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A crise avança em vários 
setores, exceto nas 
paralimpíadas  BRASIL/A11

CÉLIO EGIDIO

Brasil tem 
52% da sua 
população 
formada por 
mulheres 
BRASIL/A11
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Clima � ca 
tenso em 
Brasília com 
indígenas na 
Esplanada 
BRASIL/A11

DIRETO DE BRASÍLIA

Há oportunidades para quem procura por 
imóveis comerciais, casas, apartamentos, 
terrenos e áreas rurais, distribuídos em 
diversos estados do Brasil. Os lances ini-
ciais partem de R$ 7,7 mil e valores podem 
ser parcelados.                           LEILÕES&NEGÓCIOS/B1

Imóveis com 
lance de R$ 7,7 mil

 DIVULGAÇÃO/ZUKERMAN LEILÕES

Lançado em 2016 no Brasil, o 
utilitário esportivo compacto 
da Hyundai está maior em to-
das as dimensões e possui uma 
nova grade frontal, em formato 
hexagonal e em cascata, feita ex-
clusivamente para o Brasil. Veja 
outras mudanças.  AUTOMOTOR/B9

Creta de visual renovado
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Prometida para ser entregue em feve-
reiro de 2022, a tecnologia EMAS (Engi-
neered Material Arresting System) está 
sendo implantada na pista principal 
do Aeroporto de Congonhas, na zona 
sul da Capital. A � nalidade do novo 
sistema, inédito na América Latina, é 

aumentar a segurança em aeroportos 
com limitação de espaço, ao criar uma 
nova área de escape. Além disso, Con-
gonhas também está em obras para 
começar a receber voos executivos in-
ternacionais, o que não ocorre desde 
a década de 1980.                    CAPITAL/A3

Pista mais 
segura

A crise avança em vários A crise avança em vários A crise avança em vários A crise avança em vários A crise avança em vários A crise avança em vários A crise avança em vários 
setores, exceto nas setores, exceto nas setores, exceto nas setores, exceto nas setores, exceto nas 
paralimpíadasparalimpíadasparalimpíadasparalimpíadasparalimpíadasparalimpíadas

CÉLIO EGIDIOCÉLIO EGIDIOCÉLIO EGIDIOCÉLIO EGIDIOCÉLIO EGIDIOCÉLIO EGIDIO

Saída de Youssef expõe 
diferenças entre Covas 
e Nunes DE OLHO NO PODER/A2

BRUNO HOFFMANN

MP pede arquivamento 
de representação contra 
Fernando Cury EM DESTAQUE/A2
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a missão de levar à tona as informações que lhe 
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

O ministro Paulo Guedes, guru da econo-
mia do governo Bolsonaro e escolhido 
como salvador da pátria dos empresários 
e defensores do liberalismo, parece saber 
pouco ou quase nada do país onde mora 

e trabalha. Sabe pouco, ou ignora, o que é pior.
Nesta semana, em uma empreitada contra a 

maioria dos brasileiros, Guedes declarou: “Qual o 
problema agora que a energia vai ficar um pouco 
mais cara porque choveu menos?”. A fala daquele 
que era a esperança de novos rumos econômicos 
para o Brasil caiu como um punhal no peito do 
trabalhador que não tem condições de arcar com 
nenhum custo a mais dentro de casa e que está li-
teralmente lutando para sobreviver.

O problema é que milhões de brasileiros estão 
passando fome. São 14 milhões de desemprega-
dos e aqueles que estão empregados recebem um 
salário que não sustenta a família. A matemática 
é uma ciência exata e no Brasil de hoje um salário 
mínimo não compra sequer uma cesta básica.

Isso sem contar tantas outras declarações do 
ministro contra a economia popular, contra os 
mais pobres deste País. Exemplos não faltam, 
e a que ficou mais notória foi dita em fevereiro 
de 2020, ao comentar sobre o câmbio baixo do 
dólar. Segundo ele, a movimentação da moeda 
significava importar menos e fazia com que até  
empregadas domésticas possam visitar a Disney-
lândia. “Todo mundo indo para a Disneylândia, 

empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma 
festa danada”, disse ele, ao aconselhar que essas pes-
soas viajassem somente pelo Brasil.

Quanto ao aumento da conta de luz, que o minis-
tro disse “e daí” e o presidente aconselhou a todos 
apagarem um “ponto de luz de suas casas”, o gover-
no, esse e os anteriores, já sabiam que a nossa depen-
dência das hidrelétricas é uma 
bomba relógio. Passou da hora de 
investirmos em outros recursos 
como as termelétricas, por exem-
plo, além de gerir melhor o sistema 
atual.

Não adianta somente culpar São 
Pedro. Os períodos chuvosos são 
curtos e a estiagem cada vez mais 
prolongada. A alteração climática é 
a pauta atual no mundo inteiro e o 
Brasil precisa estar consciente e im-
plementar medidas urgentes para 
garantir o abastecimento de água e 
energia para a população.

O País vive uma crise econômi-
ca, uma crise política e está prestes a viver a maior cri-
se hídrica dos últimos 90 anos com risco de desabas-
tecimento e até apagão. E enquanto isso, o presidente 
da República luta pelo voto impresso e pelo arma-
mento da população. Gestão, administração, respon-
sabilidade é tudo o que o Brasil precisa e tudo que a 
gestão Bolsonaro não mostra ter.

Não aguentamos mais um ‘e daí’

O País vive uma 
crise econômica, 
uma crise política 
e está prestes a 
viver a maior 
crise hídrica dos 
últimos 90 anos, 
com risco de 
desabastecimento

PAUTA DA SEMANA

Caso Isa Penna. O MP-SP (Ministério Público de São 
Paulo) pediu o arquivamento de uma representação pro-
posta pela deputada estadual Isa Penna (PSOL) contra o 
parlamentar Fernando Cury, afastado seis meses do cargo 
por assediar sexualmente a colega na Alesp (Assembleia 
Legislativa de São Paulo), em dezembro passado. No in-
quérito, Penna e outras deputadas argumentaram que 
Cury continuava exercendo seu mandato mesmo no pe-
ríodo da punição. Elas se basearam em publicações nas 
redes sociais que mostravam o político se reunindo com 
autoridades públicas na iniciativa chamada de “Carava-
na 2021”. No documento em que pede o arquivamento 
desta representação, assinado pelo procurador de Justiça 
Mario Antonio Tebet, o MP argumenta que “a realização 
ou participação em eventos de cunho político ou mesmo 
partidário não é suficiente para caracterizar ato inerente 
ao ofício de parlamentar”.

Demissão de Youssef. O secretário de Cultura da cidade 
de São Paulo Alexandre Youssef e a diretora da Bibliote-
ca Mário de Andrade Josélia Aguiar pediram demissão de 
seus cargos na noite de quarta-feira (25). Youssef alegou 
em uma carta de despedida “explícitas diferenças e óbvias 
incompatibilidades ideológicas” como motivo para pedir 
sua demissão. Veja mais na coluna De Olho no Poder, nes-
ta página.

Não vai faltar água. Apesar do baixo volume de água 
nos reservatórios, a Sabesp descarta o risco de desabas-
tecimento na Grande São Paulo este ano. O diretor-pre-
sidente da companhia, Benedito Braga, afirmou que 
mudanças nos padrões de consumo e na infraestrutura 
do Sistema Cantareira diferem o cenário atual da crise hí-
drica de 2014, e que desta vez a empresa não trabalha com 
a hipótese de racionamento. Segundo Braga, a região me-
tropolitana de São Paulo tornou-se menos dependente do 
Cantareira nos últimos sete anos.

Carteira de vacinação digital. As pessoas que se vaci-
naram no Estado podem acessar a carteira de vacinação 
digital por meio do aplicativo do Poupatempo. O mode-
lo é idêntico ao impresso, entregue nos postos de saú-
de após a vacinação contra a covid-19. Com a reabertura 
gradativa de comércios e serviços públicos, alguns esta-
belecimentos e municípios começam a exigir que seus 
funcionários e frequentadores comprovem a imunização. 
Na Capital, por exemplo, bares e restaurantes não serão 
obrigados a exigir o comprovante para receber apenas 
clientes imunizados. A obrigatoriedade valerá apenas 
para grandes eventos, como congressos e jogos de fute-
bol, segundo o secretário de Saúde Edson Aparecido.

Em 
destaque

Pedro Nastri

Considerado o nome mais à esquerda do primeiro escalão do ex-prefei-
to Bruno Covas (PSDB), Alê Youssef pediu demissão como secretário 
municipal da Cultura na última quarta-feira (25) por “explícitas dife-
renças” com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). Na saída, Youssef 
disse que a atual gestão municipal tem “dificuldade na compreen-

são do caráter libertário, transformador e independente da cultura”, e exaltou 
Covas, morto em maio deste ano por complicações de um câncer. Apesar de 
Nunes ter dito que manterá “uma gestão Covas até 2024”, pessoas próximas à 
prefeitura entendem que ele deve mudar ainda mais o estilo da administração 
após a votação do Plano Diretor, que deve ocorrer até o fim deste ano. “Há uma 
pressão do MDB por mais espaço”, explicou um assessor a esta coluna.

COM SAÍDA DE YOUSSEF
Nunes expõe novo perfi l

Tudo que ele pediu e 
propôs eu apoiei 

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, 
disse à “Folha” estar surpreso com a 
decisão de Alê Youssef de deixar a Se-
cretaria Municipal da Cultura.

Estátua de Covas. Os verea-
dores de São Paulo aprovaram nesta 
semana o projeto de lei que rebatiza o 
Parque Augusta para Parque Augus-
ta-Prefeito Bruno Covas. De acordo 
com Fernando Alfredo, presidente do 
diretório municipal do PSDB, a área 
verde na região central da Capital 
ainda deverá ter uma estátua de 
Covas em tamanho natural. “A ideia, 
inclusive, é que tenha uma estátua 
em tamanho real do Bruno dentro 
do parque”, revelou ele à coluna. 
Contatada, a Prefeitura de São Paulo 
não confirmou e nem desmentiu a 
informação.

‘Atentado’. O governo João Do-
ria (PSDB) remanejou R$ 50 milhões 
da secretaria estadual de Educação 
para ações de publicidade institu-
cional da pasta. Os valores original-
mente estavam vinculados ao auxílio 
transporte e a programas de desen-
volvimento dos ensinos fundamental 
e médio. “Acionamos o Tribunal de 
Contas e o Ministério Público. Não 
pode desviar dinheiro da educação 
para publicidade. Isso é um absurdo, 
é um atentado contra a educação do 
Estado”, disse o deputado estadual 
Carlos Giannazi (PSOL).

Outro lado.. Em nota, o Gover-
no de São Paulo afirma que a medi-
da foi tomada de forma transparen-
te e que os recursos serão usados em 
campanha para incentivar os alunos 
a continuarem o ciclo estudantil, en-
tre outras finalidades. “Houve redu-
ção de 45% nos gastos de transpor-
te escolar no primeiro semestre, por 
isso foi realizado o remanejamento 
para outras ações da área”, diz a ges-
tão estadual.

REPRODUÇÃO /INSTAGRAM REPRODUÇÃO /ALESP

Obras atrasadas. Após de-
núncia do deputado estadual Danilo 
Balas (PSL), o Ministério Público do 
Estado de São Paulo abriu inquérito 
civil para investigar as razões por que 
uma escola estadual prometida para 
ser entregue em 2019 na cidade de 
Itaberá, no interior paulista, está lon-
ge de ser finalizada. O parlamentar 
afirma que constatou pessoalmente 
haver mais de 70 obras de responsa-
bilidade da gestão Doria paralisadas 
pelo Interior. “Isso é um absurdo, um 
retrocesso e muito dinheiro público 
jogado no lixo”, afirmou.

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

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

SEGUNDA:AMANHÃ: TERÇA:

18° 31°
19° 26°

15° 23°

15° 20°

13° 19°

19° 27°

16° 27°

17° 30°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Chuvoso
durante o dia
e à noite.

Sol, com pancadas 
de chuva de 
manhã e muitas 
nuvens à tarde.

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia e períodos de 
céu nublado.

15º 20° 14º 21° 13º 23°

SEGUNDA-FEIRA:

1 e 2
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

O ministro Paulo Guedes, guru da econo-
mia do governo Bolsonaro e escolhido 
como salvador da pátria dos empresários 
e defensores do liberalismo, parece saber 
pouco ou quase nada do país onde mora 

e trabalha. Sabe pouco, ou ignora, o que é pior.
Nesta semana, em uma empreitada contra a 

maioria dos brasileiros, Guedes declarou: “Qual o 
problema agora que a energia vai ficar um pouco 
mais cara porque choveu menos?”. A fala daquele 
que era a esperança de novos rumos econômicos 
para o Brasil caiu como um punhal no peito do 
trabalhador que não tem condições de arcar com 
nenhum custo a mais dentro de casa e que está li-
teralmente lutando para sobreviver.

O problema é que milhões de brasileiros estão 
passando fome. São 14 milhões de desemprega-
dos e aqueles que estão empregados recebem um 
salário que não sustenta a família. A matemática 
é uma ciência exata e no Brasil de hoje um salário 
mínimo não compra sequer uma cesta básica.

Isso sem contar tantas outras declarações do 
ministro contra a economia popular, contra os 
mais pobres deste País. Exemplos não faltam, 
e a que ficou mais notória foi dita em fevereiro 
de 2020, ao comentar sobre o câmbio baixo do 
dólar. Segundo ele, a movimentação da moeda 
significava importar menos e fazia com que até  
empregadas domésticas possam visitar a Disney-
lândia. “Todo mundo indo para a Disneylândia, 

empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma 
festa danada”, disse ele, ao aconselhar que essas pes-
soas viajassem somente pelo Brasil.

Quanto ao aumento da conta de luz, que o minis-
tro disse “e daí” e o presidente aconselhou a todos 
apagarem um “ponto de luz de suas casas”, o gover-
no, esse e os anteriores, já sabiam que a nossa depen-
dência das hidrelétricas é uma 
bomba relógio. Passou da hora de 
investirmos em outros recursos 
como as termelétricas, por exem-
plo, além de gerir melhor o sistema 
atual.

Não adianta somente culpar São 
Pedro. Os períodos chuvosos são 
curtos e a estiagem cada vez mais 
prolongada. A alteração climática é 
a pauta atual no mundo inteiro e o 
Brasil precisa estar consciente e im-
plementar medidas urgentes para 
garantir o abastecimento de água e 
energia para a população.

O País vive uma crise econômi-
ca, uma crise política e está prestes a viver a maior cri-
se hídrica dos últimos 90 anos com risco de desabas-
tecimento e até apagão. E enquanto isso, o presidente 
da República luta pelo voto impresso e pelo arma-
mento da população. Gestão, administração, respon-
sabilidade é tudo o que o Brasil precisa e tudo que a 
gestão Bolsonaro não mostra ter.

Não aguentamos mais um ‘e daí’

O País vive uma 
crise econômica, 
uma crise política 
e está prestes a 
viver a maior 
crise hídrica dos 
últimos 90 anos, 
com risco de 
desabastecimento

PAUTA DA SEMANA

Caso Isa Penna. O MP-SP (Ministério Público de São 
Paulo) pediu o arquivamento de uma representação pro-
posta pela deputada estadual Isa Penna (PSOL) contra o 
parlamentar Fernando Cury, afastado seis meses do cargo 
por assediar sexualmente a colega na Alesp (Assembleia 
Legislativa de São Paulo), em dezembro passado. No in-
quérito, Penna e outras deputadas argumentaram que 
Cury continuava exercendo seu mandato mesmo no pe-
ríodo da punição. Elas se basearam em publicações nas 
redes sociais que mostravam o político se reunindo com 
autoridades públicas na iniciativa chamada de “Carava-
na 2021”. No documento em que pede o arquivamento 
desta representação, assinado pelo procurador de Justiça 
Mario Antonio Tebet, o MP argumenta que “a realização 
ou participação em eventos de cunho político ou mesmo 
partidário não é suficiente para caracterizar ato inerente 
ao ofício de parlamentar”.

Demissão de Youssef. O secretário de Cultura da cidade 
de São Paulo Alexandre Youssef e a diretora da Bibliote-
ca Mário de Andrade Josélia Aguiar pediram demissão de 
seus cargos na noite de quarta-feira (25). Youssef alegou 
em uma carta de despedida “explícitas diferenças e óbvias 
incompatibilidades ideológicas” como motivo para pedir 
sua demissão. Veja mais na coluna De Olho no Poder, nes-
ta página.

Não vai faltar água. Apesar do baixo volume de água 
nos reservatórios, a Sabesp descarta o risco de desabas-
tecimento na Grande São Paulo este ano. O diretor-pre-
sidente da companhia, Benedito Braga, afirmou que 
mudanças nos padrões de consumo e na infraestrutura 
do Sistema Cantareira diferem o cenário atual da crise hí-
drica de 2014, e que desta vez a empresa não trabalha com 
a hipótese de racionamento. Segundo Braga, a região me-
tropolitana de São Paulo tornou-se menos dependente do 
Cantareira nos últimos sete anos.

Carteira de vacinação digital. As pessoas que se vaci-
naram no Estado podem acessar a carteira de vacinação 
digital por meio do aplicativo do Poupatempo. O mode-
lo é idêntico ao impresso, entregue nos postos de saú-
de após a vacinação contra a covid-19. Com a reabertura 
gradativa de comércios e serviços públicos, alguns esta-
belecimentos e municípios começam a exigir que seus 
funcionários e frequentadores comprovem a imunização. 
Na Capital, por exemplo, bares e restaurantes não serão 
obrigados a exigir o comprovante para receber apenas 
clientes imunizados. A obrigatoriedade valerá apenas 
para grandes eventos, como congressos e jogos de fute-
bol, segundo o secretário de Saúde Edson Aparecido.

Em 
destaque

Pedro Nastri

Considerado o nome mais à esquerda do primeiro escalão do ex-prefei-
to Bruno Covas (PSDB), Alê Youssef pediu demissão como secretário 
municipal da Cultura na última quarta-feira (25) por “explícitas dife-
renças” com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). Na saída, Youssef 
disse que a atual gestão municipal tem “dificuldade na compreen-

são do caráter libertário, transformador e independente da cultura”, e exaltou 
Covas, morto em maio deste ano por complicações de um câncer. Apesar de 
Nunes ter dito que manterá “uma gestão Covas até 2024”, pessoas próximas à 
prefeitura entendem que ele deve mudar ainda mais o estilo da administração 
após a votação do Plano Diretor, que deve ocorrer até o fim deste ano. “Há uma 
pressão do MDB por mais espaço”, explicou um assessor a esta coluna.

COM SAÍDA DE YOUSSEF
Nunes expõe novo perfi l

Tudo que ele pediu e 
propôs eu apoiei 

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, 
disse à “Folha” estar surpreso com a 
decisão de Alê Youssef de deixar a Se-
cretaria Municipal da Cultura.

Estátua de Covas. Os verea-
dores de São Paulo aprovaram nesta 
semana o projeto de lei que rebatiza o 
Parque Augusta para Parque Augus-
ta-Prefeito Bruno Covas. De acordo 
com Fernando Alfredo, presidente do 
diretório municipal do PSDB, a área 
verde na região central da Capital 
ainda deverá ter uma estátua de 
Covas em tamanho natural. “A ideia, 
inclusive, é que tenha uma estátua 
em tamanho real do Bruno dentro 
do parque”, revelou ele à coluna. 
Contatada, a Prefeitura de São Paulo 
não confirmou e nem desmentiu a 
informação.

‘Atentado’. O governo João Do-
ria (PSDB) remanejou R$ 50 milhões 
da secretaria estadual de Educação 
para ações de publicidade institu-
cional da pasta. Os valores original-
mente estavam vinculados ao auxílio 
transporte e a programas de desen-
volvimento dos ensinos fundamental 
e médio. “Acionamos o Tribunal de 
Contas e o Ministério Público. Não 
pode desviar dinheiro da educação 
para publicidade. Isso é um absurdo, 
é um atentado contra a educação do 
Estado”, disse o deputado estadual 
Carlos Giannazi (PSOL).

Outro lado.. Em nota, o Gover-
no de São Paulo afirma que a medi-
da foi tomada de forma transparen-
te e que os recursos serão usados em 
campanha para incentivar os alunos 
a continuarem o ciclo estudantil, en-
tre outras finalidades. “Houve redu-
ção de 45% nos gastos de transpor-
te escolar no primeiro semestre, por 
isso foi realizado o remanejamento 
para outras ações da área”, diz a ges-
tão estadual.

REPRODUÇÃO /INSTAGRAM REPRODUÇÃO /ALESP

Obras atrasadas. Após de-
núncia do deputado estadual Danilo 
Balas (PSL), o Ministério Público do 
Estado de São Paulo abriu inquérito 
civil para investigar as razões por que 
uma escola estadual prometida para 
ser entregue em 2019 na cidade de 
Itaberá, no interior paulista, está lon-
ge de ser finalizada. O parlamentar 
afirma que constatou pessoalmente 
haver mais de 70 obras de responsa-
bilidade da gestão Doria paralisadas 
pelo Interior. “Isso é um absurdo, um 
retrocesso e muito dinheiro público 
jogado no lixo”, afirmou.

