ALVES, portador do RG sob nº 45.013.410-6, e FABIO SOUZA SANTOS, inscrito no CPF/MF sob nº 
366.027.668-56, que ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PARQUE BONSUCESSO, inscrito no CNPJ sob nº 
10.817.790/0001-56, lhes ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO, 
RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, e estando os Requeridos em lugar 
incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra 
apresentem Contestação, onde deverá ser alegada toda a matéria de defesa, com a exposição das razões de fato e de direito com que 
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretendem produzir. Ficam os Requeridos cientes que, silentes, lhes será 
nomeado curador especial, nos termos do art. 257, inc. IV do CPC. Será o presente edital, por extrato afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 12 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1074195-69.2019.8.26.0002. 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) 
WAGNER KANACHIRO FEIRANTE ME, CNPJ 10.157.594/0001-00, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por 
parte de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., alegando em síntese: objetivando a quantia de R$108.882,78 (Dezembro/2019) referente 
débitos relativos aos cartões AMEX AMERICAN EXPRESS BUSINESS 0376483733830107 valor R$ 23.485,69 e BNDES VISA 
4485430502393593 valor R$56.344,03. 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 02 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008278-09.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) CANTAREIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 10.800.764/0001-15, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de CARLOS JOSÉ MARTINS CABRAL, alegando em síntese: O exequente é credor da quantia de R$ 4.999,99 
decorrente da emissão de cheque nº 010333 conta nº 020450 agencia nº 2692, banco nº 237, protestado junto ao 8º Tabelião de Protesto de 
Letras e Títulos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, 
após o prazo deste Edital, pague o débito reclamado, atualizado ou, em 15 dias, embargue a execução, podendo, ainda, reconhecer o débito 
com o depósito de 30% do valor e requerer o parcelamento em 06 vezes, prazos estes a fluírem após os 20 dias supra, sob pena penhora, 
bem como de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de janeiro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011945-79.2019.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SCK 
MOVEIS PLANEJADOS E DECORAÇÕES EIRELI, CNPJ 27.898.413/0001-91, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Títulos 
Extrajudiciais por parte de FABRICA DE MOVEIS CASIMIRO LTDA, alegando em síntese: É a exequente, credora do executado, da 
importância original de R$ 11.491,05 (onze mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinco centavos), representado pelos títulos vencidos e 
não pagos - nota fiscal e Instrumentos de Protestos – processo ajuizado em 12/09/2019. Encontrando-se a Executada 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 (embargos). 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 Paulo, aos 27 de julho de 2021. 

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

ON Tecnologia de Mobilidade Urbana S.A.
CNPJ/ME 26.054.490/0001-00 - NIRE 35300529502
Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Horário e Local: Realizada em 18/11/2020, às 10h, na sede da ON Tecnologia de Mobilidade 
Urbana S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Vergueiro, nº 1353, Torre Norte, conjunto 2203, bairro 
Vila Mariana, CEP: 04.101-000, São Paulo/SP, para deliberar as questões apresentadas na Ordem do 
Dia, conforme será descrito adiante. 2. Mesa: Para iniciar os trabalhos foi escolhido como Presidente 
da Mesa o Sr. André Menezes Brunetta, que convidou a mim, Marcelo Maciel Liberato, para 
secretariá-lo. 3.  Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos da Cláusula 
Quatorze, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme lista de presença assinada arquivada 
na sede da Companhia e que faz parte integrante desta Ata na forma do seu “Anexo I”. 4. Ordem do 
Dia: (a) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (b) Outros assuntos de interesse da 
Companhia. 5. Deliberações: (a) Iniciados os trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu aos demais 
Conselheiros a respeito da necessidade de se eleger os membros da Diretoria da Companhia, uma vez 
que o mandato dos atuais membros terminará no próximo dia 27/12/2020. Sendo assim, por 
unanimidade de votos e sem ressalvas, na forma do artigo 142, inciso II da Lei das Sociedades 
Anônimas, foram eleitos para ocupar os cargos de Diretores da Companhia as seguintes pessoas: ● O 
Sr. Eduardo Reis Zanoni, brasileiro, casado, administrador, RG nº 27.811.431-3 SSP/SP, CPF/ME nº 
311.601.628-32, residente e domiciliado na Avenida Professor Alceu Maynard Araújo, nº 443, 
apartamento 441, bairro Granja Julieta, São Paulo/SP, CEP: 04.726-160, eleito para ocupar o cargo de 
Diretor Financeiro da Companhia; ● O Sr. Marcelo Maciel Liberato, brasileiro, casado, empresário, 
RG nº 30.404.682-6 SSP/SP, CPF/ME nº 302.883.088-40, residente e domiciliado na Rua Correia de 
Lemos, nº 571, apartamento 43, bairro Chácara Inglesa, CEP: 04.140-000, São Paulo/SP, eleito para 
ocupar o cargo de Diretor de Tecnologia da Companhia; ● O Sr. André Menezes Brunetta, brasileiro, 
solteiro, publicitário, RG nº 58.117.096-9 SSP/SP, CPF/ME nº 898.570.203-30, residente e domiciliado 
na Rua Teixeira da Silva, nº 96, apartamento 81, Paraíso, São Paulo/SP, CEP: 04.002-030, eleito para 
ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia; Os Diretores ora eleitos assinam os presentes 
termos de posse e tomarão posse de seus respectivos cargos a partir da data de 28/12/2020, pelo 
prazo de 02 anos, a contar da data de término do prazo do mandato dos membros anteriores, conforme 
seus respectivos termos de posse arquivados na sede da Companhia. Os referidos Diretores também 
declararam, expressamente, para os fins do artigo 174, § 1º, da Lei n° 6.404/76, não estarem incursos 
em qualquer crime ou pena que os impeçam de exercer as atividades empresariais. (b) Concedida a 
palavra aos presentes, nenhum outro assunto de interesse da Companhia foi trazido para debate, 
encerrando-se as deliberações da ordem do dia. 6.  Encerramento, Lavratura, Aprovação e 
Assinatura da Ata: O Sr. Presidente da Mesa determinou a suspensão da Reunião pelo tempo 
necessário à lavratura da presente Ata. Terminados os trabalhos, lavrada e lida, foi a presente Ata 
aprovada. Presidente da Mesa - André Menezes Brunetta- e Secretário da Mesa - Marcelo Maciel 
Liberato. “A presente é cópia fiel da arquivada no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de 
Administração.” São Paulo, 18/11/2020. André Menezes Brunetta - Presidente da Mesa; Marcelo 
Maciel Liberato - Secretário da Mesa. 