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

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

SEGUNDA:AMANHÃ: TERÇA:

18° 31°
19° 26°

15° 23°

15° 20°

13° 19°

19° 27°

16° 27°

17° 30°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Chuvoso
durante o dia
e à noite.

Sol, com pancadas 
de chuva de 
manhã e muitas 
nuvens à tarde.

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia e períodos de 
céu nublado.

15º 20° 14º 21° 13º 23°

SEGUNDA-FEIRA:

1 e 2
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Congonhas recebe obras para 
deixar pista mais segura

INÉDITA NA AMÉRICA LATINA. Tecnologia EMAS, usada em aeroportos com limitações de espaço pelo mundo, 
vai criar uma área de escape com blocos que se deformam caso uma aeronave ultrapasse o limite da pista

Intervenções no Aeroporto de 
Congonhas para aumentar a 
segurança da pista

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S.PAULO

A retomada 
das operações 
internacionais 
abre um amplo 
campo de negócios 
para a aviação 
geral no terminal 
aeroportuário 
central da Capital

*João Márcio Jordão, 
superintendente da 
Infraero no Aeroporto de 
Congonhas 

Voos estrangeiros 
em Congonhas

O Aeroporto de Congonhas 
foi o quinto com maior 
movimentação do País no 
primeiro semestre deste 
ano, de acordo com a 
Anac (Agência Nacional 
de Aviação Civil), mesmo 
sem receber ainda voos 
internacionais. O aeroporto 
na zona sul só perde para 
os de Guarulhos, Campinas, 
Brasília e Recife. Em junho 
deste ano, por exemplo, 
Congonhas transportou 
518.980 passageiros. Já 
Guarulhos teve uma mo-
vimentação de 1.633.705 
passageiros. Normalmente, 
Congonhas é o terceiro com 
maior movimentação, mas 

viu o número de passa-
geiros desabar durante 
a pandemia da Covid-19. 
Obra dos arquitetos Ernani 
do Val Penteado e Ray-
mond A. Jehlen, o prédio 
de Congonhas é tombado 
pelo Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Am-
biental da Cidade de São 
Paulo (Conpresp).Além 
da edifi cação, dezenas de 
elementos internos são 
tombados pelo Conpresp, 
como obras artísticas, 
mobiliário, revestimentos, 
portas e forros. Até um 
hangar faz parte do proces-
so de tombamento.

Aeroporto é o 5º mais 
movimentado do País

Normalmente, Congonhas é o 3º com maior movimentação 
no Brasil, mas viu número cair durante a pandemia

 RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

PASSAGEIROS SEM FIM

 A Prometida para ser entre-
gue em fevereiro de 2022, a 
tecnologia EMAS (Enginee-
red Material Arresting Sys-
tem) está sendo implantada 
na pista principal do Aero-
porto de Congonhas, na zona 
sul da Capital. A finalidade 
do novo sistema, inédito na 
América Latina, é aumentar 
a segurança em aeroportos 
com limitação de espaço, ao 
criar uma nova área de esca-
pe. Além disso, Congonhas 

também está em obras para 
começar a receber voos exe-
cutivos internacionais, o que 
não ocorre desde a década 
de 1980.

A tecnologia EMAS foi de-
senvolvida para aumentar a 
segurança dos pousos e de-
colagens. Os trabalhos fo-
ram iniciados em fevereiro 
de 2021 e já atingiram 51% de 
execução. O método resulta 
na desaceleração do avião e 
é usado em aeroportos com 

limitações de espaço na Eu-
ropa, Ásia e Estados Unidos. 
No país norte-americano, o 
EMAS foi implantado, por 
exemplo, em Nova York (JFK 
e LaGuardia) e Boston.

A estrutura cria uma nova 
área de escape com blocos de 
concreto que se deformam 
quando uma aeronave ultra-
passa o limite da pista. O mé-
todo resulta na desaceleração 
do avião, garantindo que não 
haja acidentes graves. Congo-
nhas será o primeiro aeropor-
to da América Latina a contar 
com o sistema.

De acordo com o minis-
tro da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, que esteve 
no aeroporto na zona sul da 
Capital no último dia 19 para 
fiscalizar as obras, o sistema 
de fato vai ser inaugurado no 
início do próximo ano. “Hou-
ve harmonia entre a execução 
da obra e a operação do ae-
roporto”, exaltou o ministro.

Ao fim do serviço, a pis-
ta principal terá duas novas 
áreas de escape. As duas es-
truturas serão sustentadas 
por vigas e pilares capazes de 
suportar as aeronaves e veícu-
los. As obras têm investimen-

to de R$ 122,5 milhões, feito 
pela Infraero, e estão sendo 
executadas pelo consórcio Ki-
gab/Conserva.

MAIS MUDANÇAS.
Além dos trabalhos na pista, a 
Infraero está realizando obras 
de reforma e adequação de 
algumas áreas do Aeroporto 
de Congonhas para permitir 
a operação internacional da 
aviação geral executiva. Ini-
ciados no começo em junho, 
os trabalhos devem estar con-
cluídos em outubro. Os inves-
timentos são de R$ 2,5 mi-
lhões, do Fundo Nacional de 
Aviação Civil (Fnac).

O projeto do terminal in-
ternacional da aviação exe-

cutiva prevê instalações para 
a Polícia Federal e para outros 
órgãos, com salas de atendi-
mento. Outras melhorias 
são as instalações sanitárias, 
copa, lounge e acomodações 
requeridas para o conforto 
dos passageiros e o  desem-
penho das atividades.

“A internacionalização da 
aviação executiva significa a 
retomada das operações in-
ternacionais em Congonhas, 
suspensas desde os anos 1980 
e abre um amplo campo de 
negócios para a aviação ge-
ral no terminal aeroportuá-
rio central da capital paulis-
ta”, afirma o superintendente 
da Infraero no aeroporto, João 
Márcio Jordão. (Bruno Hoffmann)

 A PIOR DA HISTÓRIA

Eram 18h48 do dia 17 de julho 
de 2007 quando o Airbus A 
320 da TAM, que vinha de 
Porto Alegre (RS), tentou 
pousar no Aeroporto de 
Congonhas. A pista estava 
molhada e, por causa de 
uma reforma recente, não 
tinha grooving (ranhuras, 
que facilitam a frenagem do 
avião). Segundo as investiga-
ções, por um erro no posicio-
namento dos manetes, que 
determinam a aceleração ou 
reduzem a potência do motor, 
a aeronave não parou. A 
avião passou sobre a avenida 

Washington Luís e colidiu com 
um prédio da mesma com-
panhia. Todas as 187 pessoas 
que estavam no voo JJ 3054 
morreram, além de outras 12 
pessoas que estavam em solo, 
no maior acidente da aviação 
no País. Em 2017, o Tribunal 
Regional Federal (TRF) 
decidiu manter a decisão que 
inocentou os três acusados 
pelo acidente: o então diretor 
de segurança de voo da TAM, 
o então vice-presidente de 
operações da empresa e uma 
diretora da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac).

Acidente da TAM completa 14 anos

Aeronave passou sobre avenida e colidiu com prédio da TAM; 
187 pessoas na aeronave e 12 que estavam em solo morreram

DANIEL VILLAÇA/GAZETA DE S.PAULO
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GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 77/2021 - UGB/LC-GMB

O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADO NA AVENIDA FREI MARCELO 
MANÍLIA Nº. 700, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BURITAMA, ESTADO DE SÃO PAULO, 
TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO N°. 02/2021, REFERENTE AO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2021, TIPO ME-
NOR PREÇO GLOBAL, FORMA DE EXECUÇÃO “INDIRETA” E REGIME DE “EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL”, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE “ANA FERREIRA DE JESUS”, NO MUNICÍPIO DE BURITAMA-S.P., A SER EFETUA-
DA E EXECUTADA DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECI-
FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE 
DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕE O ANEXO I. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS 
DOCUMENTOS PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABER-
TURA DOS RESPECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDI-
MENTOS INERENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO 
ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM 
LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUER-
BAS - PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., COM 
DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 16 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN. DO 
HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA 
APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA, QUANDO ENCAMI-
NHADOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 77/2021 - TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 02/2021, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE 
GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, 
SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚL-
TIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLETO, BEM COMO, DEMAIS 
INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS 
PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRA-
TOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR 
TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES 
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS 
- TIPO: TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2021) OU  HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/
LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 27 DE AGOSTO DE 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021 - PROCESSO Nº 53/2021

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
PRESENCIAL - Nº 27/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço unitário, 
visando prestação de serviços de consultas, exames e procedimentos cardiológicos, 
respeitando as necessidades, sob demanda, bem como as disponibilidades financeiras 
do município, de forma parcelada e a pedido, mediante pedido médico, para fins 
diagnósticos de complementação dos serviços de saúde aos usuários do SUS, conforme 
descrito no termo de referência, com encerramento para credenciamento às 09h00min 
do dia 14/09/2021. Valor do Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis 
para retirada no horário comercial na Prefeitura Municipal de Corumbataí, sita à Rua 
4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante a apresentação de um Pen Drive, de boa 
qualidade, para gravação do respectivo edital, através do e-mail licitacao@corumbatai.
sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar os dados cadastrais, CNPJ, Inscrição 
Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou pelo site www.corumbatai.sp.gov.br 
com o respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital pelo site, visando a 
eventual e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí, 30/08/2021. 
Pregoeiro (Portaria 7518/2021). Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto no Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti – Centro de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher – CAISM – UNICAMP, o Pregão Eletrônico PE – CAISM nº 00667/2021, Processo nº 27P-8895/2020, Oferta 
de Compra BEC 102203100592021OC00246, do tipo menor preço, para Registro de Preços de Cama Elétrica. O 
prazo de entrega das propostas eletrônicas é de 30/08/2021 até o dia 22/09/2021 às 09:30 horas, sendo que a 
sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O edital na íntegra 
encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital da Mulher Prof. Dr. José A. Pinotti
Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher - CAISM

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 231/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2020.00046437-23 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Registro de Preços de mobiliários - Recebimento das Propostas dos 
itens 01 a30: das 08h do dia 14/09/21 às 08h do dia 15/09/21 - Abertura das 
Propostas dos itens 01 a 30: a partir das 08h do dia 15/09/21 - Início da Disputa 
de Preços: a partir das 09h do dia 16/09/21 - Disponibilidade do Edital: a partir 
de 30/08/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Rosélia Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656.

RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 
Diretor do Departamento Central de Compras

Campinas, 27 de agosto de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 49/2021 – PROCESSO N.º 90/2021
OBJETO: Registro de preços para um período de 12 (doze) meses 

para futura e eventual fornecimento de refeições prontas acondicionadas em 
embalagens descartáveis, tipo marmitex tamanho (pequena e média), em 
atendimento às diversas Secretarias Municipal, conforme descrito no Termo de 
Referência. Sessão Pública do Pregão Presencial nº 49/2021:  15/09/2021 às 9h, 
na Rua São João, n° 228 - Centro - Araçariguama – SP. O edital em seu inteiro 
teor estará à disposição a partir do dia 30/08/2021, das 9h às 16h30 no endereço 
acima mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

TERMO DE REVOGAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 038/2021. Processo Administrativo nº 
140/2021. OBJETO: Aquisição de Ônibus Rodoviário Escolar destinado ao atendimento dos alunos 
da Rede Pública de Ensino, para a Secretaria de Educação e Cultura do município de Araçoiaba 
da Serra/SP, conforme Termo de Referência no Anexo I. Considerando os atos da sessão, por estar 
acima do valor estimado, e conforme relatório o pregoeiro tentou uma negociação com a licitante de 
menor lance o qual não houve, fica REVOGADO o processo em epígrafe. Araçoiaba da Serra, 25 de 
agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021. Processo Administrativo n.º 146/2021. 
OBJETO: Contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) de direito privado para Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar com Monitores para supervisão dos Alunos, “POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM 
CAPACIDADE MÁXIMA DE ALUNOS DE ACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO”, a 
ser realizado nas áreas urbana e rural do município de Araçoiaba da Serra para as Escolas Estaduais e Municipais 
da Rede Pública, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. Após analisar todas as da douta Pregoeiro 
(a) e sua Equipe de Apoio, acolho suas razões pelas quais optaram em seu julgamento pela proposta da licitante: 
SPRAYMASTER TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI sob o CNPJ 07.078.869/0001-05, sendo o valor de 
R$ 6,56 o Km, perfazendo um valor total de R$ 4.657.337,60 (quatro milhões seiscentos e cinqüenta e sete mil 
trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos). E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO 
a presente licitação em favor da mesma proponente vencedora. Proceda-se ao empenho e contrato. Araçoiaba da 
Serra, 19 de agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N. 16/2021

Objeto: Registro de Preço de Horas Máquina para Prestação de Serviços de  Máquina Tipo Escavadeiras de 21 a 25 toneladas para 
Serviços de Terraplanagem em Estradas Rurais do Município e Serviços de Máquina Tipo Escavadeira de 21 a 25 toneladas com Martelo 
Hidráulico para serviços de Demolição, no Município de Águas de Santa Bárbara. Data da abertura: 14 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, 27 de Agosto de 2021. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos para unidades 

de saúde. Data de abertura: 20 de setembro de 2021 as 9:00 horas. O edital estará 
disponível aos interessados, através do site www.cajuru.sp.gov.br. Demais esclareci-
mentos poderão ser obtidos junto a Prefeitura Municipal de Cajuru das 8h às 17h, no 
endereço citado acima ou pelos telefones (016) 3667-9912 ou (016) 3667-9903 ou via 
e-mail licitacao@cajuru.sp.gov.br.

Cajuru, 13 de agosto de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em manu-
tenção elétrica, funilaria, pintura, lanternagem e tapeçaria da frota municipal com 
fornecimento de peças, através de mão de obra específi ca para atender as secre-
tarias da Prefeitura Municipal de Cajuru/SP. Data de abertura: 17 de setembro de 
2021 as 9:00 horas. O edital estará disponível aos interessados, através do site www.
cajuru.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Prefeitura Mu-
nicipal de Cajuru das 8h às 17h, no endereço citado acima ou pelos telefones (016) 
3667-9912 ou (016 )3667-9903 ou via e-mail licitacao@cajuru.sp.gov.br.

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

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 151-2021 - Pregão Eletrônico nº 99/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de verduras, de acordo com a necessida-
de do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propostas: 31/08/2021, 
às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 15/09/2021, 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: 152-2021 - Pregão Eletrônico nº 100/2021
Objeto: R egistro de preços para futura e eventual prestação de serviços de confecção e instalação de 
toldos, de acordo com a necessidade do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadastro 
das propostas: 31/08/2021, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 15/09/2021, às 14:00 horas. 
Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.
sp.gov.br. Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. PL. Nº 9.586/2021. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para confecção e instalação de 02 (dois) toldos, tipo 
“SOMBRITE”, nas dependências do Pátio Municipal (Secretaria de Serviços 
Municipais), da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu. Abertura: 09h30min do dia 
14 de setembro de 2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. PL. Nº 10.152/2021. OBJETO: Registro de 
preços para o fornecimento de medicamentos e produtos veterinários para animais 
mantidos pelo Centro de Controle de Zoonoses “CCZ”. Abertura: 09h30min do 
dia 15 de setembro de 2021.
Os editais completos referente às licitações supramencionadas encontram-se à 
disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, 
Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias 
úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura 
e/ou sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br.  M. Guaçu, 
27.08.2021. Thaís Suelen da Silva - Presidente da CML.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 16/2021. PL Nº 9.945/2021 – UASG: 986715. OBJETO: 
Registro de preços para fornecimento parcelado de material de consumo médico 
hospitalar. Abertura: 09h30min do dia 14 de setembro de 2021. O edital 
completo encontra-se  à disposição dos interessados na CML, situada na Rua 
Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário 
das 08h às 16h, em dias úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no 
andar térreo da Prefeitura e/ou sem ônus através dos sites: 
www.gov.br/compras/pt-br e www.mogiguacu.sp.gov.br. M. Guaçu, 
27.08.2021. Thaís Suelen da Silva – Presidente da CML.

PROCESSO N° 0010517-60.2016.5.15.0002 – DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JUNDIAÍ/SP. 
EXEQUENTE: AMELIA BORGES DE CARVALHO SILVA E OUTROS (4). EXECUTADO: DILAN 
RESTAURANTE LTDA – ME E OUTROS (2). BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial, devi-
damente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no CRECI/
SP sob nº 78.903-F/SP, site: www.posseimoveis.com.br/imoveis/judiciais e-mail: corretorjudicial-
benito@posseimoveis.com.br, www.instagram.com/benitocorretorjudicial/, fones: (19) 3896-1400, 
(19)38962046 e (19)9-9919-2010, estabelecido na Avenida da Saudade, nº 311, Centro, Santo Anto-
nio da Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para a alienação judicial do bem penhorado nos 
autos supra discriminados, nos termos do §2º do artigo 2º do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, 
publica o presente edital para ciência das partes e terceiros interessados de que, no período de 
27/07/2021 a 23/11/2021, estará recebendo no endereço retro as propostas para a venda judicial do 
bem abaixo identificado. A presente venda se dará nos termos deste edital: TIPO DE BEM: IMÓVEL 
IDENTIFICAÇÃO: Matrícula n° 14.325 do CRI da Comarca de Fernandópolis/SP. DESCRIÇÃO DO 
BEM: Um terreno situado do lado par da Rua José de Anchieta, constante do lote 18, da quadra 5, 
do Jardim Novo Planalto, na cidade de Fernandópolis/SP, medindo 10 (dez) metros e 40 (quarenta) 
centímetros de frente fundo, por 24 (vinte e quatro) metros e 50 (cinquenta) centímetros de cada 
lado, da frente ao fundo, confrontando de um lado com o lote 17, de outro com o lote 10 e pelo fundo 
com o lote 15. DATA DA AVALIAÇÃO: 03/11/2020. PERCENTUAL DA PENHORA: 100%. VALOR 
UNITÁRIO: R$ 142000,00 (cento e quarenta e dois mil reais). VALOR TOTAL PENHORADO: R$ 
142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais).  CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO JUDICIAL - 1. VA-
LOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 85% da avaliação, sendo que 
de acordo com a peculiaridade de cada processo/bem, poderá haver lances em percentual abaixo 
do mínimo, desde que apreciados e deferidos pela MM. Juiz.  2. COMISSÃO DO CORRETOR: Será 
devida a partir desta nomeação; em caso de remissão da dívida ou acordo antes da venda, fara jus 
o corretor a 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor do acordo, após a venda, a comissão será de 
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Havendo remissão da dívida ou celebração 
de acordo pelas partes anteriormente à consecução da venda judicial, dentro do período fixado por 
este Juízo para efetivação do negócio jurídico, fará jus o corretor ao percentual de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor do acordo ou total da execução (no caso de remição). 3. PREFERÊNCIA: 
Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem: a) o pagamento à vista; b) 
a proposta com menor número de parcelas; c) a proposta que tiver sido recebida em primeiro lugar. 
4. FORMAS DE PAGAMENTO: a) À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias a 
contar da intimação da homologação da proposta vencedora. b) A PRAZO, tendo o preço mínimo 
do valor da avaliação, em até 20 (vinte) prestação mensais e sucessivas, haja vista o vultuoso valor 
do imóvel. Na hipótese de parcelamento, o comprador deverá oferecer, a título de sinal, o montante 
de 30% (trinta por cento) da proposta, sendo o restante garantido por hipoteca; neste caso, eventual 
inadimplemento dos interessados importará a perda do sinal, em sua totalidade, em favor da execu-
ção, sem prejuízo do retorno do bem para a garantia da execução, pelo valor integral da avaliação. 5. 
DA TRANSFERÊNCIA: A transferência da propriedade imobiliária somente será aperfeiçoada após 
o pagamento integral do preço estipulado para a compra e venda, sendo que a aquisição pelo com-
prador dar-se-á de forma originária. A alienação, por sua vez, seguirá as diretrizes traçadas pelo § 2 
do artigo 880 do NCPC. 6. ALIENAÇÃO: A alienação dos bens será formalizada por termo nos autos 
da execução, no qual o licitante deverá declarar estar ciente das regras da alienação por iniciativa 
particular, principalmente quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas 
se descumprir as obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações pres-
tadas. Após o prazo legal e comprovação da quitação do ITBI, será expedida a carta de alienação 
para registro imobiliário, contendo hipoteca judiciária em caso de parcelamento. 7. ÔNUS: De 
acordo com o que dispõe o parágrafo único do artigo 130, do CTN, ficam os bens imóveis livres de 
ônus tributários, ficando caracterizada aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o licitante 
e o anterior proprietário do bem. Dessa forma, sub-rogados os tributos devidos no preço pago quando 
da aquisição do bem, não há responsabilidade do adquirente pelo pagamento dos tributos lançados 
em decorrência do bem transmitido.  Após pagos todos os débitos do processo trabalhista, não sendo 
suficiente o remanescente para quitação de eventuais impostos (IPVA, IPTU, INSS), taxas de licencia-
mento, multas, etc. O órgão competente deverá ajuizar a ação no Juízo competente contra o sujeito 
passivo da obrigação, quer tributária ou não. 8. VISITA: Fica autorizada ao Sr. Corretor a vistoria a 
vistoria do imóvel/bem penhorado, bem como a captação de imagens fotográficas do mesmo para 
auxiliar a divulgação da venda. Fica autorizada, também, a visitação do imóvel/bem pelos interes-
sados, desde que acompanhados pelo Sr. Corretor, ou por quem ele indicado, valendo o presente 
despacho, devidamente assinado eletronicamente, como MANDADO JUDICIAL para tal fim, possibili-
tando o imediato ingresso e a inteira visitação do imóvel/bem a ser alienado. Caso haja necessidade, 
deverá ser comunicado e requerido de forma justificada à MM. Juiz responsável pela alienação para 
autorização judicial, se o caso. É vedado aos depositários, criar embaraços as diligências que dizem 
respeito a alienação particular, sob pena de ofensa ao art. 77, IV do NCPC, além da sujeição à multa 
do § 2º do mesmo dispositivo processual, legitimando-se, desde logo, o uso da força policial pelo Sr. 
Corretor, caso entenda necessária tal medida coercitiva, devendo apresentar cópia deste despacho 
às competentes autoridades, de tudo dando ciência ao Juízo, posteriormente. 9. PUBLICIDADE: O 
presente edital deverá ser publicado em jornal de grande circulação da cidade, no Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho, bem como autoriza-se a publicidade da venda do imóvel, pelos meios idôneos de 
divulgação de mídia acessíveis ao Sr. Corretor, conforme, julgar mais conveniente e oportunos. Qual-
quer erro, incoerência ou inconsistência das informações acima poderá ser sanada por este corretor 
até a assinatura do auto de alienação/arrematação. 10. DISPOSIÇÕES FINAIS: Incumbe ao corretor 
apresentar imediatamente, aos autos da presente execução as propostas formuladas pelos interessa-
dos na aquisição do bem, ainda que inferiores aos parâmetros mínimos ora arbitrados, especificando 
os valores e condições de pagamento, possibilitando a apreciação pelo Juízo. Após a análise judicial, 
e se houver decisão deferindo a venda retratada, observar-se-ão as providências estabelecidas nos 
incisos do Art. 7º do Provimento GP-CR nº 04/2014 do E. TRT da 15ª Região e será concedido prazo 
razoável para que o pretenso adquirente deposite a quantia integral, no caso de pagamento à vista, 
ou o respectivo sinal, quando se propuser a alienação a prazo. 11. RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: a) Por agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefones: (19) 
38961400, (19)38962046 e (19)9-9919-2010. b) Mediante propostas no site www.posseimoveis.com.
br/imoveis/judiciais, ou através do e-mail deste corretor, corrretorjudicialbenito@posseimoveis.com.
br. Santo Antônio de Posse, 17 de agosto de 2021. BENITO TOMAZ VICENSOTTI CORRETOR 
JUDICIAL HABILITADO NO TRT-15 - CRECI: 78.903-F/SP

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
55/2021 para a Aquisição de Materiais e Co-
nexões Hidráulicas, para reposição dos sis-
temas de bombeamento de água, operados 
pela CIS. Os envelopes deverão ser entregues 
até às 08:50h do dia 14/09/2021.

A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
56/2021 para a Aquisição de 02 (dois) Con-
juntos Motor-Bomba Monobloco, para insta-
lação em sistema de bombeamento de água 
operado pela CIS. Os envelopes deverão ser 
entregues até às 08:50h do dia 15/09/2021.

A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
57/2021 para a Aquisição de Painel Elétrico, 
para acionamento dos Conjuntos Motor-
-Bomba. Os envelopes deverão ser entregues 
até às 13:50h do dia 15/09/2021.

A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
58/2021 para a Aquisição de Materiais Elétri-
cos em geral para acionamento dos Conjun-
tos Motor-Bomba. Os envelopes deverão ser 
entregues até às 08:50h do dia 16/09/2021.

Os Editais completos estão à disposição para 
consulta e impressão no site da Companhia 
Ituana de Saneamento – CIS: www.cis-itu.com.
br/licitacoes, ou diretamente na CIS no qual 
o interessado deverá trazer um CD para có-
pia junto ao Depto. de Compras e Licitações, 
sito na Rua Bartira, nº 300/A, Vila Leis, das 
08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. Itu, 
27/08/2021. Reginaldo Pereira dos Santos – Di-
retor Superintendente – CIS.

COMPANHIA ITUANA 
DE SANEAMENTO - CIS

Encontra-se aberto, na DIRETORIA DE ENSINO- 
REGIÃO LESTE 5, PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2021, 
Oferta de Compra 080268000012021OC00016, desti-
nado à contratação de empresa para prestação de 
serviços de apoio aos alunos com deficiência, que 
apresentem limitações motoras e outras que acarre-
tem dificuldades de caráter permanente ou temporário 
no autocuidado, do tipo MENOR PREÇO, a ser reali-
zado em 10/09/2021 às 10h00, no sitio www.bec.sp. 
gov.br e/ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 5

“RESPOSTA AO RECURSO” – TOMADA DE PREÇO Nº. 0005/2021 PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 1.980/2021 TIPO: Menor valor global. 
Objeto: A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa espe-
cializada em engenharia elétrica para execução de serviços para manu-
tenção corretiva e ampliação nas instalações elétricas do Município, com 
aplicação de materiais, mão-de-obra e equipamentos, que atendam aos 
requisitos do edital e seus anexos. Comunicamos que na presente data 
foi publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu “www.
embuguacu.sp.gov.br/licitacoes” a impugnação e a resposta ao recurso 
interposto pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Embu 
Guaçu - SFPMEG, inscrita sob CNPJ n°59.051.177/0001-60. Embu-Guaçu, 
27 de agosto de 2021. José Antônio Pereira – Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE DECLÍNIO – CARTA CONVITE N° 0008/2021, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° E-5.398/2021 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
OBJETO: 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. A empresa Léfer Engenharia e Construções LTDA – EPP, CNPJ 
n°08.194.977/0001-07, que foi declarada vencedora da presente Carta 
Convite declina o objeto por não conseguir atender a especificação, após 
visita técnica para levantamento dos materiais, conforme oficio encaminha-
do ao departamento de licitações no dia 27 de agosto de 2021.Embu-Gua-
çu, 27 de agosto de 2021 José Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2021 

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 15 de setembro de 2021, às 09h00min, através do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 
041/2021, Registro de Preços, aberto através do Processo nº 059/2021, Edital nº 047/2021, ten-
do como objeto a AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, 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 27 de agosto de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI 

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP
AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 04/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2021 - A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE HERCULÂNDIA, através do Departamento de Licitações, torna público, a todos interessados em participar do referido 
certame, o Edital de Chamamento Publico nº 04/2021 – Processo nº 039/2021, cujo objeto é a aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE. Início: 27/08/2021 - Encerramento: 21/09/2021, às 09h00min. O edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de 
Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 
13h00min às 16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br

HERCULANDIA/SP, 27 de agosto de 2021. PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021 – PROCESSO LICITA-
TÓRIO Nº 038/2021 (RESUMIDO). Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE 
MATERIAIS DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR ENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE SAÚDE E AS UNIDADES DE 
SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA/SP, PELO PERÍODO DE 06 MESES. Abertura: 15/09/2021, 
às 9h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de 
Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do 
telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e dás 13h00min às 16h00min, no site 
www.herculandia.sp.gov.br

HERCULANDIA/SP, 27 de agosto de 2021. PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021 – PROC. ADM. Nº 4724/2021 – EDITAL Nº 42/2021

Objeto: Registro de preços para futura e possível aquisição de pães.
Abertura e Credenciamento: 13/09/2021 – 10h00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021 -  PROC. ADM. Nº 4816/2021 – EDITAL Nº 43/2021
Objeto: Registro de preços para futura e possível aquisição de kits de higiene para retorno as aulas 
presenciais dos alunos da rede municipal de ensino. 
Abertura e Credenciamento: 13/09/2021 – 14h30. Local: Sala de licitações sito a Av. Benedito 
Rodrigues de Freitas, 330 – centro – Igaratá/SP 

Os editais e anexos estão disponíveis no site www.igarata.sp.gov.br aba “licitação”. Informações 
complementares poderão ser obtidas através do telefone: (011) 4610-0474 ou pelo e-mail: 
licitacaoigarata@gmail.com. 

Igaratá, 27 de agosto de 2021.
Fátima Madalena Andrade Prianti

Ass. Licitações e Contratos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Concorrência Pública nº 04/21, Tipo Menor Preço Global - Edital nº 88/21 – Contratação de 
obras e serviços de engenharia para construção de comportas metálicas, atuadores e passarela 
metálicas na Barragem de Contenção Seca no Parque Luis Latorre, com fornecimento de 
material e mão-de-obra, em conformidade com o projeto básico, planilha orçamentária e demais 
elementos constantes do edital, disponível na íntegra, na S. Licitações, Av. Luciano Consoline, 
600, Jd de Lucca e endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br. A entrega dos envelopes se 
encerrará no dia 30/09/21, às 10 horas. 11 3183-0655. Adriana Stocco - Presidente da CPL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N. 010/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção da cúpula do teatro do 
Centro Cultural, localizado à Avenida Santo Antônio, Centro, no município de Mogi Mirim/
SP. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 30 de setembro de 2021 até 
09h55, com abertura às 10 horas. 

O edital estará disponível aos interessados, através do site: www.mogimirim.sp.gov.br. 
Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria de Suprimen-
tos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos telefones: (19) 
3814.1060/3814.1046/3814.1049 ou via e-mail larissa.vicente@mogimirim.sp.gov.br. Mogi 
Mirim, 27 de agosto de 2021. Presidente da CPL

Mauro Nunes Junior - Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DO EDITAL
ORDEM PROCESSUAL 095/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 030/2021 

A Prefeitura de Planalto/SP faz saber a todos os interessados que fará realizar licitação na moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, nos termos das diretrizes contidas na Lei 
Federal n.º8.666 de 21 de junho de 1.993, Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e posteriores 
alterações, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital. Objeto: Aquisição de PÁ CARRE-
GADEIRA ARTICULADA 4X4 ZERO KM, para atender demanda do Setor Estradas de Rodagens. 
Os interessados deverão apresentar-se para credenciamento, a partir das 09:00 horas do dia 14 de 
setembro de 2021, junto ao Setor de Licitação da Prefeitura de Planalto, à Av Carlos Gomes, 971, 
Centro, Planalto-SP, CEP15260-000, ficando designado à mesma data e local, no horário das 09:30 
horas, para o início dos trabalhos de abertura dos envelopes. O Edital na integra poderá ser retirado 
junto ao setor de licitação da Prefeitura de Planalto, pelo site www.planalto.sp.gov.br ou solicitado 
pelo e-mail licitacao@planalto.sp.gov.br  , a partir de 30 de agosto de 2021, das 07:30 às 11:00 e das 
12:30 às 17:00 horas. 

Planalto, 26 de Agosto de 2021. Olímpio Severino da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PLANALTO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0029/21
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se acha aberta a 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0029/21, Processo Nº CIAP-2021164105, objetivando a contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da demolição de edificação existente e construção de nova 
edificação para sediar a 2ª Cia PM do 9ºBPM/I, imóvel localizado à Avenida dos Tamoios, 1700, Centro, Tupã/SP. O edital na 
íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, São Paulo/
SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para gravação dos 
arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 17 de setembro de 2021, às 09h, por ocasião da realização da 
sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os integrantes 
da Seção de Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 138/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2021 - EDITAL Nº 66/2021
O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que no dia 14 de setembro de 2021, às 09h00min, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada Licitação aberta através 
do Edital nº 66/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo 
como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE 
E DESCARTÁVEIS PARA OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PRÉDIOS UTILIZADOS PELO MUNICÍPIO 
E LIMPEZA PÚBLICA conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. 
O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à 
Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 
horas ou no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informa-
ções podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@
novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 27 de agosto de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA comunica aos interessados a realização da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021 – Processo Nº 65/2021 – SCM – ORDEM DE SERVIÇO 

Nº 65/2021 – ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Quintana. OBJETO: Contratação de empresa 
para execução de 6.651,15 m2 de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas vias de circulação 
do município de Quintana-SP MODALIDADE: Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: 15/9/2021 às 
9:00 horas. ABERTURA DOS ENVELOPES: 15/9/2021 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 27 de agosto 
de 2021 - Fernando Branco Nunes – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA

ADENDO I - PREGÃO ELETRÔNICO DGA 656/2021. OFERTA DE COMPRA BEC/SP 102201100592021OC00231 
PROCESSO no 01-P-22476/2021. OBJETO: Registro de Preços de Empanado de Frango e Almôndega
A Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP – torna público o Adendo I ao edital do Pregão Eletrônico acima 
mencionado, objetivando substituir o subitem 12.1.4, alínea b e incluir, no descritivo dos itens 01 e 02 do Anexo I as 
respectivas redações: “12.1.4 (...). b) Os produtos congelados devem ser transportados em veículos limpos, 
refrigerados com temperatura controlada, estando os produtos abaixo de 10oC negativos (-10°C)”. Anexo I. 
“Descrição complementar itens 1 e 2: Embalagem secundária pesando de 2,5 a 6kg.” Em razão das modificações 
realizadas, em atendimento ao disposto no § 4o do artigo 21 da Lei Federal no 8.666/93, a reativação da oferta de 
compras e o acolhimento das propostas terão início em 30/08/2021 e a abertura da sessão pública ocorrerá em 
15/09/2021, às 9:30h. Campinas, 27 de agosto de 2021

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 234/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00025685-11 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Aquisição de conjuntos de material escolar - Recebimento das 
Propostas dos lotes 01 a 08: das 08h do dia 16/09/21 às 09h30min do dia 
17/09/21 - Abertura das Propostas dos lotes 01 a 08: a partir das 09h30min do 
dia 17/09/21 - Início da Dispu ta de Preços: a partir das 10h30min do dia 
17/09/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 31/08/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Giovana 
Souza pelo telefone (19) 2116-0294.

RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 
Diretor do Departamento Central de Compras

Campinas, 27 de agosto de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2021.

PROCESSO Nº 153/2021 - EDITAL Nº 083/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS CRECHES 
MUNICIPAIS PROF LIDIA MARIA NETTO E SANTA CLARA. Data/Horário 08:00 
horas (Horário de Brasília) do dia 14 de setembro de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e 
Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à 
Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores 
informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 
Serrana, 27 de agosto de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2021.
PROCESSO Nº 154/2021 - EDITAL Nº 084/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE 
DESTE MUNICÍPIO. Data/Horário 10:00 horas (Horário de Brasília) do dia 14 de setembro 
de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no 
www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br 
ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento 
de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 
3987-9897 e 3987-9883. Serrana, 27/8/2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021.

PROCESSO Nº 146/2021 - EDITAL Nº 078/2021
OBJETO: Aquisição de bomba de infusão, ventilador mecânico, desfi brilador cardíaco, 
geladeira/refrigerador, aparelho de laserterapia e cadeira de rodas obeso para Secretaria da 
Saúde. Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 13 de setembro de 2021, no site 
www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). Tendo em vista a alteração do descritivo do 
item 02. O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no 
site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo 
de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações 
poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 26/8/2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÕES, RETIFICAÇÃO 
DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 
338/2021, PROCESSO 31008/2021

Objeto: contratação de empresa para fornecimen-
to e instalação de climatizadores de ar evaporiza-
dor nas Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação.
Declaro parcialmente procedente as impugna-
ções. Em razão de impugnações feitas ao Edital, 
� ca RETIFICADO o item 3 do Termo de Referência, 
elaborado pela Sec. Mun. de Educação, do Anexo 
I do Edital Licitatório. O edital está disponibilizado 
na nova versão no sistema “Portal de Compras” 
link “Edital Completo e Anexos” à disposição 
dos interessados. Fica redesignada a data de 
processamento do pregão da seguinte forma: 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
13/09/2021, às 14h00min e abertura a partir das 
14h02min. Celia Candida Faria – Pregoeira.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021

Objeto: alienação de áreas localizadas no distrito 
industrial Dr. Carlos de Arnaldo e Silva, conforme 
especi� cações constantes do edital e seus ane-
xos – Sec. Mun. Planejamento. Local da entrega 
dos envelopes: Diretoria de Compras e Contratos, 
sita a Av. Alberto Andaló, 3030, 2º andar, Centro 
- Local da sessão:   Auditório Juan Bérgua, Térreo 
do Paço Municipal, localizado na Av. Alberto An-
daló, 3030 – Centro - São José do Rio Preto - SP. 
Data limite para entrega dos envelopes: Dia 29/
setembro/2021 às 17:00 horas - Data da sessão 
pública de abertura dos envelopes: Dia 30/setem-
bro/2021 às 08:30 horas. Outras informações no 
site:  http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicita-
cao/Visitante.action  

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 389/2021, proces-
so 13030/2021, objetivando o registro de preços 
para aquisição de barras de ferros, treliças, arames 
e outros. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
16/09/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

DocuSign Envelope ID: 3A61AE05-995C-4F40-A3D5-0109497FF34B
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GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 77/2021 - UGB/LC-GMB

O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADO NA AVENIDA FREI MARCELO 
MANÍLIA Nº. 700, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BURITAMA, ESTADO DE SÃO PAULO, 
TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO N°. 02/2021, REFERENTE AO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2021, TIPO ME-
NOR PREÇO GLOBAL, FORMA DE EXECUÇÃO “INDIRETA” E REGIME DE “EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL”, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE “ANA FERREIRA DE JESUS”, NO MUNICÍPIO DE BURITAMA-S.P., A SER EFETUA-
DA E EXECUTADA DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECI-
FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE 
DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕE O ANEXO I. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS 
DOCUMENTOS PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABER-
TURA DOS RESPECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDI-
MENTOS INERENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO 
ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM 
LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUER-
BAS - PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., COM 
DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 16 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN. DO 
HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA 
APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA, QUANDO ENCAMI-
NHADOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 77/2021 - TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 02/2021, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE 
GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, 
SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚL-
TIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLETO, BEM COMO, DEMAIS 
INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS 
PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRA-
TOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR 
TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES 
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS 
- TIPO: TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2021) OU  HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/
LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 27 DE AGOSTO DE 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021 - PROCESSO Nº 53/2021

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
PRESENCIAL - Nº 27/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço unitário, 
visando prestação de serviços de consultas, exames e procedimentos cardiológicos, 
respeitando as necessidades, sob demanda, bem como as disponibilidades financeiras 
do município, de forma parcelada e a pedido, mediante pedido médico, para fins 
diagnósticos de complementação dos serviços de saúde aos usuários do SUS, conforme 
descrito no termo de referência, com encerramento para credenciamento às 09h00min 
do dia 14/09/2021. Valor do Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis 
para retirada no horário comercial na Prefeitura Municipal de Corumbataí, sita à Rua 
4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante a apresentação de um Pen Drive, de boa 
qualidade, para gravação do respectivo edital, através do e-mail licitacao@corumbatai.
sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar os dados cadastrais, CNPJ, Inscrição 
Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou pelo site www.corumbatai.sp.gov.br 
com o respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital pelo site, visando a 
eventual e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí, 30/08/2021. 
Pregoeiro (Portaria 7518/2021). Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto no Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti – Centro de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher – CAISM – UNICAMP, o Pregão Eletrônico PE – CAISM nº 00667/2021, Processo nº 27P-8895/2020, Oferta 
de Compra BEC 102203100592021OC00246, do tipo menor preço, para Registro de Preços de Cama Elétrica. O 
prazo de entrega das propostas eletrônicas é de 30/08/2021 até o dia 22/09/2021 às 09:30 horas, sendo que a 
sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O edital na íntegra 
encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital da Mulher Prof. Dr. José A. Pinotti
Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher - CAISM

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 231/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2020.00046437-23 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Registro de Preços de mobiliários - Recebimento das Propostas dos 
itens 01 a30: das 08h do dia 14/09/21 às 08h do dia 15/09/21 - Abertura das 
Propostas dos itens 01 a 30: a partir das 08h do dia 15/09/21 - Início da Disputa 
de Preços: a partir das 09h do dia 16/09/21 - Disponibilidade do Edital: a partir 
de 30/08/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Rosélia Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656.

RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 
Diretor do Departamento Central de Compras

Campinas, 27 de agosto de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 49/2021 – PROCESSO N.º 90/2021
OBJETO: Registro de preços para um período de 12 (doze) meses 

para futura e eventual fornecimento de refeições prontas acondicionadas em 
embalagens descartáveis, tipo marmitex tamanho (pequena e média), em 
atendimento às diversas Secretarias Municipal, conforme descrito no Termo de 
Referência. Sessão Pública do Pregão Presencial nº 49/2021:  15/09/2021 às 9h, 
na Rua São João, n° 228 - Centro - Araçariguama – SP. O edital em seu inteiro 
teor estará à disposição a partir do dia 30/08/2021, das 9h às 16h30 no endereço 
acima mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

TERMO DE REVOGAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 038/2021. Processo Administrativo nº 
140/2021. OBJETO: Aquisição de Ônibus Rodoviário Escolar destinado ao atendimento dos alunos 
da Rede Pública de Ensino, para a Secretaria de Educação e Cultura do município de Araçoiaba 
da Serra/SP, conforme Termo de Referência no Anexo I. Considerando os atos da sessão, por estar 
acima do valor estimado, e conforme relatório o pregoeiro tentou uma negociação com a licitante de 
menor lance o qual não houve, fica REVOGADO o processo em epígrafe. Araçoiaba da Serra, 25 de 
agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021. Processo Administrativo n.º 146/2021. 
OBJETO: Contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) de direito privado para Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar com Monitores para supervisão dos Alunos, “POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM 
CAPACIDADE MÁXIMA DE ALUNOS DE ACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO”, a 
ser realizado nas áreas urbana e rural do município de Araçoiaba da Serra para as Escolas Estaduais e Municipais 
da Rede Pública, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. Após analisar todas as da douta Pregoeiro 
(a) e sua Equipe de Apoio, acolho suas razões pelas quais optaram em seu julgamento pela proposta da licitante: 
SPRAYMASTER TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI sob o CNPJ 07.078.869/0001-05, sendo o valor de 
R$ 6,56 o Km, perfazendo um valor total de R$ 4.657.337,60 (quatro milhões seiscentos e cinqüenta e sete mil 
trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos). E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO 
a presente licitação em favor da mesma proponente vencedora. Proceda-se ao empenho e contrato. Araçoiaba da 
Serra, 19 de agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N. 16/2021

Objeto: Registro de Preço de Horas Máquina para Prestação de Serviços de  Máquina Tipo Escavadeiras de 21 a 25 toneladas para 
Serviços de Terraplanagem em Estradas Rurais do Município e Serviços de Máquina Tipo Escavadeira de 21 a 25 toneladas com Martelo 
Hidráulico para serviços de Demolição, no Município de Águas de Santa Bárbara. Data da abertura: 14 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, 27 de Agosto de 2021. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos para unidades 

de saúde. Data de abertura: 20 de setembro de 2021 as 9:00 horas. O edital estará 
disponível aos interessados, através do site www.cajuru.sp.gov.br. Demais esclareci-
mentos poderão ser obtidos junto a Prefeitura Municipal de Cajuru das 8h às 17h, no 
endereço citado acima ou pelos telefones (016) 3667-9912 ou (016) 3667-9903 ou via 
e-mail licitacao@cajuru.sp.gov.br.

Cajuru, 13 de agosto de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em manu-
tenção elétrica, funilaria, pintura, lanternagem e tapeçaria da frota municipal com 
fornecimento de peças, através de mão de obra específi ca para atender as secre-
tarias da Prefeitura Municipal de Cajuru/SP. Data de abertura: 17 de setembro de 
2021 as 9:00 horas. O edital estará disponível aos interessados, através do site www.
cajuru.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Prefeitura Mu-
nicipal de Cajuru das 8h às 17h, no endereço citado acima ou pelos telefones (016) 
3667-9912 ou (016 )3667-9903 ou via e-mail licitacao@cajuru.sp.gov.br.

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

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 151-2021 - Pregão Eletrônico nº 99/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de verduras, de acordo com a necessida-
de do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propostas: 31/08/2021, 
às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 15/09/2021, 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: 152-2021 - Pregão Eletrônico nº 100/2021
Objeto: R egistro de preços para futura e eventual prestação de serviços de confecção e instalação de 
toldos, de acordo com a necessidade do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadastro 
das propostas: 31/08/2021, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 15/09/2021, às 14:00 horas. 
Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.
sp.gov.br. Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. PL. Nº 9.586/2021. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para confecção e instalação de 02 (dois) toldos, tipo 
“SOMBRITE”, nas dependências do Pátio Municipal (Secretaria de Serviços 
Municipais), da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu. Abertura: 09h30min do dia 
14 de setembro de 2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. PL. Nº 10.152/2021. OBJETO: Registro de 
preços para o fornecimento de medicamentos e produtos veterinários para animais 
mantidos pelo Centro de Controle de Zoonoses “CCZ”. Abertura: 09h30min do 
dia 15 de setembro de 2021.
Os editais completos referente às licitações supramencionadas encontram-se à 
disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, 
Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias 
úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura 
e/ou sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br.  M. Guaçu, 
27.08.2021. Thaís Suelen da Silva - Presidente da CML.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 16/2021. PL Nº 9.945/2021 – UASG: 986715. OBJETO: 
Registro de preços para fornecimento parcelado de material de consumo médico 
hospitalar. Abertura: 09h30min do dia 14 de setembro de 2021. O edital 
completo encontra-se  à disposição dos interessados na CML, situada na Rua 
Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário 
das 08h às 16h, em dias úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no 
andar térreo da Prefeitura e/ou sem ônus através dos sites: 
www.gov.br/compras/pt-br e www.mogiguacu.sp.gov.br. M. Guaçu, 
27.08.2021. Thaís Suelen da Silva – Presidente da CML.

PROCESSO N° 0010517-60.2016.5.15.0002 – DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JUNDIAÍ/SP. 
EXEQUENTE: AMELIA BORGES DE CARVALHO SILVA E OUTROS (4). EXECUTADO: DILAN 
RESTAURANTE LTDA – ME E OUTROS (2). BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial, devi-
damente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no CRECI/
SP sob nº 78.903-F/SP, site: www.posseimoveis.com.br/imoveis/judiciais e-mail: corretorjudicial-
benito@posseimoveis.com.br, www.instagram.com/benitocorretorjudicial/, fones: (19) 3896-1400, 
(19)38962046 e (19)9-9919-2010, estabelecido na Avenida da Saudade, nº 311, Centro, Santo Anto-
nio da Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para a alienação judicial do bem penhorado nos 
autos supra discriminados, nos termos do §2º do artigo 2º do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, 
publica o presente edital para ciência das partes e terceiros interessados de que, no período de 
27/07/2021 a 23/11/2021, estará recebendo no endereço retro as propostas para a venda judicial do 
bem abaixo identificado. A presente venda se dará nos termos deste edital: TIPO DE BEM: IMÓVEL 
IDENTIFICAÇÃO: Matrícula n° 14.325 do CRI da Comarca de Fernandópolis/SP. DESCRIÇÃO DO 
BEM: Um terreno situado do lado par da Rua José de Anchieta, constante do lote 18, da quadra 5, 
do Jardim Novo Planalto, na cidade de Fernandópolis/SP, medindo 10 (dez) metros e 40 (quarenta) 
centímetros de frente fundo, por 24 (vinte e quatro) metros e 50 (cinquenta) centímetros de cada 
lado, da frente ao fundo, confrontando de um lado com o lote 17, de outro com o lote 10 e pelo fundo 
com o lote 15. DATA DA AVALIAÇÃO: 03/11/2020. PERCENTUAL DA PENHORA: 100%. VALOR 
UNITÁRIO: R$ 142000,00 (cento e quarenta e dois mil reais). VALOR TOTAL PENHORADO: R$ 
142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais).  CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO JUDICIAL - 1. VA-
LOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 85% da avaliação, sendo que 
de acordo com a peculiaridade de cada processo/bem, poderá haver lances em percentual abaixo 
do mínimo, desde que apreciados e deferidos pela MM. Juiz.  2. COMISSÃO DO CORRETOR: Será 
devida a partir desta nomeação; em caso de remissão da dívida ou acordo antes da venda, fara jus 
o corretor a 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor do acordo, após a venda, a comissão será de 
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Havendo remissão da dívida ou celebração 
de acordo pelas partes anteriormente à consecução da venda judicial, dentro do período fixado por 
este Juízo para efetivação do negócio jurídico, fará jus o corretor ao percentual de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor do acordo ou total da execução (no caso de remição). 3. PREFERÊNCIA: 
Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem: a) o pagamento à vista; b) 
a proposta com menor número de parcelas; c) a proposta que tiver sido recebida em primeiro lugar. 
4. FORMAS DE PAGAMENTO: a) À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias a 
contar da intimação da homologação da proposta vencedora. b) A PRAZO, tendo o preço mínimo 
do valor da avaliação, em até 20 (vinte) prestação mensais e sucessivas, haja vista o vultuoso valor 
do imóvel. Na hipótese de parcelamento, o comprador deverá oferecer, a título de sinal, o montante 
de 30% (trinta por cento) da proposta, sendo o restante garantido por hipoteca; neste caso, eventual 
inadimplemento dos interessados importará a perda do sinal, em sua totalidade, em favor da execu-
ção, sem prejuízo do retorno do bem para a garantia da execução, pelo valor integral da avaliação. 5. 
DA TRANSFERÊNCIA: A transferência da propriedade imobiliária somente será aperfeiçoada após 
o pagamento integral do preço estipulado para a compra e venda, sendo que a aquisição pelo com-
prador dar-se-á de forma originária. A alienação, por sua vez, seguirá as diretrizes traçadas pelo § 2 
do artigo 880 do NCPC. 6. ALIENAÇÃO: A alienação dos bens será formalizada por termo nos autos 
da execução, no qual o licitante deverá declarar estar ciente das regras da alienação por iniciativa 
particular, principalmente quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas 
se descumprir as obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações pres-
tadas. Após o prazo legal e comprovação da quitação do ITBI, será expedida a carta de alienação 
para registro imobiliário, contendo hipoteca judiciária em caso de parcelamento. 7. ÔNUS: De 
acordo com o que dispõe o parágrafo único do artigo 130, do CTN, ficam os bens imóveis livres de 
ônus tributários, ficando caracterizada aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o licitante 
e o anterior proprietário do bem. Dessa forma, sub-rogados os tributos devidos no preço pago quando 
da aquisição do bem, não há responsabilidade do adquirente pelo pagamento dos tributos lançados 
em decorrência do bem transmitido.  Após pagos todos os débitos do processo trabalhista, não sendo 
suficiente o remanescente para quitação de eventuais impostos (IPVA, IPTU, INSS), taxas de licencia-
mento, multas, etc. O órgão competente deverá ajuizar a ação no Juízo competente contra o sujeito 
passivo da obrigação, quer tributária ou não. 8. VISITA: Fica autorizada ao Sr. Corretor a vistoria a 
vistoria do imóvel/bem penhorado, bem como a captação de imagens fotográficas do mesmo para 
auxiliar a divulgação da venda. Fica autorizada, também, a visitação do imóvel/bem pelos interes-
sados, desde que acompanhados pelo Sr. Corretor, ou por quem ele indicado, valendo o presente 
despacho, devidamente assinado eletronicamente, como MANDADO JUDICIAL para tal fim, possibili-
tando o imediato ingresso e a inteira visitação do imóvel/bem a ser alienado. Caso haja necessidade, 
deverá ser comunicado e requerido de forma justificada à MM. Juiz responsável pela alienação para 
autorização judicial, se o caso. É vedado aos depositários, criar embaraços as diligências que dizem 
respeito a alienação particular, sob pena de ofensa ao art. 77, IV do NCPC, além da sujeição à multa 
do § 2º do mesmo dispositivo processual, legitimando-se, desde logo, o uso da força policial pelo Sr. 
Corretor, caso entenda necessária tal medida coercitiva, devendo apresentar cópia deste despacho 
às competentes autoridades, de tudo dando ciência ao Juízo, posteriormente. 9. PUBLICIDADE: O 
presente edital deverá ser publicado em jornal de grande circulação da cidade, no Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho, bem como autoriza-se a publicidade da venda do imóvel, pelos meios idôneos de 
divulgação de mídia acessíveis ao Sr. Corretor, conforme, julgar mais conveniente e oportunos. Qual-
quer erro, incoerência ou inconsistência das informações acima poderá ser sanada por este corretor 
até a assinatura do auto de alienação/arrematação. 10. DISPOSIÇÕES FINAIS: Incumbe ao corretor 
apresentar imediatamente, aos autos da presente execução as propostas formuladas pelos interessa-
dos na aquisição do bem, ainda que inferiores aos parâmetros mínimos ora arbitrados, especificando 
os valores e condições de pagamento, possibilitando a apreciação pelo Juízo. Após a análise judicial, 
e se houver decisão deferindo a venda retratada, observar-se-ão as providências estabelecidas nos 
incisos do Art. 7º do Provimento GP-CR nº 04/2014 do E. TRT da 15ª Região e será concedido prazo 
razoável para que o pretenso adquirente deposite a quantia integral, no caso de pagamento à vista, 
ou o respectivo sinal, quando se propuser a alienação a prazo. 11. RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: a) Por agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefones: (19) 
38961400, (19)38962046 e (19)9-9919-2010. b) Mediante propostas no site www.posseimoveis.com.
br/imoveis/judiciais, ou através do e-mail deste corretor, corrretorjudicialbenito@posseimoveis.com.
br. Santo Antônio de Posse, 17 de agosto de 2021. BENITO TOMAZ VICENSOTTI CORRETOR 
JUDICIAL HABILITADO NO TRT-15 - CRECI: 78.903-F/SP

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
55/2021 para a Aquisição de Materiais e Co-
nexões Hidráulicas, para reposição dos sis-
temas de bombeamento de água, operados 
pela CIS. Os envelopes deverão ser entregues 
até às 08:50h do dia 14/09/2021.

A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
56/2021 para a Aquisição de 02 (dois) Con-
juntos Motor-Bomba Monobloco, para insta-
lação em sistema de bombeamento de água 
operado pela CIS. Os envelopes deverão ser 
entregues até às 08:50h do dia 15/09/2021.

A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
57/2021 para a Aquisição de Painel Elétrico, 
para acionamento dos Conjuntos Motor-
-Bomba. Os envelopes deverão ser entregues 
até às 13:50h do dia 15/09/2021.

A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
58/2021 para a Aquisição de Materiais Elétri-
cos em geral para acionamento dos Conjun-
tos Motor-Bomba. Os envelopes deverão ser 
entregues até às 08:50h do dia 16/09/2021.

Os Editais completos estão à disposição para 
consulta e impressão no site da Companhia 
Ituana de Saneamento – CIS: www.cis-itu.com.
br/licitacoes, ou diretamente na CIS no qual 
o interessado deverá trazer um CD para có-
pia junto ao Depto. de Compras e Licitações, 
sito na Rua Bartira, nº 300/A, Vila Leis, das 
08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. Itu, 
27/08/2021. Reginaldo Pereira dos Santos – Di-
retor Superintendente – CIS.

COMPANHIA ITUANA 
DE SANEAMENTO - CIS

Encontra-se aberto, na DIRETORIA DE ENSINO- 
REGIÃO LESTE 5, PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2021, 
Oferta de Compra 080268000012021OC00016, desti-
nado à contratação de empresa para prestação de 
serviços de apoio aos alunos com deficiência, que 
apresentem limitações motoras e outras que acarre-
tem dificuldades de caráter permanente ou temporário 
no autocuidado, do tipo MENOR PREÇO, a ser reali-
zado em 10/09/2021 às 10h00, no sitio www.bec.sp. 
gov.br e/ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 5

“RESPOSTA AO RECURSO” – TOMADA DE PREÇO Nº. 0005/2021 PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 1.980/2021 TIPO: Menor valor global. 
Objeto: A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa espe-
cializada em engenharia elétrica para execução de serviços para manu-
tenção corretiva e ampliação nas instalações elétricas do Município, com 
aplicação de materiais, mão-de-obra e equipamentos, que atendam aos 
requisitos do edital e seus anexos. Comunicamos que na presente data 
foi publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu “www.
embuguacu.sp.gov.br/licitacoes” a impugnação e a resposta ao recurso 
interposto pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Embu 
Guaçu - SFPMEG, inscrita sob CNPJ n°59.051.177/0001-60. Embu-Guaçu, 
27 de agosto de 2021. José Antônio Pereira – Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE DECLÍNIO – CARTA CONVITE N° 0008/2021, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° E-5.398/2021 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
OBJETO: 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. A empresa Léfer Engenharia e Construções LTDA – EPP, CNPJ 
n°08.194.977/0001-07, que foi declarada vencedora da presente Carta 
Convite declina o objeto por não conseguir atender a especificação, após 
visita técnica para levantamento dos materiais, conforme oficio encaminha-
do ao departamento de licitações no dia 27 de agosto de 2021.Embu-Gua-
çu, 27 de agosto de 2021 José Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2021 

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 15 de setembro de 2021, às 09h00min, através do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 
041/2021, Registro de Preços, aberto através do Processo nº 059/2021, Edital nº 047/2021, ten-
do como objeto a AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, 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 27 de agosto de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI 

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP
AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 04/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2021 - A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE HERCULÂNDIA, através do Departamento de Licitações, torna público, a todos interessados em participar do referido 
certame, o Edital de Chamamento Publico nº 04/2021 – Processo nº 039/2021, cujo objeto é a aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE. Início: 27/08/2021 - Encerramento: 21/09/2021, às 09h00min. O edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de 
Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 
13h00min às 16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br

HERCULANDIA/SP, 27 de agosto de 2021. PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021 – PROCESSO LICITA-
TÓRIO Nº 038/2021 (RESUMIDO). Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE 
MATERIAIS DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR ENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE SAÚDE E AS UNIDADES DE 
SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA/SP, PELO PERÍODO DE 06 MESES. Abertura: 15/09/2021, 
às 9h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de 
Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do 
telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e dás 13h00min às 16h00min, no site 
www.herculandia.sp.gov.br

HERCULANDIA/SP, 27 de agosto de 2021. PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021 – PROC. ADM. Nº 4724/2021 – EDITAL Nº 42/2021

Objeto: Registro de preços para futura e possível aquisição de pães.
Abertura e Credenciamento: 13/09/2021 – 10h00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021 -  PROC. ADM. Nº 4816/2021 – EDITAL Nº 43/2021
Objeto: Registro de preços para futura e possível aquisição de kits de higiene para retorno as aulas 
presenciais dos alunos da rede municipal de ensino. 
Abertura e Credenciamento: 13/09/2021 – 14h30. Local: Sala de licitações sito a Av. Benedito 
Rodrigues de Freitas, 330 – centro – Igaratá/SP 

Os editais e anexos estão disponíveis no site www.igarata.sp.gov.br aba “licitação”. Informações 
complementares poderão ser obtidas através do telefone: (011) 4610-0474 ou pelo e-mail: 
licitacaoigarata@gmail.com. 

Igaratá, 27 de agosto de 2021.
Fátima Madalena Andrade Prianti

Ass. Licitações e Contratos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Concorrência Pública nº 04/21, Tipo Menor Preço Global - Edital nº 88/21 – Contratação de 
obras e serviços de engenharia para construção de comportas metálicas, atuadores e passarela 
metálicas na Barragem de Contenção Seca no Parque Luis Latorre, com fornecimento de 
material e mão-de-obra, em conformidade com o projeto básico, planilha orçamentária e demais 
elementos constantes do edital, disponível na íntegra, na S. Licitações, Av. Luciano Consoline, 
600, Jd de Lucca e endereço eletrônico www.itatiba.sp.gov.br. A entrega dos envelopes se 
encerrará no dia 30/09/21, às 10 horas. 11 3183-0655. Adriana Stocco - Presidente da CPL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N. 010/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção da cúpula do teatro do 
Centro Cultural, localizado à Avenida Santo Antônio, Centro, no município de Mogi Mirim/
SP. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 30 de setembro de 2021 até 
09h55, com abertura às 10 horas. 

O edital estará disponível aos interessados, através do site: www.mogimirim.sp.gov.br. 
Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria de Suprimen-
tos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos telefones: (19) 
3814.1060/3814.1046/3814.1049 ou via e-mail larissa.vicente@mogimirim.sp.gov.br. Mogi 
Mirim, 27 de agosto de 2021. Presidente da CPL

Mauro Nunes Junior - Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DO EDITAL
ORDEM PROCESSUAL 095/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 030/2021 

A Prefeitura de Planalto/SP faz saber a todos os interessados que fará realizar licitação na moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, nos termos das diretrizes contidas na Lei 
Federal n.º8.666 de 21 de junho de 1.993, Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e posteriores 
alterações, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital. Objeto: Aquisição de PÁ CARRE-
GADEIRA ARTICULADA 4X4 ZERO KM, para atender demanda do Setor Estradas de Rodagens. 
Os interessados deverão apresentar-se para credenciamento, a partir das 09:00 horas do dia 14 de 
setembro de 2021, junto ao Setor de Licitação da Prefeitura de Planalto, à Av Carlos Gomes, 971, 
Centro, Planalto-SP, CEP15260-000, ficando designado à mesma data e local, no horário das 09:30 
horas, para o início dos trabalhos de abertura dos envelopes. O Edital na integra poderá ser retirado 
junto ao setor de licitação da Prefeitura de Planalto, pelo site www.planalto.sp.gov.br ou solicitado 
pelo e-mail licitacao@planalto.sp.gov.br  , a partir de 30 de agosto de 2021, das 07:30 às 11:00 e das 
12:30 às 17:00 horas. 