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XII - NOSSA SENHORA DO Ó/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0703965-65.2012.8.26.0020 A MM. Juiza de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Cláudia Barrichello, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a IRAMILTON PEREIRA DOS SANTOS, CPF 882.338.638-15 que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE 
DO RIO VERDE, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum, para cobrança de R$ 16.787,29 (fevereiro/2012), refe-
rente às despesas condominiais e seus acréscimos vencidas desde abril/2009 a maio/2011, referente a unidade autônoma 
n° 124, integrante do condomínio autor, das quais não foram pagas, 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 
24 de agosto de 2021. 
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Banco de Imóveis Empreendimentos Ltda.
CNPJ/MF nº 09.171.858/0001-93 - NIRE nº 35.221.707.033

Ata de Reunião de Sócios
Data/Hora/Local: Aos 18/08/2021, às 10hs, Rua Hungria, 664, Conjunto, 53, Jardim Europa, CEP 01455-000, 
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Renato Sayeg Giusti, RG 
22.126.383-4-SSP/SP, CPF/MF 219.075.388-01, Secretário: Andre Luiz Silva de Britto, RG 39.519.505-2-SSP/SP, 
CPF/MF 224.056.818-62. Ordem do Dia e Deliberação Aprovadas por Unanimidade: (i) Redução do Capital 
Social do valor de R$ 13.723.500,00, divididos em 13.723.500 quotas com o valor nominal de R$ 1,00 cada uma, 
já totalmente subscrito e integralizado, para o valor de R$ 102.000,00 divido em 13.723.500 quotas sociais, pas-
sando estas a terem o valor nominal de R$ 0,0074325, decorrente da redução proporcional do valor nominal das 
13.723.500 quotas, totalizando o valor de R$ 13.621.500,00 por ser o capital registrado excessivo em relação ao 
objeto social, tudo nos termos do “artigo 1.082. inciso II combinado com o artigo 1.084 da Lei 10.406/2002, sendo o 
valor nominal de cada quota proporcionalmente reduzido, liquidado junto aos sócios proporcionalmente em moeda 
corrente nacional como Segue: 1) Para o sócio Renato Sayeg Giusti, já qualificado anteriormente o valor total de 
R$ 4.540.500,00, como segue: a. O valor de R$ 1.513.500,00 até 10/10/2021; b. O valor de R$ 1.513.500,00 até 
10/11/2021; c. O valor de R$ 1.513.500,00 até 10/12/2021; 2) Para o sócio Ilan Chalon Katalan, já qualificado an-
teriormente o valor total de R$ 4.540.500,00, como segue: a. O valor de R$ 1.513.500, até 10/10/2021; b. O valor 
de R$ 1.513.500,00 até 10/11/2021; c. O valor de R$ 1.513.500,00 até 10/12/2021; 3) Para o sócio Andre Sayeg 
Giusti, já qualificado anteriormente o valor total de R$ 4.540.500,00, como segue: a. O valor de R$ 1.513.500,00 
até 10/10/2021; b. O valor de R$ 1.513.500,00 até 10/11/2021; c. O valor de R$ 1.513.500,00 até 10/12/2021; 
§Único: Os sócios dão entre si e perante a sociedade a mais ampla geral e irrestrita quitação, para nada mais ter 
a reclamar, em qualquer tempo, sob qualquer pretexto. (ii) Redistribuição do Capital Social. O capital social de 
R$ 102.000,00, divididos em 13.723.500 quotas, com o valor nominal de R$ 0,007555 cada uma, já totalmente 
subscrito e integralizado, passando a ser distribuído entre os sócios, como segue: Sócios: André Sayeg Gius-
ti. Quotas: 4.574.500. %: 33,3333333%. R$: 34.000,00. Sócios: Renato Sayeg Giusti. Quotas: 4.574.500. %: 
33,3333333%. R$: 34.000,00. Sócios: Ilan Chalon Katalan. Quotas: 4.574.500. %: 33,3333334%. R$: 34.000,00. 
Total - Quotas: 13.723.500. Total - %: 100,0000000%. Total - R$: 102.000,00. §Único: Nos termos do disposto no 
artigo 1052 do Código Civil, fica expressamente consignado que a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. (iii) Registro Público do Ato 
Alterador que Refletiu a Redução do Capital Social. Fica aprovada a proposta de alteração e consolidação do 
contrato social da sociedade que reflete a presente deliberação dos sócios pela redução do capital da sociedade, 
para ser levada a registro na JUCESP, em 90 dias da data de publicação desta Ata nos termos do artigo 1.084 
da Lei 10.406/2002. (iv) Demais Assuntos de interesse Geral. Assim, discutidas e aprovadas as deliberações 
foram tomadas e autorizadas nesta reunião de sócios. Encerramento: A Ata que foi lida, aprovada e assinada. SP, 