Planalto, 26 de Agosto de 2021. Olímpio Severino da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PLANALTO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0029/21
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se acha aberta a 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0029/21, Processo Nº CIAP-2021164105, objetivando a contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da demolição de edificação existente e construção de nova 
edificação para sediar a 2ª Cia PM do 9ºBPM/I, imóvel localizado à Avenida dos Tamoios, 1700, Centro, Tupã/SP. O edital na 
íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, São Paulo/
SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para gravação dos 
arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 17 de setembro de 2021, às 09h, por ocasião da realização da 
sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os integrantes 
da Seção de Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 138/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2021 - EDITAL Nº 66/2021
O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que no dia 14 de setembro de 2021, às 09h00min, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada Licitação aberta através 
do Edital nº 66/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo 
como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE 
E DESCARTÁVEIS PARA OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PRÉDIOS UTILIZADOS PELO MUNICÍPIO 
E LIMPEZA PÚBLICA conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. 
O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à 
Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 
horas ou no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informa-
ções podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@
novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 27 de agosto de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA comunica aos interessados a realização da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021 – Processo Nº 65/2021 – SCM – ORDEM DE SERVIÇO 

Nº 65/2021 – ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Quintana. OBJETO: Contratação de empresa 
para execução de 6.651,15 m2 de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas vias de circulação 
do município de Quintana-SP MODALIDADE: Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: 15/9/2021 às 
9:00 horas. ABERTURA DOS ENVELOPES: 15/9/2021 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 27 de agosto 
de 2021 - Fernando Branco Nunes – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA

ADENDO I - PREGÃO ELETRÔNICO DGA 656/2021. OFERTA DE COMPRA BEC/SP 102201100592021OC00231 
PROCESSO no 01-P-22476/2021. OBJETO: Registro de Preços de Empanado de Frango e Almôndega
A Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP – torna público o Adendo I ao edital do Pregão Eletrônico acima 
mencionado, objetivando substituir o subitem 12.1.4, alínea b e incluir, no descritivo dos itens 01 e 02 do Anexo I as 
respectivas redações: “12.1.4 (...). b) Os produtos congelados devem ser transportados em veículos limpos, 
refrigerados com temperatura controlada, estando os produtos abaixo de 10oC negativos (-10°C)”. Anexo I. 
“Descrição complementar itens 1 e 2: Embalagem secundária pesando de 2,5 a 6kg.” Em razão das modificações 
realizadas, em atendimento ao disposto no § 4o do artigo 21 da Lei Federal no 8.666/93, a reativação da oferta de 
compras e o acolhimento das propostas terão início em 30/08/2021 e a abertura da sessão pública ocorrerá em 
15/09/2021, às 9:30h. Campinas, 27 de agosto de 2021

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 234/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00025685-11 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Aquisição de conjuntos de material escolar - Recebimento das 
Propostas dos lotes 01 a 08: das 08h do dia 16/09/21 às 09h30min do dia 
17/09/21 - Abertura das Propostas dos lotes 01 a 08: a partir das 09h30min do 
dia 17/09/21 - Início da Dispu ta de Preços: a partir das 10h30min do dia 
17/09/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 31/08/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Giovana 
Souza pelo telefone (19) 2116-0294.

RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 
Diretor do Departamento Central de Compras

Campinas, 27 de agosto de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2021.

PROCESSO Nº 153/2021 - EDITAL Nº 083/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS CRECHES 
MUNICIPAIS PROF LIDIA MARIA NETTO E SANTA CLARA. Data/Horário 08:00 
horas (Horário de Brasília) do dia 14 de setembro de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e 
Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à 
Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores 
informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 
Serrana, 27 de agosto de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2021.
PROCESSO Nº 154/2021 - EDITAL Nº 084/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE 
DESTE MUNICÍPIO. Data/Horário 10:00 horas (Horário de Brasília) do dia 14 de setembro 
de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no 
www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br 
ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento 
de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 
3987-9897 e 3987-9883. Serrana, 27/8/2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021.

PROCESSO Nº 146/2021 - EDITAL Nº 078/2021
OBJETO: Aquisição de bomba de infusão, ventilador mecânico, desfi brilador cardíaco, 
geladeira/refrigerador, aparelho de laserterapia e cadeira de rodas obeso para Secretaria da 
Saúde. Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 13 de setembro de 2021, no site 
www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). Tendo em vista a alteração do descritivo do 
item 02. O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no 
site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo 
de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações 
poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 26/8/2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÕES, RETIFICAÇÃO 
DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 
338/2021, PROCESSO 31008/2021

Objeto: contratação de empresa para fornecimen-
to e instalação de climatizadores de ar evaporiza-
dor nas Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação.
Declaro parcialmente procedente as impugna-
ções. Em razão de impugnações feitas ao Edital, 
� ca RETIFICADO o item 3 do Termo de Referência, 
elaborado pela Sec. Mun. de Educação, do Anexo 
I do Edital Licitatório. O edital está disponibilizado 
na nova versão no sistema “Portal de Compras” 
link “Edital Completo e Anexos” à disposição 
dos interessados. Fica redesignada a data de 
processamento do pregão da seguinte forma: 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
13/09/2021, às 14h00min e abertura a partir das 
14h02min. Celia Candida Faria – Pregoeira.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2021

Objeto: alienação de áreas localizadas no distrito 
industrial Dr. Carlos de Arnaldo e Silva, conforme 
especi� cações constantes do edital e seus ane-
xos – Sec. Mun. Planejamento. Local da entrega 
dos envelopes: Diretoria de Compras e Contratos, 
sita a Av. Alberto Andaló, 3030, 2º andar, Centro 
- Local da sessão:   Auditório Juan Bérgua, Térreo 
do Paço Municipal, localizado na Av. Alberto An-
daló, 3030 – Centro - São José do Rio Preto - SP. 
Data limite para entrega dos envelopes: Dia 29/
setembro/2021 às 17:00 horas - Data da sessão 
pública de abertura dos envelopes: Dia 30/setem-
bro/2021 às 08:30 horas. Outras informações no 
site:  http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicita-
cao/Visitante.action  

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 389/2021, proces-
so 13030/2021, objetivando o registro de preços 
para aquisição de barras de ferros, treliças, arames 
e outros. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
16/09/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

A5gazetasp.com.br
SÁBADO, 28 A SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOStO DE 2021 

 A A Secretaria de Mobilidade 
Urbana de São José dos Cam-
pos informou que três em-
presas, duas multinacionais 
e uma startup, apresentaram 
propostas para gerenciar os 
dados e o planejamento ope-
racional dos ônibus da cidade.

De acordo com a pasta, as 
empresas que participaram 
do certame são a Scipopulis 
(do grupo green4T), Etra e Cle-
ver. No total foram apresenta-
dos três envelopes: o primei-
ro trata dos documentos de 
habilitação, o segundo com 
a proposta técnica e o tercei-
ro com a proposta de valores. 

A Secretaria explicou que 
os documentos serão avalia-
dos pela comissão de licita-
ções e passado o prazo para 
a apresentação de recursos, 
caso não haja contestação, é 
feita a publicação dos habili-
tados e a data de abertura do 
segundo envelope, que terá 
os mesmos prazos e trâmi-
tes até a abertura do terceiro 
envelope.

Segundo informações do Três empresas apresentam propostas para gerenciamento de dados do transporte de São José 

CLAÚDIO VIEIRA/PMSJC

Empresas apresentam 
propostas para o transporte

TECNOLOGIA. Duas multinacionais e uma startup estão em busca de modernizar os ônibus de São José dos Campos

Diário do Transporte, o novo 
sistema está passando por 
licitações diferentes, sendo 
uma para operação dos ôni-
bus, outra para tecnologia e 
ainda uma outra para a ges-
tão financeira.

O objetivo da nova me-
dida, segundo a prefeitura, é 
que “ter empresas especiali-
zadas em cada uma das áreas 
e elevar a qualidade e moder-
nização do serviço”.

OPERAÇÃO DOS ÔNIBUS.
A cidade foi dividida em dois 
lotes. Segundo o Diário de 
Transportes, para a opera-
ção do lote 01 foi homolo-
gada a Viação Itapemirim e 
fará as regiões norte, oeste e 
sul da cidade. Já para o lote 
02 ainda não há uma empre-
sa responsável e a Prefeitura 
marcou para 8 de setembro 
a apresentação de possíveis  
interessados. 
A linha fará as regiões leste e 
sudeste. O novo modelo deve 
entrar em operação em 2022. 
(Gustavo. S. Cavalcante)

São José bate 
marca de 
8 mil novas 
empresas

 A A cidade de São José dos 
Campos conseguiu durante o 
mês de agosto atingir a mar-
ca de 8 mil novas empresas 
abertas pela Sala do Empreen-
dedor. Até a última segun-
da-feira (23), já haviam sido 
abertas 8.346 empresas du-
rante esse ano.

De acordo com a prefei-
tura, do dia 1° até o dia 23 
de agosto, foram abertas 863 
novas empresas, sendo 674 
MEI’s (Microempreendedor 
Individual). No número total 
anual, as novas MEI’s somam 
5.400, contra 2.942 de outros 
tipos de empresas.

A Prefeitura de São José 
dos Campos ressaltou ain-
da, que os números registra-
dos até o momento, reforçam 
que, mesmo com a pande-
mia, o ano de 2021 deve su-
perar os números de 2020 em 
aberturas de novas empreen-
dimentos. No ano passado, 
mais de 10.257 empresas fo-
ram abertas. A expectativa da 
prefeitura é que esse ano haja 
pelo menos 12 mil novos ne-
gócios abertos até o final do 
ano. (GSP)

EMPREENDEDORES

 A A Prefeitura de Igaratá foi 
surpreendida na última sex-
ta-feira (20) com o anúncio 
do possível encerramento 
das atividades da Instituição 
Lar São Vicente, localizada no 
centro da cidade. O espaço re-
cebe idosos há décadas e no 
momento se encontra com 
graves problemas financeiros. 

De acordo com Joana Apa-
recida Ferreira, presidente do 
Lar, a entidade buscou todas 
as alternativas possíveis para 
custear suas despesas ordiná-
rias, e ao não ter obtido êxito, 
deverá desativá-la no prazo 
de 60 dias, cujo prazo pode 
ser prorrogado. O comunica-
do também foi entregue para 

Igaratá: Lar São Vicente pode encerrar suas atividades
administrações sempre au-
xiliaram no desenvolvimen-
to dos seus trabalhos, dentro 
dos limites da legislação.

Até mesmo antes da cri-
se, a prefeitura sempre bus-
cou ceder equipamentos de 
proteção individual (EPI’s), 
além de outros produtos es-
senciais, resultados de cam-
panhas de arrecadação de ali-
mentos, repasses financeiros 
e respectivo acompanhamen-
to das atividades prestadas. 
Os idosos contam ainda com 
a distribuição serviços medi-
cinais como: médico clínico 
geral, fisioterapeuta, educa-
dor físico, nutricionista e es-
tagiária de nutrição e ajudan-
tes de cozinha e de limpeza.

Os internos do Lar tam-
bém pagam uma contribui-
ção mensal, além das doa-
ções feitas por voluntários.
(GSP)Lar São Vicente de Paulo pode encerrar as atividades na cidade de Igaratá por falta de verba.

DIVULGAÇÃO/PMI

o Ministério Público da Co-
marca de Santa Isabel.

Desde o início de 2021, a 
diretoria da Instituição vem 
se reunindo com o Prefeito 
Elzo de Souza (PL), que, por 
reiteradas vezes, comprome-
teu-se a manter e expandir 
o apoio da Prefeitura ao Lar. 
Porém, por decisão do Conse-
lho Metropolitano de São José 
dos Campos, sua manutenção 
mostrou-se inviável.

LAR SÃO VICENTE.
O espaço do Lar São Vicente 
de Paulo foi construído pela 
comunidade local em uma 
área doada pelo município, 
Desde a fundação, todas as 

Organização sem fins lucrativos  
que recebe idosos há décadas está com 
graves dificuldades financeiras 

 A O prefeito de Igaratá, Elzo 
de Souza (PL) e o secretário 
do Meio Ambiente, Jonathan 
Moraes, confirmaram a in-
clusão do município no Pro-
grama “Ponto Rural”, desen-
volvido em parceria com a 
Prefeitura de São José dos 
Campos. 

O programa promete be-
neficiar diretamente os pro-
dutores do município, con-
ferindo mais agilidade a 
diversos serviços, entre es-
ses, a emissão do Certificado 
de Cadastro de Imóvel Rural 
(CCIR), Guia do Transpor-
te Animal (GTA), CNPJ Rural, 
Plantão Ambiental, Sala do 
Empreendedor, Declaração 
de Vacinas, Patrulha Agríco-
la, fornecimento de calcário 
e análise de solo.

Segundo a assessoria da 
prefeitura de Igaratá, o “Pon-
to Rural” funciona como um 

Igaratá é contemplada  
no programa ‘Ponto Rural’

Ponto Rural está instalado junto ao Centro Comunitário do Alto 
da Ponte, na zona norte de São José dos Campos.  

CLAUDIO VIEIRA/PMSJC

serviço de Poupatempo e 
concentra trabalhos para a 
viabilização de subsídios de 
apoio técnico aos proprietá-
rios de imóveis na zona rural.

O serviço deve funcionar 

na Casa da Agricultura, na 
Rua José Mendes de Souza, 
centro. O atendimento será 
de segunda a sexta-feira, das 
08h às 12h, e das 13h30 às 17h. 
(GSP)

 A Em São José dos Campos, 
dois cães da raça Yorkshire fo-
ram furtados no bairro Vila 
Maria no dia 15 e foram res-
gatados no último domingo 
(22). A família informou que 
os cachorros foram vendi-
dos, porem conseguiram re-
cuperá-los com a ajuda de um 
amigo.

Os donos disseram que 
chegaram a oferecer uma re-
compensa de R$1 mil para 
quem os encontrassem. A 
pessoa que estava com os 
animais pediu R$ 500 pela  
devolução.

Se não fosse a repercus-
são que teve, nunca mais ve-
ríamos os dois ‘doguinhos’. 
Acreditamos que a divulga-
ção inibiu a pessoa de ven-
der ou ficar com os cachorros 
e a melhor opção foi entre-
gar. Muito obrigada mesmo! 
Meus meninos, os dois, es-

Cães roubados são devolvidos 
aos donos em São José 

Cães da raça Yorkshire que foram furtados semana passada são 
devolvidos aos donos em São José dos Campos  

ARQUIVO PESSOAL

tão com febre, adoeceram por 
causa do estresse que passa-
mos, pela procura dos cachor-
ros e pela falta deles. Mas já 
estão todos se cuidando e o 
pior já passou. O pesadelo 

passou!”, disse a dona.
Segundo ela, um dos ca-

chorros chegou a ser agredi-
do, apresentou irritação, mas 
após a ida ao veterinário foi 
medicado e está bem. (GSP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 055/2021, 
objetivando o registro de preços de sabonete líquido sem enxague e dispenser, para serem 
distribuídos nas escolas da rede Municipal de Ensino do Município de Louveira, no dia 13 de 
setembro de 2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados 
na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 27 de 
agosto de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA comunica aos interessados a realização da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 – Processo Nº 66/2021 – SCM – ORDEM DE SERVIÇO 

Nº 66/2021 – ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Quintana. OBJETO: Contratação de empresa para 
execução de 10.985,48 m2 de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas ruas do município 
de Quintana-SP MODALIDADE: Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: 15/9/2021 às 13:00 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 15/9/2021 às 13:05 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 27 de agosto de 2021 - Fernando 
Branco Nunes – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO
O SEMAE, por intermédio do Diretor Geral, retifica o AVISO DE ALTERAÇÃO E REDE-
SIGNAÇÃO DE DATA do Pregão Eletrônico nº054/2021 publicado em 26 de agosto de 
2021, no qual consta a redesignação de data para o recebimento das propostas para 
o dia 14 de setembro de 2021 até às 08h00min. A informação correta é que o pregão 
está SUSPENSO SINE DIE para alterações no edital. Mogi das Cruzes, 27 de agosto 
de 2021. João Jorge da Costa – Diretor Geral do Semae. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
EXTRATO DOS CONTRATOS. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N. 012/2021. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS 
DE “MATERIAIS DE ENFERMAGEM” PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONTRATO N. 86/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP. CONTRATADA: CIRURGICA OLIM-
PIO EIRELI EPP. ITENS VENCEDORES: 02, 09, 16, 22, 35, 36, 37, 42. VALOR DO CONTRATO: 
R$13.797,50 (TREZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 
CONTRATO N. 87/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP CONTRATA-
DA: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA – EPP. ITENS VENCEDORES: 01, 03, 04, 05, 06, 
07, 12, 14, 15, 34, 95, VALOR DO CONTRATO: R$ 8.368,50 (OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E 
OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). CONTRATO N. 88/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP CONTRATADA: EMPRESA C.A. SILVA TAGUAI-ME. ITENS VENCEDO-
RES: 08, 21, 23, 64, 65, 80. VALOR DO CONTRATO: R$ 42.265,00 (QUARENTA E DOIS MIL E DU-
ZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS). CONTRATO N. 89/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP CONTRATADA: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ITENS 
VENCEDORES: 10, 20, 33, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 68, 70, 74, 92. VALOR DO CONTRATO: R$ 
10.805,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS). CONTRATO N. 90/2021. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP CONTRATADA: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ITENS VENCEDORES: 11, 13, 43. VALOR DO CONTRATO: 
R$ 7.033,00 (SETE MIL E TRINTA E TRÊS REAIS).. CONTRATO N. 91/2021. CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP. CONTRATADA: LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 
ME. ITENS VENCEDORES: 17, 18, 60, 61. VALOR DO CONTRATO: R$ 821,90 (OITOCENTOS E 
VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS). CONTRATO N. 92/2021. CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP CONTRATADA: CIRURGICA UNIÃO LTDA. ITENS VENCEDO-
RES: 19, 24, 48, 49, 50, 59, 67, 75, 91, VALOR DO CONTRATO: R$ 3.142,90 (TRÊS MIL E CENTO 
E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS). CONTRATO N. 93/2021. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP CONTRATADA: EMPRESA PJS – DISTRIBUIDORA – 
JOSE NERGINO SOBREIRA. ITENS VENCEDORES: 25, 26, 27, 28, 69, 79. VALOR DO CONTRATO: 
R$ 3.582,30 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS E TRINTA CENTAVOS). CONTRATO 
N. 94/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP CONTRATADA: SUTUMED 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. ITENS VENCEDORES: 29, 30, 
31, 32. VALOR DO CONTRATO: R$ 5.395,10 (Cinco mil e trezentos e noventa e cinco reais e dez 
centavos). CONTRATO N. 95/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP 
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA. ITENS VENCEDORES: 38, 39, 40, 41, 76, 77. VALOR 
DO CONTRATO: R$ 9.691,50 (Nove mil e seiscentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).. 
CONTRATO N. 96/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP CONTRATA-
DA: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELLI. ITENS VENCEDORES: 44, 45, 46, 62, 85, 
86, 90, 93. VALOR DO CONTRATO: R$ 5.287,46 (Cinco mil e duzentos e oitenta e sete reais e qua-
renta e seis centavos). CONTRATO N. 97/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TE-
JUPÁ-SP. CONTRATADA. MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. ITENS VENCEDORES: 55. VALOR DO CONTRATO: R$ R$ 3.000,00 (Três 
mil reais). CONTRATO N. 98/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP. 
CONTRATADA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. ITENS VENCEDORES: 58. VALOR DO CONTRATO: 
R$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais). CONTRATO N. 99/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TEJUPÁ SP. CONTRATADA: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA-
RES. ITENS VENCEDORES: 63.  VALOR DO CONTRATO: R$ 1.960,00 (Hum mil e novecentos e 
sessenta reais). CONTRATO N. 100/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ 
SP. CONTRATADA: MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA ME. ITENS VENCEDORES: 78, 88. 
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.903,00 (Sete mil e novecentos e três reais). CONTRATO N. 101/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ SP. CONTRATADA: CCP MED DISTRIBUI-
DORA EIRELI EPP. ITENS VENCEDORES: 87. VALOR DO CONTRATO: R$ 8.100,00 (Oito mil e 
cem reais). CONTRATO N. 102/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ SP. 
CONTRATADA: J.N.S. TÊXTIL LTDA. ITENS VENCEDORES: 89. VALOR DO CONTRATO: R$ 130,00 
(Cento e trinta reais). DURAÇÃO DOS CONTRATOS: 19/08/2021 ATÉ 18/08/2022. DATA DA ASSINA-
TURA DOS CONTRATOS:19/08/2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATOS. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 11/2021. OBJETO: AQUISI-
ÇÕES DE “EQUIPAMENTOS/MATÉRIAS PERMANENTES” PARA USO NO DIA A DIA NAS UNIDA-
DES ESCOLARES MUNICIPAIS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE TEJUPÁ. CONTRATO 
N. 104/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA 
GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI ME. ITEM VENCEDOR: 01.  VALOR 
TOTAL DO CONTRATO (R$): 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
CONTRATO N. 105/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: 
EMPRESA SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP. ITEM VENCE-
DOR: 02. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 2.760,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA 
REAIS). CONTRATO N. 106/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CON-
TRATADA: EMPRESA J. C. LOPES ACESSORIOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA ME. ITENS 
VENCEDORES: 03, 05, 08, 12, 13. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 10.560,00 (DEZ MIL E 
QUINHENTOS E SESSENTA REAIS). CONTRATO N. 107/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI EPP. 
ITENS VENCEDORES: 06, 10, 14. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$):  6.057,00 (SEIS MIL E CIN-
QUENTA E SETE REAIS). CONTRATO N. 108/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA RODRIGO BRAATZ CANDIDO ME. ITEM VENCEDOR: 07. 
VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 8.935,00 (OITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E CINCO 
REAIS). CONTRATO N. 109/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CON-
TRATADA: EMPRESA CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME. ITEM VENCEDOR: 09.  
VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS). CONTRATO N. 110/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA A. W. XAVIER 
DIAS EPP. ITEM VENCEDOR: 15. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 398,00 (TREZENTOS E 
NOVENTA E OITO REAIS). CONTRATO N. 111/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EI-
RELI EPP. ITEM VENCEDOR: 19. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 4.286,85 (QUATRO MIL, 
DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). CONTRATO N. 112/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA ATHOMOZ - 
COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS – EIRELI ME. ITEM VENCEDOR: 20. VALOR TOTAL 
DO CONTRATO (R$): 13.274,03 (TREZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRÊS 
CENTAVOS). DURAÇÃO DOS CONTRATOS: 27/08/2021 a 26/08/2022. DATA DA ASSINATURA DOS 
CONTRATOS: 27/08/2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATOS. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 14/2021. OBJETO: AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA, SENDO ESTES: BAGUETES (SANDUICHE 
DE METRO COM RECHEIO DE LOMBO, PRESUNTO E QUEIJO, FRANGO DESFIADO), BOLO 
RECHEADO, SALGADO FRITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONTRATO N. 113/2021. CON-
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA ELEUTÉRIO & 
MONTEIRO LTDA – ME. ITENS VENCEDORES: 01, 02, 06. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 
51.715,00 (CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS). CONTRATO N. 114/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA THAIS NATALY 
PAULA DO ROSARIO 38462309875 ME. ITENS VENCEDORES: 03, 04, 05, 07, 08, VALOR TOTAL 
DO CONTRATO (R$): 21.360,00 (VINTE E UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS). DURA-
ÇÃO DOS CONTRATOS: 27/08/2021 a 26/08/2022. DATA DA ASSINATURA DOS CONTRATOS: 
27/08/2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO N. 115/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. 
CONTRATADA: EMPRESA LOJA DA ESCOLA LTDA EPP. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
16/2021. OBJETO: AQUISIÇÕES DE “MOBILIÁRIO ESCOLAR” PARA USO NO DIA A DIA NAS AU-
LAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TEJUPÁ, TERMO DE COM-
PROMISSO PAR Nº 201406004, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ E O FUNDO NA-
CIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE. ITENS VENCEDORES: 01 E 02. VALOR 
TOTAL DO CONTRATO (R$): 57.837,20 (CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE 
REAIS E VINTE CENTAVOS). DURAÇÃO DO CONTRATO: 27/08/2021 a 26/08/2022. DATA DA ASSI-
NATURA DO CONTRATO: 27/08/2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATOS. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021. OBJETO: AQUI-
SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIS PARA OS TRABALHADORES 
DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, ATRAVÉS DE REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES 
SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
COVID-19, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA N. 369/2020.
CONTRATO N. 116/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: 
EMPRESA DUPAC COMERCIAL LTDA EPP. ITEM VENCEDOR: 01. VALOR TOTAL DO CONTRA-
TO (R$): 860,00 (OITOCENTOS E SESSENTA REAIS). CONTRATO N. 117/2021. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA MULTISUL COMERCIO E DIS-
TRIBUIÇÃO LTDA – EPP. ITEM VENCEDOR: 02, 04. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 1.197,00 
(HUM MIL E CENTO E NOVENTA E SETE REAIS). CONTRATO N. 118/2021. CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA C.A. SILVA TAGUAI ME. ITEM VEN-
CEDOR: 03. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO 
REAIS). CONTRATO N. 119/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CON-
TRATADA: EMPRESA CIRURGICA UNIÃO LTDA. ITEM VENCEDOR: 05.  VALOR TOTAL DO CON-
TRATO (R$): 472,50 (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 
CONTRATO N. 120/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: 
EMPRESA L. MARTHA SOLUCOES EM PAPELARIA E LIMPEZA ME. ITENS VENCEDORES: 06, 
08, 09. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 1.427,50 (HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE SETE 
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). CONTRATO N. 121/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA CEPALAB LABORATORIOS LTDA. ITEM VENCE-
DOR: 07. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 551,20 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS 
E VINTE CENTAVOS). CONTRATO N. 122/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA MARCELO SIMONI ME. ITEM VENCEDOR: 10. VALOR TOTAL 
DO CONTRATO (R$): 1.148,00 (HUM MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS). DURAÇÃO DOS 
CONTRATOS: 27/08/2021 a 26/02/2022. DATA DA ASSINATURA DOS CONTRATOS: 27/08/2021. 
VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 12/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a lici-
tação na modalidade Pregão Presencial - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo me-
nor preço por item. Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de materiais de 
construção, para atender as necessidades da Secretaria de Engenharia, Obras e Serviços e demais 
secretarias pelo período de 12 (doze) meses. Vencimento: 16 de Setembro de 2021 às 09:30 (nove 
horas e trinta minutos). Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, 
Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br.

Tejupá/SP, 27 de Agosto de 2021
VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 15/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a lici-
tação na modalidade Pregão Presencial - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor 
preço por item. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e locação 
mensal de maquinas copiadoras/ impressoras, dotadas de tecnologia digital, novas e sem uso, incluin-
do manutenção preventiva e corretiva, fornecimento dos suprimentos necessários e imprescindíveis a 
execução dos referidos serviços, exceto papel, manual de instrução e painel em língua portuguesa ou 
outro idioma, desde que, nesse último caso, tenham símbolos de entendimento universal, destinado 
aos diversos setores da prefeitura, pelo prazo de 12 (doze) meses. Vencimento: 17 de Setembro de 
2021 às 09:30 (nove horas e trinta minutos). Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua 
Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br.

Tejupá/SP, 27 de Agosto de 2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ

EDITAL Nº 124/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de tiras teste para determinação quantitativa 
de glicose no sangue e lancetas para teste de 
glicemia, para distribuição gratuita – Secretaria 
Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especifi cações do Anexo I. 
Data da abertura: 14/09/2021, às 13h30min. 
Melhores informações poderão ser obtidas jun-
to à Divisão de Compras, Licitações e Gestão 
de Contratos, na Rua Anhanguera nº 1.155 An-
dar Térreo, Jardim Morumbi, Birigui/SP ou pelos 
e-mails: enio.licitacao@birigui.sp.gov.br e licita-
coes@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser lido 
naquela seção e retirado gratuitamente no site 
www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milani, 
Prefeito Municipal, Birigui, 27/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Avisos de licitação

PRESENCIAL:
O Município da Estância Turística de Itu informa a reabertura do Pregão Presencial nº 
58/2021, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVI-

MENTO, SUPORTE, LICENCIAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GES-
TÃO EM SAÚDE PÚBLICA. Os envelopes deverão ser entregues até às 13h50min, com abertura às 
14h00min do dia 13/09/2021.

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CO-
BERTURA DAS ENTRADAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: ILDECY ALVES DOS SANTOS, SÉR-
GIO CAMILO DACCACHE, SUELI TRETTEL PELISAN, LUCILA ZAPAROLLI VALENTE ALMEIDA, 
FELIPE PEREZ TONON, ADELAIDE NATALINA CASTANHO CARNEIRO TEIXEIRA, DIRCE CRIS-
TINA FRANCISCHINELLI MILANI E PROFª. REGINA PAVANI TIRABASSI, NA CIDADE DE ITU/
SP. A Secretaria Municipal de Educação informa a quem possa interessar que se encontra aberta a 
Tomada de Preços nº 05/2021, para o objeto acima descrito. Os envelopes contendo a documentação 
e proposta comercial deverá ser entregue até o dia 16/09/2021, às 08h30, sendo a abertura às 09h00 
do mesmo dia.

CONCORRÊNCIA Nº 09/2021 – Contratação de empresa de engenharia de obra de Cobertura, Re-
construção do Piso e Arquibancada da Quadra Poliesportiva EMEF Prof. Lourenço Carmignani, loca-
lizada à Rua Primavera, s/n, Jardim das Rosas, Itu/SP. A Secretaria Municipal de Educação informa 
a quem possa interessar que se encontra aberta a Concorrência nº 09/2021, para o objeto acima 
descrito. Os envelopes contendo a documentação e proposta comercial deverão ser entregues até o 
dia 29/09/2021, às 08h30, sendo a abertura às 09h00 do mesmo dia. 

Os Editais completos estão à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.sp.
gov.br. Caso prefira obter cópia do edital diretamente na Prefeitura o interessado deverá trazer o CD 
para reprodução do mesmo, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, exclusivamente 
no Departamento Central de Compras, sito na Av. Itu 400 Anos, nº 111, Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP. 
Obs. 1) Não será enviado o Edital pelo correio. 2) Não serão prestadas informações por telefone. Itu, 
27/08/2021. Prefeitura da Estância Turística de Itu.

ELETRÔNICO:
O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Eletrônico nº 030/2021, para 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. As propos-
tas deverão ser enviadas até às 08h50min com início da sessão às 09h00min do dia 14/09/2021 O 
Edital poderá ser retirado nos links: www.comprasbr.com.br e www.itu.sp.gov.br no link licitações e/ou 
na Central de Compras – 2º andar, localizada no Centro Administrativo Municipal à Av. Itu 400 anos, 
111 – Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP, de segunda a sexta feira, no horário de 08h00min as 12h00min, e 
das 14h00min às 17h00min, devendo os interessados comparecer munidos de PEN-DRIVE ou mídia 
eletrônica para que seja copiado o arquivo referente ao Edital de seu interesse, sem qualquer ônus. 
Itu, 27/08/2021.– Plinio Bernardi Junior, Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 079/2021 - A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA/SP torna público e para conhecimento dos interessados. Abertura de 
Pregão do Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, NÃO DIFERENCIADA, Objeto: “Registro de Preços para 
Aquisições futuras e parceladas de Materiais Odontológicos, conforme relação de itens constante no 
ANEXO do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde”, regido pela L. F. 10.520/2002, 
Dec. Mun. 040/2006, L. F. 8666/93, a LC 123/2006 e alterações da L.C. 147/2014. Recebimento dos 
envelopes pelo Pregoeiro no dia 15/09/2021 a partir das 08h30, duração mínima de 30 minutos, 
sendo o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), recebendo o credenciamento dos 
interessados. LOCAL: Sala de Pregão, no Paço Municipal, sito à Av. Governador Mario Covas, n° 
1915 - Novo Centro, Taquarituba/SP. O Edital à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 
08h00 às 17h00, a partir do dia 30/08/2021, Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.br 
ou solicitado pelo fone (14) 3762-9666 ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba/SP, 27 
de agosto de 2021. Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 080/2021 - A PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE TAQUARITUBA/SP, torna público e para os interessados. Abertura de Pregão do Tipo: MENOR PREÇO 
GLOBAL, AMPLA CONCORRÊNCIA, a qual tem por OBJETO: “Contratação de empresa para prestação 
de serviços de controle de vetores e pragas urbanas: Dedetização, desratização e descupinização; em 
todas as dependências internas e externas (salas, pátios, gramados, quadras e outros) de prédios públicos, 
para atender as necessidades das Coordenadorias e Secretarias municipais, conforme descrição constante 
no Anexo I do edital”, regido pela L. F. 10.520/2002, Dec. Mun. 040/2006, L. F. 8666/93, a LC 123/2006 
e LC 147/2014. Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro no dia 14/09/2021 partir das 08:30 horas, 
duração mínima de 30 minutos, sendo o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), recebendo 
o credenciamento dos interessados. LOCAL: Paço Municipal, sito a Av. Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo 
Centro- Taquarituba/SP. O Edital estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 as 17:00 
horas, a partir do dia 30/08/2021, Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou solicitado 
pelo fone (14) 3762-9666 ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba, 27 de agosto de 2021. 
Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021 (PMI nº 01/2021)
Objeto: Apresentação de estudos técnicos e de modelagem de projeto e demais insumos 
necessários à gestão de cemitérios públicos, velório municipal, sepulturas sob 
concessão do município e ampliação dos cemitérios, incluindo a construção de cemitério 
vertical, crematório e demais ações e estruturas correlatas.
CADASTRAMENTO DE INTERESSADOS: de 30/08/2021 (segunda-feira)  até  
29/09/2021 (quarta-feira)  até às 16h00, nos termos do artigo 4º do decreto municipal 
6926/19.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo site da 
Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br.

Santa Bárbara d’Oeste, 27 de agosto de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 175/2021 - REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de grama Esmeralda e São Carlos. 
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/09/2021 Às  11h00
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, 27 de agosto de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 178/2021 - REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios formulados para a 
Merenda Escolar.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 13/09/2021 Às  11h00
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, 27 de agosto de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

COMISSÃO  DE  HABILITAÇÃO  E  JULGAMENTO CHAMAMENTO PÚBLICO 06/2021
OBJETO: PATROCÍNIO DE MELHORIAS (RAMPA E ESCADA DE ACESSO EXTERNO 
AO PALCO ) DO TEATRO MUNICIPAL “MANOEL LYRA”, SEDIADO NA RUA JOÃO 
XXIII, 61 – CENTRO, SANTA BÁRBARA D’OESTE/SP, CEP 13450-040.
Divulgado o edital e expedida às cópias, manifestou interesse e patrocinar a seguinte 
empresa:
SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA.
A Comissão Municipal Permanente de Licitações, reunida e após analisar todo o 
processo referente ao Chamamento Público 06/20201, é unânime em emitir parecer que 
classifica a empresa:
SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA.
ESTIMATIVA DE CUSTO-VALOR: R$ 63.529,89 (sessenta e três mil e quinhentos e vinte 
e nove reais e oitenta e nove centavos).
Data da Realização, conforme item 3.3.1 do edital.
Da Contrapartida item 5 do edital.

Santa Bárbara d’Oeste, 27 de agosto de 2021.
Comissão de Licitação:

Clarice Citelli de Souza Presidente da Comissão M.P. de Licitações

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 069/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 30/08/2021 a 06/09/2021, das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da 
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada 
na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, Município de 
Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo site  
https://www.famesp.org.br>compras>FAMESP-BAURU>modalidade>solicitacoes de 
proposta comercial, contratação de empresa especializada, para prestação de 
serviços na área de análise físico-química e bacteriológica da água de 
hemodiálise nas dependências do Hospital de Campanha de Bauru, pelo período 
de 06 meses, conforme as especificações constantes nos Anexos da Solicitação, para 
análise da Diretoria da FAMESP.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 070/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 30/08/2021 a 06/09/2021, das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da 
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada 
na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, Município de 
Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo site https://www.famesp.
org.br/compras/FAMESP-BAURU/modalidade/solicitacao de proposta comercial, a 
Solicitação de Proposta Comercial para futura contratação de empresa especializada 
para realização de exames laboratoriais em amostras coletadas de pacientes do 
Ambulatório Médico de Especialidades Itapetininga, pelo período de 12 meses, 
conforme as especificações constantes nos Anexos desta solicitação para análise da 
Diretoria da FAMESP.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 071/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 30/08/2021 a 06/09/2021, das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da 
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU,  
localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, 
Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo  
site https://www.famesp.org.br/compras/FAMESP-BAURU/modalidade/solicitacoes de 
proposta comercial, a Solicitação de Proposta Comercial para contratação de empresa 
de prestação de serviços médicos na especialidade de MATRICIAMENTO, para  
o AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE TUPÃ, pelo período de  
12 meses, conforme as especificações constantes no Anexo I desta solicitação, para 
análise da Diretoria da FAMESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 77/21, Edital Nº 89/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O registro 
de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual fornecimento de REFEIÇÃO - MARMITEX. 
O cadastro das Proposta e entrega dos Documentos de Habilitação serão recebidos até o dia 
15/09/21, às 08h50min. na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.
bbmnetlicitacoes.com.br). O edital fica disponível na S. de Licitações - Av. Luciano Consoline, 
600, Jd de Lucca das 12h às 17h, sites www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.
br. Informações: tel.11-3183-0655. Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira.

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna público 
para conhecimento dos interessados a abertura das seguintes licitações: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
34.537/2021. OBJETO: Registro de Preços eventual aquisição de colchão, 
destinado ao uso dos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, com 
entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO 
DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 14/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE 
PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 
15/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2021, PROCESSO 
ELETRÔNICO Nº 34.8572021. OBJETO: Aquisição de material farmacológi-
co destinado a atender demandas dos Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência, SAMU. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 14/09/2021 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS DIA: 15/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
198/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 34.066/2021. OBJETO: Registro 
de Preços para eventual prestação de serviço de confecção de cortinas, sob 
medida, destinado ao uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, incluindo a instalação, de forma parcelada, por um período de 12 
(doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 16/09/2021 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS DIA: 17/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
199/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 34.057/2021. OBJETO: Registro 
de Preços eventual aquisição de material de consumo hospitalar, destinado 
ao uso nas unidades de saúde desta Prefeitura, com entregas parceladas, 
por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INI-
CIAIS ATÉ: 16/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO 
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 17/09/2021 AS 08h30. PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 200/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
26.237/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Equi-
pamentos de Proteção Individual (E.P.I.) destinado aos Servidores desta 
Prefeitura, em cumprimento à Lei 6.514, Portaria 3.214, NR-6 do Ministério 
do Trabalho e Emprego, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 16/09/2021 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS DIA: 17/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
201/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 32.804/2021. OBJETO: Registro 
de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos, com entregas par-
celadas, por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOS-
TAS INICIAIS ATÉ: 16/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 17/09/2021 AS 08h30. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
32.846/2021. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de mate-
riais para manutenção de bens imóveis (materiais de pintura e impermeabi-
lizantes em geral), destinados ao uso de diversas secretarias desta prefeitu-
ra, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 20/09/2021 AS 16 horas. 
ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS DIA: 21/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2021, 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 16.038/2021. OBJETO: Registro de preços 
para eventual aquisição de material de consumo hospitalar, destinado ao 
uso nas unidades de saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 20/09/2021 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS DIA: 21/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
204/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 35.342/2021. OBJETO: Registro 
de Preços para eventual prestação de serviços de manutenção, recarga e 
teste hidrostático dos extintores de incêndio, para uso das diversas Secreta-
rias desta Prefeitura, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) 
meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 20/09/2021 AS 16 
horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS DIA: 21/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2021, 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 34.062/2021. OBJETO: Registro de Preços 
para eventual prestação de serviços para hospedagem em apartamento indi-
vidual, hospedagem em suíte, hospedagem em apartamento duplo e hospe-
dagem em apartamento triplo, dentro do município de Atibaia/SP, de forma 
parcelada, por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PRO-
POSTAS INICIAIS ATÉ: 20/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOS-
TAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 21/09/2021 AS 
08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
32.769/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de mó-
veis diversos, destinados ao uso nas Secretarias desta Prefeitura, com en-
tregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 22/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PRO-
POSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 23/09/2021 
AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2021, PROCESSO ELETRÔNI-
CO Nº 35.510/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual prestação 
de serviços técnicos profissionais em saúde e medicina do trabalho, exames 
complementares, necessário para implementação do PCMSO, de forma par-
celada, por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOS-
TAS INICIAIS ATÉ: 22/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 23/09/2021 AS 08h30. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
34.782/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de brin-
quedos de parque, com instalação inclusa, para uso nas unidades escolares, 
praças esportivas, praças e espaços públicos, com entregas parceladas, por 
um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS 
ATÉ: 22/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 23/09/2021 AS 08h30. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 209/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 36.094/2021. 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de insumos para bom-
ba de infusão Accu-Check Roche, com entregas parceladas por um período 
de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 
22/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SES-
SÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 23/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 210/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 36.267/2021. OBJE-
TO: Registro de Preços para eventual aquisição de placas de EVA, tipo 
tatame, destinados ao uso nas unidades escolares da Rede Municipal de 
Ensino, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. RE-
CEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 24/09/2021 AS 16 horas. 
ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS DIA: 27/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2021, 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 35.512/2021. OBJETO: Registro de Preços 
para eventual aquisição de materiais de expediente destinados ao consumo 
nas diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um 
período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS 
ATÉ: 24/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 27/09/2021 AS 08h30. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 212/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 36.087/2021. 
OBJETO: Aquisição de projetores, destinados ao uso nas unidades escola-
res da Rede Municipal de Ensino. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INI-
CIAIS ATÉ: 13/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO 
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 14/09/2021 AS 08h30. PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 009/2021, PROCESSO Nº 34.562/2021, cujo o objeto 
é Registro de Preços para eventual agenciamento de hospedagem em hotéis 
categoria III e IV estrelas, para uso dos diversos Setores desta Prefeitura, 
com pagamento de taxa de agenciamento, de forma parcelada, por um perí-
odo de 12 (doze) meses. ENTREGA DOS ENVELOPES “Proposta e Docu-
mentação” e INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: às 09 horas do dia 14 de 
setembro de 2.021, na sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, 
Vila Rica, Atibaia/SP. TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021, PROCESSO Nº 
36.714/2021, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada, com 
fornecimento de material e mão de obra para revitalização e reforma das 
instalações dos postes de iluminação pública da Rua José Lucas, Atibaia/SP. 
ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documen-
tação”, às 14 horas do dia 20 de setembro de 2.021, na sala de Licitações, 
sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. TOMADA DE PREÇOS 
Nº 013/2021, PROCESSO Nº 36.852/2021, cujo o objeto é a contratação de 
empresa, especializada na organização de Jornadas Literárias, atividades 
culturais e pedagógicas, destinadas aos educadores e alunos da educação 
da Rede Municipal de Ensino, assim como promover e viabilizar a participa-
ção de autores no período da atividade pedagógica " Jornada Literária 
2021". ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e 
Documentação”, às 09 horas do dia 22 de setembro de 2.021, na sala de 
Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. Para aqui-
sição dos editais os interessados deverão acessar o site http://www.atibaia.
sp.gov.br ou, dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias 
úteis da 10 h às 16 h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de 
R$ 50,00 (cinquenta reais). Para aquisição dos editais os interessados deve-
rão acessar os sites http://www.atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.
com.br ou, dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias 
úteis da 10 h às 16 h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de 
R$ 10,00 (dez reais). DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Compras 
e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510. 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 
LICITAÇÕES, 27 de Agosto de 2.021. -Jairo de Oliveira Bueno- Secretário de 
Administração. AVISO DE NOVA DATA e RERRATIFICAÇÃO. PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 184/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 32.062/2021. OBJE-
TO: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos do com-
ponente básico da assistência farmacêutica, lista 10-21, com entregas 
parceladas por um período de 12 (doze) meses A Secretaria de Administra-
ção, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que foi REDE-
SIGNADO para até as 16h:00 do dia 15/09/2021 NOVA DATA para RECEBI-
MENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS e ABERTURA DE PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS, agendada para o dia 
16/09/2021 as 08h30m. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2021, PROCESSO 
ELETRÔNICO Nº 29.449/2021. OBJETO: Registro de preços para eventual 
aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados ao consumo 
nas diversas secretarias desta prefeitura, com entregas parceladas por um 
período de 12 (doze) meses. A Secretaria de Administração, no uso de suas 
atribuições, comunica aos interessados que foi REDESIGNADO para até as 
16h:00 do dia 15/09/2021 NOVA DATA para RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS INICIAIS e ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS, agendada para o dia 16/09/2021 as 08h30m. Ata 
que trata sobre os ESCLARECIMENTOS e RERRATIFICAÇÃO do edital do 
presente certam está disponível aos interessados no site http://www.atibaia.
sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, dirigir-se à sede da Prefeitura da 
Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 16 h, mediante o recolhimento 
de emolumentos no valor de R$ 10,00 (dez reais). DEMAIS INFORMAÇÕES: 
Departamento de Compras e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila 
Rica, Fone: 11 4414-2510. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPAR-
TAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 27 de agosto de 2.021. -Everaldo 
da Silva- Divisão de Licitações.