18/08/2021. Presidente: Renato Sayeg Giusti, Secretário: Andre Luiz Silva de Britto. Sócios: André Sayeg Giusti, 
Renato Sayeg Giusti, Ilan Chalon Katalan. Visto da Advogada: Gisele Catarino de Sousa OAB/SP nº 147.526. 
Testemunhas: Ademir Facchi, RG 20.168.517-6-SSP/SP, Alvin Gilmar Francischetti, RG 10.664.256-X-SSP/SP.

Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. Processo nº 0002597-80.2021.8.26.0009. (Cumprimento de Sentença). Proc. Principal 
nº1011010-07.2017.8.26.0009. A Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional IX – Vila 
Prudente/SP. Faz Saber a Bruna Estevão Lopes da Silva, RG. 47.844.516-7 e CPF. 446.887.948-35, que ASSOCIAÇÃO SANTA 
MARCELINA, entidade mantenedora da Faculdade Santa Marcelina, CNPJ. 60.742.855/0001-10, ajuizou ação de Cobrança em fase 
de Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou a executada ao pagamento de R$ 6.487,29, atualizado até (Abril/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, multa de 10% e 
honorários sucumbenciais, 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 presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
 
Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. Processo nº 0033224-85.2021.8.26.0100. (Cumprimento de Sentença). Processo Principal nº 
1010202-20.2017.8.26.0100. A Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, MMª Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central da 
Capital/SP. Faz Saber a RESTAURANTE E TEMAKERIA IPANEMA EIRELI EPP, CNPJ. 21.374.429/0001-19, na pessoa de seu 
representante legal, que PRS CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ENGENHARIA LTDA, ajuizou ação Monitória, ora julgada 
procedente e condenou o executado ao pagamento no valor de R$ 464.665,99 atualizado até (Agosto/2021) e demais cominações legais, 
nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o executado em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no 
prazo de 15 dias, 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 o executado 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 presente edital, publicado e afixado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0005635-15.2021.8.26.0005. O MMº Juíz de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro Regional V - São Miguel Paulista/SP, Dr. Paulo de Tarsso da Silva Pinto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a FILID'ORO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, CNPJ 04.590.656/0001-62 que por este Juízo, tramita ação de 
Cumprimento de sentença, movida por North Bank Fomento Comercial Ltda. Estando o réu em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a 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$ 304.772,62, 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, afixado e publicado na forma da Lei. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1084476-81.2019.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 37ª Vara Cível do 
Foro Central Cível/SP, Dra. Patrícia Martins Conceição, na forma da Lei, etc. Faz Saber a THOMAS ALLAN YVAN BOONEN, CPF. 
239.705.728-00, que COLÉGIO MARUPIARA LTDA, ajuizou ação de cobrança, objetivando receber o valor de R$ 5.779,73 
(Agosto/2019), referente Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes, onde o executado deixou de pagar mensalidades 
escolares, vencidas entre os meses de Maio a Dezembro de 2018, conforme documentos anexados nos autos. Estando o executado em 
local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça 
defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela autora, ficando 
advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade, São Paulo, 20 de agosto de 2021. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015053-96.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc
FAZ SABER a JOSE ALVES DE FREITAS (CPF/MF. 443.764.303-82), que a PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE
GUARULHOS S/A - PROGUARU requereu o CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, para receber a quantia de R$9.841,44
(Junho/2021). 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. Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 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.