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 
4006241-03.2013.8.26.0248 O MM. Juiz de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de Indaiatuba, Estado de São 
Paulo, Dr. Thiago Mendes Leite do Canto, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a M. A. Buonfiglio Brinquedos e 
Eletrônicos - ME, CNPJ 13.471.375/0001-81 e Marco 
Aurélio Buonfiglio, CPF 119.687.518-90, que lhe foi 
proposta uma Ação de Execução de Título Extrajudicial 
por parte de Adam Administradora de Bens Ltda., para 
cobrança de R$ 215.237,35 (a atualizar) referente a 
cédula de crédito bancário nº 000334793300000001710, 
firmada entre as partes, e não honrada pelos executados. 
Estando em lugar ignorado, foi deferida sua citação por 
edital, para que em 03 dias, pague o débito corrigido ou, 
em 15 dias embargue ou reconheça o crédito cobrado, 
depositando 30% do valor exigido, com custas e 
honorários, propondo o pagamento restante em 6 
parcelas mensais. Os prazos fluirão após os 30 dias 
supra, sob pena de penhora. Sendo revel, será nomeado 
curador. Será o presente, publicado na forma da lei.

DocuSign Envelope ID: 3A61AE05-995C-4F40-A3D5-0109497FF34B



A6gazetasp.com.br
SÁBADO, 28 A SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOStO DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 055/2021, 
objetivando o registro de preços de sabonete líquido sem enxague e dispenser, para serem 
distribuídos nas escolas da rede Municipal de Ensino do Município de Louveira, no dia 13 de 
setembro de 2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados 
na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 27 de 
agosto de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA comunica aos interessados a realização da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 – Processo Nº 66/2021 – SCM – ORDEM DE SERVIÇO 

Nº 66/2021 – ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Quintana. OBJETO: Contratação de empresa para 
execução de 10.985,48 m2 de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas ruas do município 
de Quintana-SP MODALIDADE: Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: 15/9/2021 às 13:00 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 15/9/2021 às 13:05 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 27 de agosto de 2021 - Fernando 
Branco Nunes – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO
O SEMAE, por intermédio do Diretor Geral, retifica o AVISO DE ALTERAÇÃO E REDE-
SIGNAÇÃO DE DATA do Pregão Eletrônico nº054/2021 publicado em 26 de agosto de 
2021, no qual consta a redesignação de data para o recebimento das propostas para 
o dia 14 de setembro de 2021 até às 08h00min. A informação correta é que o pregão 
está SUSPENSO SINE DIE para alterações no edital. Mogi das Cruzes, 27 de agosto 
de 2021. João Jorge da Costa – Diretor Geral do Semae. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
EXTRATO DOS CONTRATOS. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N. 012/2021. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS 
DE “MATERIAIS DE ENFERMAGEM” PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONTRATO N. 86/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP. CONTRATADA: CIRURGICA OLIM-
PIO EIRELI EPP. ITENS VENCEDORES: 02, 09, 16, 22, 35, 36, 37, 42. VALOR DO CONTRATO: 
R$13.797,50 (TREZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 
CONTRATO N. 87/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP CONTRATA-
DA: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA – EPP. ITENS VENCEDORES: 01, 03, 04, 05, 06, 
07, 12, 14, 15, 34, 95, VALOR DO CONTRATO: R$ 8.368,50 (OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E 
OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). CONTRATO N. 88/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP CONTRATADA: EMPRESA C.A. SILVA TAGUAI-ME. ITENS VENCEDO-
RES: 08, 21, 23, 64, 65, 80. VALOR DO CONTRATO: R$ 42.265,00 (QUARENTA E DOIS MIL E DU-
ZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS). CONTRATO N. 89/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP CONTRATADA: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ITENS 
VENCEDORES: 10, 20, 33, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 68, 70, 74, 92. VALOR DO CONTRATO: R$ 
10.805,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS). CONTRATO N. 90/2021. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP CONTRATADA: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ITENS VENCEDORES: 11, 13, 43. VALOR DO CONTRATO: 
R$ 7.033,00 (SETE MIL E TRINTA E TRÊS REAIS).. CONTRATO N. 91/2021. CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP. CONTRATADA: LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 
ME. ITENS VENCEDORES: 17, 18, 60, 61. VALOR DO CONTRATO: R$ 821,90 (OITOCENTOS E 
VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS). CONTRATO N. 92/2021. CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP CONTRATADA: CIRURGICA UNIÃO LTDA. ITENS VENCEDO-
RES: 19, 24, 48, 49, 50, 59, 67, 75, 91, VALOR DO CONTRATO: R$ 3.142,90 (TRÊS MIL E CENTO 
E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS). CONTRATO N. 93/2021. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP CONTRATADA: EMPRESA PJS – DISTRIBUIDORA – 
JOSE NERGINO SOBREIRA. ITENS VENCEDORES: 25, 26, 27, 28, 69, 79. VALOR DO CONTRATO: 
R$ 3.582,30 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS E TRINTA CENTAVOS). CONTRATO 
N. 94/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP CONTRATADA: SUTUMED 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. ITENS VENCEDORES: 29, 30, 
31, 32. VALOR DO CONTRATO: R$ 5.395,10 (Cinco mil e trezentos e noventa e cinco reais e dez 
centavos). CONTRATO N. 95/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP 
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA. ITENS VENCEDORES: 38, 39, 40, 41, 76, 77. VALOR 
DO CONTRATO: R$ 9.691,50 (Nove mil e seiscentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).. 
CONTRATO N. 96/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP CONTRATA-
DA: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELLI. ITENS VENCEDORES: 44, 45, 46, 62, 85, 
86, 90, 93. VALOR DO CONTRATO: R$ 5.287,46 (Cinco mil e duzentos e oitenta e sete reais e qua-
renta e seis centavos). CONTRATO N. 97/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TE-
JUPÁ-SP. CONTRATADA. MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. ITENS VENCEDORES: 55. VALOR DO CONTRATO: R$ R$ 3.000,00 (Três 
mil reais). CONTRATO N. 98/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP. 
CONTRATADA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. ITENS VENCEDORES: 58. VALOR DO CONTRATO: 
R$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais). CONTRATO N. 99/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TEJUPÁ SP. CONTRATADA: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA-
RES. ITENS VENCEDORES: 63.  VALOR DO CONTRATO: R$ 1.960,00 (Hum mil e novecentos e 
sessenta reais). CONTRATO N. 100/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ 
SP. CONTRATADA: MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA ME. ITENS VENCEDORES: 78, 88. 
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.903,00 (Sete mil e novecentos e três reais). CONTRATO N. 101/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ SP. CONTRATADA: CCP MED DISTRIBUI-
DORA EIRELI EPP. ITENS VENCEDORES: 87. VALOR DO CONTRATO: R$ 8.100,00 (Oito mil e 
cem reais). CONTRATO N. 102/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ SP. 
CONTRATADA: J.N.S. TÊXTIL LTDA. ITENS VENCEDORES: 89. VALOR DO CONTRATO: R$ 130,00 
(Cento e trinta reais). DURAÇÃO DOS CONTRATOS: 19/08/2021 ATÉ 18/08/2022. DATA DA ASSINA-
TURA DOS CONTRATOS:19/08/2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATOS. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 11/2021. OBJETO: AQUISI-
ÇÕES DE “EQUIPAMENTOS/MATÉRIAS PERMANENTES” PARA USO NO DIA A DIA NAS UNIDA-
DES ESCOLARES MUNICIPAIS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE TEJUPÁ. CONTRATO 
N. 104/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA 
GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI ME. ITEM VENCEDOR: 01.  VALOR 
TOTAL DO CONTRATO (R$): 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
CONTRATO N. 105/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: 
EMPRESA SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP. ITEM VENCE-
DOR: 02. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 2.760,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA 
REAIS). CONTRATO N. 106/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CON-
TRATADA: EMPRESA J. C. LOPES ACESSORIOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA ME. ITENS 
VENCEDORES: 03, 05, 08, 12, 13. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 10.560,00 (DEZ MIL E 
QUINHENTOS E SESSENTA REAIS). CONTRATO N. 107/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI EPP. 
ITENS VENCEDORES: 06, 10, 14. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$):  6.057,00 (SEIS MIL E CIN-
QUENTA E SETE REAIS). CONTRATO N. 108/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA RODRIGO BRAATZ CANDIDO ME. ITEM VENCEDOR: 07. 
VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 8.935,00 (OITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E CINCO 
REAIS). CONTRATO N. 109/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CON-
TRATADA: EMPRESA CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME. ITEM VENCEDOR: 09.  
VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS). CONTRATO N. 110/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA A. W. XAVIER 
DIAS EPP. ITEM VENCEDOR: 15. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 398,00 (TREZENTOS E 
NOVENTA E OITO REAIS). CONTRATO N. 111/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EI-
RELI EPP. ITEM VENCEDOR: 19. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 4.286,85 (QUATRO MIL, 
DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). CONTRATO N. 112/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA ATHOMOZ - 
COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS – EIRELI ME. ITEM VENCEDOR: 20. VALOR TOTAL 
DO CONTRATO (R$): 13.274,03 (TREZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRÊS 
CENTAVOS). DURAÇÃO DOS CONTRATOS: 27/08/2021 a 26/08/2022. DATA DA ASSINATURA DOS 
CONTRATOS: 27/08/2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATOS. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 14/2021. OBJETO: AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA, SENDO ESTES: BAGUETES (SANDUICHE 
DE METRO COM RECHEIO DE LOMBO, PRESUNTO E QUEIJO, FRANGO DESFIADO), BOLO 
RECHEADO, SALGADO FRITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONTRATO N. 113/2021. CON-
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA ELEUTÉRIO & 
MONTEIRO LTDA – ME. ITENS VENCEDORES: 01, 02, 06. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 
51.715,00 (CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS). CONTRATO N. 114/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA THAIS NATALY 
PAULA DO ROSARIO 38462309875 ME. ITENS VENCEDORES: 03, 04, 05, 07, 08, VALOR TOTAL 
DO CONTRATO (R$): 21.360,00 (VINTE E UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS). DURA-
ÇÃO DOS CONTRATOS: 27/08/2021 a 26/08/2022. DATA DA ASSINATURA DOS CONTRATOS: 
27/08/2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO N. 115/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. 
CONTRATADA: EMPRESA LOJA DA ESCOLA LTDA EPP. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
16/2021. OBJETO: AQUISIÇÕES DE “MOBILIÁRIO ESCOLAR” PARA USO NO DIA A DIA NAS AU-
LAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TEJUPÁ, TERMO DE COM-
PROMISSO PAR Nº 201406004, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ E O FUNDO NA-
CIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE. ITENS VENCEDORES: 01 E 02. VALOR 
TOTAL DO CONTRATO (R$): 57.837,20 (CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE 
REAIS E VINTE CENTAVOS). DURAÇÃO DO CONTRATO: 27/08/2021 a 26/08/2022. DATA DA ASSI-
NATURA DO CONTRATO: 27/08/2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATOS. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021. OBJETO: AQUI-
SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIS PARA OS TRABALHADORES 
DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, ATRAVÉS DE REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES 
SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
COVID-19, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA N. 369/2020.
CONTRATO N. 116/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: 
EMPRESA DUPAC COMERCIAL LTDA EPP. ITEM VENCEDOR: 01. VALOR TOTAL DO CONTRA-
TO (R$): 860,00 (OITOCENTOS E SESSENTA REAIS). CONTRATO N. 117/2021. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA MULTISUL COMERCIO E DIS-
TRIBUIÇÃO LTDA – EPP. ITEM VENCEDOR: 02, 04. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 1.197,00 
(HUM MIL E CENTO E NOVENTA E SETE REAIS). CONTRATO N. 118/2021. CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA C.A. SILVA TAGUAI ME. ITEM VEN-
CEDOR: 03. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO 
REAIS). CONTRATO N. 119/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CON-
TRATADA: EMPRESA CIRURGICA UNIÃO LTDA. ITEM VENCEDOR: 05.  VALOR TOTAL DO CON-
TRATO (R$): 472,50 (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 
CONTRATO N. 120/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: 
EMPRESA L. MARTHA SOLUCOES EM PAPELARIA E LIMPEZA ME. ITENS VENCEDORES: 06, 
08, 09. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 1.427,50 (HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE SETE 
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). CONTRATO N. 121/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA CEPALAB LABORATORIOS LTDA. ITEM VENCE-
DOR: 07. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 551,20 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS 
E VINTE CENTAVOS). CONTRATO N. 122/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA MARCELO SIMONI ME. ITEM VENCEDOR: 10. VALOR TOTAL 
DO CONTRATO (R$): 1.148,00 (HUM MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS). DURAÇÃO DOS 
CONTRATOS: 27/08/2021 a 26/02/2022. DATA DA ASSINATURA DOS CONTRATOS: 27/08/2021. 
VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 12/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a lici-
tação na modalidade Pregão Presencial - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo me-
nor preço por item. Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de materiais de 
construção, para atender as necessidades da Secretaria de Engenharia, Obras e Serviços e demais 
secretarias pelo período de 12 (doze) meses. Vencimento: 16 de Setembro de 2021 às 09:30 (nove 
horas e trinta minutos). Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, 
Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br.

Tejupá/SP, 27 de Agosto de 2021
VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 15/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a lici-
tação na modalidade Pregão Presencial - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor 
preço por item. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e locação 
mensal de maquinas copiadoras/ impressoras, dotadas de tecnologia digital, novas e sem uso, incluin-
do manutenção preventiva e corretiva, fornecimento dos suprimentos necessários e imprescindíveis a 
execução dos referidos serviços, exceto papel, manual de instrução e painel em língua portuguesa ou 
outro idioma, desde que, nesse último caso, tenham símbolos de entendimento universal, destinado 
aos diversos setores da prefeitura, pelo prazo de 12 (doze) meses. Vencimento: 17 de Setembro de 
2021 às 09:30 (nove horas e trinta minutos). Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua 
Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br.

Tejupá/SP, 27 de Agosto de 2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ

EDITAL Nº 124/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de tiras teste para determinação quantitativa 
de glicose no sangue e lancetas para teste de 
glicemia, para distribuição gratuita – Secretaria 
Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especifi cações do Anexo I. 
Data da abertura: 14/09/2021, às 13h30min. 
Melhores informações poderão ser obtidas jun-
to à Divisão de Compras, Licitações e Gestão 
de Contratos, na Rua Anhanguera nº 1.155 An-
dar Térreo, Jardim Morumbi, Birigui/SP ou pelos 
e-mails: enio.licitacao@birigui.sp.gov.br e licita-
coes@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser lido 
naquela seção e retirado gratuitamente no site 
www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milani, 
Prefeito Municipal, Birigui, 27/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Avisos de licitação

PRESENCIAL:
O Município da Estância Turística de Itu informa a reabertura do Pregão Presencial nº 
58/2021, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVI-

MENTO, SUPORTE, LICENCIAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GES-
TÃO EM SAÚDE PÚBLICA. Os envelopes deverão ser entregues até às 13h50min, com abertura às 
14h00min do dia 13/09/2021.

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CO-
BERTURA DAS ENTRADAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: ILDECY ALVES DOS SANTOS, SÉR-
GIO CAMILO DACCACHE, SUELI TRETTEL PELISAN, LUCILA ZAPAROLLI VALENTE ALMEIDA, 
FELIPE PEREZ TONON, ADELAIDE NATALINA CASTANHO CARNEIRO TEIXEIRA, DIRCE CRIS-
TINA FRANCISCHINELLI MILANI E PROFª. REGINA PAVANI TIRABASSI, NA CIDADE DE ITU/
SP. A Secretaria Municipal de Educação informa a quem possa interessar que se encontra aberta a 
Tomada de Preços nº 05/2021, para o objeto acima descrito. Os envelopes contendo a documentação 
e proposta comercial deverá ser entregue até o dia 16/09/2021, às 08h30, sendo a abertura às 09h00 
do mesmo dia.

CONCORRÊNCIA Nº 09/2021 – Contratação de empresa de engenharia de obra de Cobertura, Re-
construção do Piso e Arquibancada da Quadra Poliesportiva EMEF Prof. Lourenço Carmignani, loca-
lizada à Rua Primavera, s/n, Jardim das Rosas, Itu/SP. A Secretaria Municipal de Educação informa 
a quem possa interessar que se encontra aberta a Concorrência nº 09/2021, para o objeto acima 
descrito. Os envelopes contendo a documentação e proposta comercial deverão ser entregues até o 
dia 29/09/2021, às 08h30, sendo a abertura às 09h00 do mesmo dia. 

Os Editais completos estão à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.sp.
gov.br. Caso prefira obter cópia do edital diretamente na Prefeitura o interessado deverá trazer o CD 
para reprodução do mesmo, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, exclusivamente 
no Departamento Central de Compras, sito na Av. Itu 400 Anos, nº 111, Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP. 
Obs. 1) Não será enviado o Edital pelo correio. 2) Não serão prestadas informações por telefone. Itu, 
27/08/2021. Prefeitura da Estância Turística de Itu.