EDITAL DE LEILÃO  | Comitente vendedor: Carlos Roberto Morelis - CNPJ sob nº 
28.828.715/0001-56. O leilão será realizado 13 de Setembro de 2021, às 11:00, no 
site www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato – Jucesp 817.
EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO           

ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.HISALEILOES.COM.BR.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

35ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
COMARCA DE SÃO PAULO/SP - J3110

Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido nos autos da: AÇÃO:  
Despejo (Cumprimento de Sentença) PROCESSO Nº: 0012784-39.2019.8.26.0100 EXEQUENTE: 
Dorival da Silva EXECUTADOS: Servset Engenharia e Instalações em Sistemas Térmicos Ltda. MPV 
Comércio Representações e Serviços para Condicionadores Ltda. Bruno Valente Porcelli e Carla 
Valente Porcelli TERCEIRO: Município de São Paulo 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 14/09/21(15h00) até 17/09/21(15h00)-valor igual ou superior ao 
da avaliação; 2ª PRAÇA: De 17/09/21(15h00) até 07/10/21(15h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª 
Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTORES:  João de Souza Simão-Jucesp 680 e José 
Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRI-
ÇÃO DO(S) BEM(NS): Um prédio à Rua Cláudio Rossi, nº 187, no 37º subdistrito Aclimação e seu 
terreno medindo 10m de frente para a Rua Cláudio Rossi; por 49m da frente aos fundos, confi rnando 
de um lado com J. Augusto da Silveira, de outro com o lote 5, da Predial Novo Mundo S/A e da quadra 
1, da Chácara do Castelo, e 10m nos fundos onde divide com Cristovam Ferreira de Sá. Cadastro 
Municipal nº 039.020.0009-0. Matrícula nº 136.937 do 16º CRI de São Paulo/SP Informação do 
Ofi cial de Justiça, Avaliador ou Perito: Trata-se de uma edifi cação residencial que passou por 
reformas para se tornar uma edifi cação comercial, utilizada como escritório, com área de 537m². 
AVALIAÇÃO: R$ 2.196.020,00 (em Abr/21), que será devidamente atualizado na ocasião da disponi-
bilização 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, bem como da penhora realizada em 14/05/20, não podendo, 
de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos 
haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito. 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.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA comunica aos interessados a realização 
da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 – Processo Nº 63/2021 – SCM – ORDEM DE SERVI-

ÇO Nº 63/2021 – ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Quintana. OBJETO: Contratação de empre-
sa para execução de 20.000,00 m2 de passeio público em diversas vias de circulação do município 
de Quintana-SP MODALIDADE: Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: 14/9/2021 às 9:00 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 14/9/2021 às 9:05 horas. Edital completo e demais informações no 
Setor de Compras e Material na Prefeitura Municipal de Quintana de segunda à sexta-feira das 9:00 
ás 11:00 horas e das 13:30 horas às 16:00 horas. Quintana – SP 25 de agosto de 2021 - Fernando 
Branco Nunes – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA comunica aos interessados a realização 
da TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 – Processo Nº 64/2021 – SCM – ORDEM DE SER-

VIÇO Nº 64/2021 – ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Quintana. OBJETO: Contratação de em-
presa para concretagem da Rua dos Expedicionários - Travessia da Estação, local: Rua Expedicioná-
rios - Ligação entre os bairros Centro e Salão Branco no município de Quintana-SP MODALIDADE: 
Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: 14/9/2021 às 10:00 horas. ABERTURA DOS ENVELOPES: 
14/9/2021 às 10:05 horas. Edital completo e demais informações no Setor de Compras e Material na 
Prefeitura Municipal de Quintana de segunda à sexta-feira das 9:00 ás 11:00 horas e das 13:30 horas 
às 16:00 horas. Quintana – SP 25 de agosto de 2021 - Fernando Branco Nunes – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA

www.gazetasp.com.br
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