ELETRÔNICO:
O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Eletrônico nº 030/2021, para 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. As propos-
tas deverão ser enviadas até às 08h50min com início da sessão às 09h00min do dia 14/09/2021 O 
Edital poderá ser retirado nos links: www.comprasbr.com.br e www.itu.sp.gov.br no link licitações e/ou 
na Central de Compras – 2º andar, localizada no Centro Administrativo Municipal à Av. Itu 400 anos, 
111 – Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP, de segunda a sexta feira, no horário de 08h00min as 12h00min, e 
das 14h00min às 17h00min, devendo os interessados comparecer munidos de PEN-DRIVE ou mídia 
eletrônica para que seja copiado o arquivo referente ao Edital de seu interesse, sem qualquer ônus. 
Itu, 27/08/2021.– Plinio Bernardi Junior, Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 079/2021 - A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA/SP torna público e para conhecimento dos interessados. Abertura de 
Pregão do Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, NÃO DIFERENCIADA, Objeto: “Registro de Preços para 
Aquisições futuras e parceladas de Materiais Odontológicos, conforme relação de itens constante no 
ANEXO do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde”, regido pela L. F. 10.520/2002, 
Dec. Mun. 040/2006, L. F. 8666/93, a LC 123/2006 e alterações da L.C. 147/2014. Recebimento dos 
envelopes pelo Pregoeiro no dia 15/09/2021 a partir das 08h30, duração mínima de 30 minutos, 
sendo o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), recebendo o credenciamento dos 
interessados. LOCAL: Sala de Pregão, no Paço Municipal, sito à Av. Governador Mario Covas, n° 
1915 - Novo Centro, Taquarituba/SP. O Edital à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 
08h00 às 17h00, a partir do dia 30/08/2021, Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.br 
ou solicitado pelo fone (14) 3762-9666 ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba/SP, 27 
de agosto de 2021. Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 080/2021 - A PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE TAQUARITUBA/SP, torna público e para os interessados. Abertura de Pregão do Tipo: MENOR PREÇO 
GLOBAL, AMPLA CONCORRÊNCIA, a qual tem por OBJETO: “Contratação de empresa para prestação 
de serviços de controle de vetores e pragas urbanas: Dedetização, desratização e descupinização; em 
todas as dependências internas e externas (salas, pátios, gramados, quadras e outros) de prédios públicos, 
para atender as necessidades das Coordenadorias e Secretarias municipais, conforme descrição constante 
no Anexo I do edital”, regido pela L. F. 10.520/2002, Dec. Mun. 040/2006, L. F. 8666/93, a LC 123/2006 
e LC 147/2014. Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro no dia 14/09/2021 partir das 08:30 horas, 
duração mínima de 30 minutos, sendo o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), recebendo 
o credenciamento dos interessados. LOCAL: Paço Municipal, sito a Av. Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo 
Centro- Taquarituba/SP. O Edital estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 as 17:00 
horas, a partir do dia 30/08/2021, Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou solicitado 
pelo fone (14) 3762-9666 ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba, 27 de agosto de 2021. 
Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021 (PMI nº 01/2021)
Objeto: Apresentação de estudos técnicos e de modelagem de projeto e demais insumos 
necessários à gestão de cemitérios públicos, velório municipal, sepulturas sob 
concessão do município e ampliação dos cemitérios, incluindo a construção de cemitério 
vertical, crematório e demais ações e estruturas correlatas.
CADASTRAMENTO DE INTERESSADOS: de 30/08/2021 (segunda-feira)  até  
29/09/2021 (quarta-feira)  até às 16h00, nos termos do artigo 4º do decreto municipal 
6926/19.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo site da 
Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br.

Santa Bárbara d’Oeste, 27 de agosto de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 175/2021 - REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de grama Esmeralda e São Carlos. 
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/09/2021 Às  11h00
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, 27 de agosto de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 178/2021 - REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios formulados para a 
Merenda Escolar.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 13/09/2021 Às  11h00
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, 27 de agosto de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

COMISSÃO  DE  HABILITAÇÃO  E  JULGAMENTO CHAMAMENTO PÚBLICO 06/2021
OBJETO: PATROCÍNIO DE MELHORIAS (RAMPA E ESCADA DE ACESSO EXTERNO 
AO PALCO ) DO TEATRO MUNICIPAL “MANOEL LYRA”, SEDIADO NA RUA JOÃO 
XXIII, 61 – CENTRO, SANTA BÁRBARA D’OESTE/SP, CEP 13450-040.
Divulgado o edital e expedida às cópias, manifestou interesse e patrocinar a seguinte 
empresa:
SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA.
A Comissão Municipal Permanente de Licitações, reunida e após analisar todo o 
processo referente ao Chamamento Público 06/20201, é unânime em emitir parecer que 
classifica a empresa:
SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA.
ESTIMATIVA DE CUSTO-VALOR: R$ 63.529,89 (sessenta e três mil e quinhentos e vinte 
e nove reais e oitenta e nove centavos).
Data da Realização, conforme item 3.3.1 do edital.
Da Contrapartida item 5 do edital.

Santa Bárbara d’Oeste, 27 de agosto de 2021.
Comissão de Licitação:

Clarice Citelli de Souza Presidente da Comissão M.P. de Licitações

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 069/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 30/08/2021 a 06/09/2021, das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da 
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada 
na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, Município de 
Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo site  
https://www.famesp.org.br>compras>FAMESP-BAURU>modalidade>solicitacoes de 
proposta comercial, contratação de empresa especializada, para prestação de 
serviços na área de análise físico-química e bacteriológica da água de 
hemodiálise nas dependências do Hospital de Campanha de Bauru, pelo período 
de 06 meses, conforme as especificações constantes nos Anexos da Solicitação, para 
análise da Diretoria da FAMESP.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 070/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 30/08/2021 a 06/09/2021, das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da 
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada 
na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, Município de 
Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo site https://www.famesp.
org.br/compras/FAMESP-BAURU/modalidade/solicitacao de proposta comercial, a 
Solicitação de Proposta Comercial para futura contratação de empresa especializada 
para realização de exames laboratoriais em amostras coletadas de pacientes do 
Ambulatório Médico de Especialidades Itapetininga, pelo período de 12 meses, 
conforme as especificações constantes nos Anexos desta solicitação para análise da 
Diretoria da FAMESP.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 071/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 30/08/2021 a 06/09/2021, das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da 
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU,  
localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, 
Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo  
site https://www.famesp.org.br/compras/FAMESP-BAURU/modalidade/solicitacoes de 
proposta comercial, a Solicitação de Proposta Comercial para contratação de empresa 
de prestação de serviços médicos na especialidade de MATRICIAMENTO, para  
o AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE TUPÃ, pelo período de  
12 meses, conforme as especificações constantes no Anexo I desta solicitação, para 
análise da Diretoria da FAMESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 77/21, Edital Nº 89/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O registro 
de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual fornecimento de REFEIÇÃO - MARMITEX. 
O cadastro das Proposta e entrega dos Documentos de Habilitação serão recebidos até o dia 
15/09/21, às 08h50min. na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.
bbmnetlicitacoes.com.br). O edital fica disponível na S. de Licitações - Av. Luciano Consoline, 
600, Jd de Lucca das 12h às 17h, sites www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.
br. Informações: tel.11-3183-0655. Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira.

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna público 
para conhecimento dos interessados a abertura das seguintes licitações: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
34.537/2021. OBJETO: Registro de Preços eventual aquisição de colchão, 
destinado ao uso dos alunos das Creches da Rede Municipal de Ensino, com 
entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO 
DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 14/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE 
PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 
15/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2021, PROCESSO 
ELETRÔNICO Nº 34.8572021. OBJETO: Aquisição de material farmacológi-
co destinado a atender demandas dos Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência, SAMU. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 14/09/2021 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS DIA: 15/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
198/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 34.066/2021. OBJETO: Registro 
de Preços para eventual prestação de serviço de confecção de cortinas, sob 
medida, destinado ao uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, incluindo a instalação, de forma parcelada, por um período de 12 
(doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 16/09/2021 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS DIA: 17/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
199/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 34.057/2021. OBJETO: Registro 
de Preços eventual aquisição de material de consumo hospitalar, destinado 
ao uso nas unidades de saúde desta Prefeitura, com entregas parceladas, 
por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INI-
CIAIS ATÉ: 16/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO 
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 17/09/2021 AS 08h30. PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 200/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
26.237/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Equi-
pamentos de Proteção Individual (E.P.I.) destinado aos Servidores desta 
Prefeitura, em cumprimento à Lei 6.514, Portaria 3.214, NR-6 do Ministério 
do Trabalho e Emprego, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 16/09/2021 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS DIA: 17/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
201/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 32.804/2021. OBJETO: Registro 
de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos, com entregas par-
celadas, por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOS-
TAS INICIAIS ATÉ: 16/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 17/09/2021 AS 08h30. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
32.846/2021. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de mate-
riais para manutenção de bens imóveis (materiais de pintura e impermeabi-
lizantes em geral), destinados ao uso de diversas secretarias desta prefeitu-
ra, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 20/09/2021 AS 16 horas. 
ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS DIA: 21/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2021, 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 16.038/2021. OBJETO: Registro de preços 
para eventual aquisição de material de consumo hospitalar, destinado ao 
uso nas unidades de saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 
(doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 20/09/2021 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS DIA: 21/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
204/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 35.342/2021. OBJETO: Registro 
de Preços para eventual prestação de serviços de manutenção, recarga e 
teste hidrostático dos extintores de incêndio, para uso das diversas Secreta-
rias desta Prefeitura, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) 
meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 20/09/2021 AS 16 
horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS DIA: 21/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2021, 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 34.062/2021. OBJETO: Registro de Preços 
para eventual prestação de serviços para hospedagem em apartamento indi-
vidual, hospedagem em suíte, hospedagem em apartamento duplo e hospe-
dagem em apartamento triplo, dentro do município de Atibaia/SP, de forma 
parcelada, por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PRO-
POSTAS INICIAIS ATÉ: 20/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOS-
TAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 21/09/2021 AS 
08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
32.769/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de mó-
veis diversos, destinados ao uso nas Secretarias desta Prefeitura, com en-
tregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 22/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PRO-
POSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 23/09/2021 
AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2021, PROCESSO ELETRÔNI-
CO Nº 35.510/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual prestação 
de serviços técnicos profissionais em saúde e medicina do trabalho, exames 
complementares, necessário para implementação do PCMSO, de forma par-
celada, por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOS-
TAS INICIAIS ATÉ: 22/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 23/09/2021 AS 08h30. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
34.782/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de brin-
quedos de parque, com instalação inclusa, para uso nas unidades escolares, 
praças esportivas, praças e espaços públicos, com entregas parceladas, por 
um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS 
ATÉ: 22/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 23/09/2021 AS 08h30. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 209/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 36.094/2021. 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de insumos para bom-
ba de infusão Accu-Check Roche, com entregas parceladas por um período 
de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 
22/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SES-
SÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 23/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 210/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 36.267/2021. OBJE-
TO: Registro de Preços para eventual aquisição de placas de EVA, tipo 
tatame, destinados ao uso nas unidades escolares da Rede Municipal de 
Ensino, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. RE-
CEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 24/09/2021 AS 16 horas. 
ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS DIA: 27/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2021, 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 35.512/2021. OBJETO: Registro de Preços 
para eventual aquisição de materiais de expediente destinados ao consumo 
nas diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um 
período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS 
ATÉ: 24/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 27/09/2021 AS 08h30. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 212/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 36.087/2021. 
OBJETO: Aquisição de projetores, destinados ao uso nas unidades escola-
res da Rede Municipal de Ensino. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INI-
CIAIS ATÉ: 13/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO 
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 14/09/2021 AS 08h30. PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 009/2021, PROCESSO Nº 34.562/2021, cujo o objeto 
é Registro de Preços para eventual agenciamento de hospedagem em hotéis 
categoria III e IV estrelas, para uso dos diversos Setores desta Prefeitura, 
com pagamento de taxa de agenciamento, de forma parcelada, por um perí-
odo de 12 (doze) meses. ENTREGA DOS ENVELOPES “Proposta e Docu-
mentação” e INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: às 09 horas do dia 14 de 
setembro de 2.021, na sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, 
Vila Rica, Atibaia/SP. TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021, PROCESSO Nº 
36.714/2021, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada, com 
fornecimento de material e mão de obra para revitalização e reforma das 
instalações dos postes de iluminação pública da Rua José Lucas, Atibaia/SP. 
ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documen-
tação”, às 14 horas do dia 20 de setembro de 2.021, na sala de Licitações, 
sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. TOMADA DE PREÇOS 
Nº 013/2021, PROCESSO Nº 36.852/2021, cujo o objeto é a contratação de 
empresa, especializada na organização de Jornadas Literárias, atividades 
culturais e pedagógicas, destinadas aos educadores e alunos da educação 
da Rede Municipal de Ensino, assim como promover e viabilizar a participa-
ção de autores no período da atividade pedagógica " Jornada Literária 
2021". ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e 
Documentação”, às 09 horas do dia 22 de setembro de 2.021, na sala de 
Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. Para aqui-
sição dos editais os interessados deverão acessar o site http://www.atibaia.
sp.gov.br ou, dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias 
úteis da 10 h às 16 h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de 
R$ 50,00 (cinquenta reais). Para aquisição dos editais os interessados deve-
rão acessar os sites http://www.atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.
com.br ou, dirigir-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias 
úteis da 10 h às 16 h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de 
R$ 10,00 (dez reais). DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Compras 
e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510. 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 
LICITAÇÕES, 27 de Agosto de 2.021. -Jairo de Oliveira Bueno- Secretário de 
Administração. AVISO DE NOVA DATA e RERRATIFICAÇÃO. PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 184/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 32.062/2021. OBJE-
TO: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos do com-
ponente básico da assistência farmacêutica, lista 10-21, com entregas 
parceladas por um período de 12 (doze) meses A Secretaria de Administra-
ção, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que foi REDE-
SIGNADO para até as 16h:00 do dia 15/09/2021 NOVA DATA para RECEBI-
MENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS e ABERTURA DE PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS, agendada para o dia 
16/09/2021 as 08h30m. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2021, PROCESSO 
ELETRÔNICO Nº 29.449/2021. OBJETO: Registro de preços para eventual 
aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados ao consumo 
nas diversas secretarias desta prefeitura, com entregas parceladas por um 
período de 12 (doze) meses. A Secretaria de Administração, no uso de suas 
atribuições, comunica aos interessados que foi REDESIGNADO para até as 
16h:00 do dia 15/09/2021 NOVA DATA para RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS INICIAIS e ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS, agendada para o dia 16/09/2021 as 08h30m. Ata 
que trata sobre os ESCLARECIMENTOS e RERRATIFICAÇÃO do edital do 
presente certam está disponível aos interessados no site http://www.atibaia.
sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, dirigir-se à sede da Prefeitura da 
Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 16 h, mediante o recolhimento 
de emolumentos no valor de R$ 10,00 (dez reais). DEMAIS INFORMAÇÕES: 
Departamento de Compras e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila 
Rica, Fone: 11 4414-2510. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPAR-
TAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 27 de agosto de 2.021. -Everaldo 
da Silva- Divisão de Licitações.

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 
4006241-03.2013.8.26.0248 O MM. Juiz de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de Indaiatuba, Estado de São 
Paulo, Dr. Thiago Mendes Leite do Canto, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a M. A. Buonfiglio Brinquedos e 
Eletrônicos - ME, CNPJ 13.471.375/0001-81 e Marco 
Aurélio Buonfiglio, CPF 119.687.518-90, que lhe foi 
proposta uma Ação de Execução de Título Extrajudicial 
por parte de Adam Administradora de Bens Ltda., para 
cobrança de R$ 215.237,35 (a atualizar) referente a 
cédula de crédito bancário nº 000334793300000001710, 
firmada entre as partes, e não honrada pelos executados. 
Estando em lugar ignorado, foi deferida sua citação por 
edital, para que em 03 dias, pague o débito corrigido ou, 
em 15 dias embargue ou reconheça o crédito cobrado, 
depositando 30% do valor exigido, com custas e 
honorários, propondo o pagamento restante em 6 
parcelas mensais. Os prazos fluirão após os 30 dias 
supra, sob pena de penhora. Sendo revel, será nomeado 
curador. Será o presente, publicado na forma da lei.

A7gazetasp.com.br
SÁBADO, 28 A SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOStO DE 2021 

StoneX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ 62.090.873/0001-90

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Apresentação: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações contábeis da StoneX 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (DTVM) do semestre findo em 30 de junho de 2021, acrescidas das notas explicativas e do relatório dos 
auditores independentes. Desempenho: No semestre findo em 30 de junho de 2021, a DTVM apresentou um lucro de R$ 6.986 mil (R$ 4.616 mil no semestre 
findo em 30 de junho de 2020). Negócios: Com intenção de aumentar ainda mais sua presença e continuar seu crescimento no Brasil, o Grupo StoneX promoveu 
novo aumento de capital da ordem de R$ 15.000 mil em junho de 2021. Sendo assim, no semestre findo em 30 de junho de 2021, o capital social da DTVM era de 

R$ 55.103 mil. COVID-19: Em 11 de março de 2020, a OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE declarou o surto de COVID-19 como pandemia. Em função 
dessa declaração, viagens internacionais e a mobilização de pessoas foram drasticamente reduzidas. Com os dados disponíveis na data de publicação destas 
demonstrações contábeis e em decorrência das fortes oscilações macroeconômicas vividas pelo País e no mundo, não é possível definir o limite da extensão 
dos impactos desta Pandemia. Até a data da publicação destas demonstrações contábeis, não foram identificados impactos relevantes para o desempenho das 
atividades da StoneX Distruidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. no Brasil.

BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de Reais)
Passivo Nota 30/06/2021 31/12/2020
Circulante  66.423 26.890
Provisões  3.459 2.940
 Sociais e estatutárias 10.a 1.399 1.135
 Fiscais e previdenciárias 10.b 928 1.035
 Outras 10.c 1.132 770
Obrigações fiscais correntes e diferidas 14.e 837 968
Outros passivos  62.127 22.982
 Sociais e estatutárias  957 842
 Negociação e intermediação de valores 7 61.156 22.130
 Diversas  14 10
Não circulante  5.058 2.100
Provisões 15 5.058 2.100
 Provisão para contingências  5.058 2.100
Patrimônio líquido 11 83.579 61.593
 Capital social
  De domiciliados no país  55.103 40.103
 Reservas de lucros
  Legais  1.318 1.318
  Estatutárias  20.172 20.172
 Lucros acumulados  6.986 -
Total do passivo  155.060 90.583

Ativo Nota 30/06/2021 31/12/2020
Circulante  79.291 40.192
Caixa e equivalentes de caixa 4 60.513 31.349
 Disponibilidades  310 281
 Aplicações interfinanceiras de liquidez  60.203 31.068
Instrumentos financeiros  566 -
 Títulos e valores mobiliários 5 566 -
Outros ativos  15.145 7.079
 Rendas a receber 6 6.354 4.323
 Negociação e intermediação de valores 7 8.311 2.697
 Diversos  480 59
Ativos fiscais correntes e diferidos 14.d 3.067 1.764
Não circulante  75.769 50.391
Realizável a longo prazo  54.085 34.080
Instrumentos financeiros  54.085 34.080
 Títulos e valores mobiliários 5 54.085 34.080
Investimentos 8 21.017 15.662
Imobilizado de uso 9 667 649
 Imobilizações de uso  1.402 1.292
 (-) Depreciações acumuladas  (735) (643)

Total do ativo  155.060 90.583
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
(Em milhares de Reais, exceto resultado por quota)

    Nota 30/06/2021 30/06/2020
Receita de intermediação financeira  803 641
 Resultado de operações com títulos e
  valores mobiliários  803 641
Resultado bruto da intermediação financeira  803 641
Outras receitas/(despesas) operacionais  10.093 7.542
 Receitas de prestação de serviços 18.a 16.310 12.368
 Despesas de pessoal 18.b (4.621) (3.440)
 Outras despesas administrativas 18.c (6.799) (3.033)
 Despesas tributárias  (1.712) (1.303)
 Resultado de participações em controladas 8 5.355 1.783
 Outras receitas/(despesas) operacionais  1.560 1.167
Resultado operacional  10.896 8.183
Resultado não operacional  (414) 1.020
 Outras receitas/(despesas) não operacionais  (414) 1.020
Resultado antes da tributação sobre o lucro
 e participações  10.482 9.203
Imposto de renda e contribuição social 14 (1.163) (1.935)
Participações no lucro  (2.333) (2.652)
Lucro líquido do semestre  6.986 4.616
Quantidade de quotas  55.102.774 40.102.774
Resultado por quota (R$)  0,13 0,12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA 

OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO (Em milhares de Reais)
    30/06/2021 30/06/2020
Lucro líquido do semestre 6.986 4.616
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do semestre 6.986 4.616

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA 
OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO (Em milhares de Reais)

    Nota 30/06/2021 30/06/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido  6.986 4.616
Ajustes para:
Depreciações  92 69
Lucro líquido ajustado  7.078 4.685
Variações patrimoniais
(Aumento) em títulos e valores mobiliários  (20.571) (2.888)
(Aumento) em ativos fiscais correntes e diferidos  (1.303) (481)
(Aumento) em outros ativos  (8.066) (3.926)
Aumento em provisões  3.477 2.049
(Redução) em obrigações fiscais correntes e diferidas  (131) (3)
Aumento em outros passivos  39.145 141
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades
 operacionais  19.629 (423)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das
 atividades  de investimento  (5.465) 225
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital  15.000 2.052
Aumento de caixa e equivalentes de caixa  29.164 1.854
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 4 31.349 7.629
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre 4 60.513 9.483
Aumento de caixa e equivalentes de caixa  29.164 1.854

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em milhares de Reais)

  Reservas de lucros Lucros
  Capital  Esta- acumu-
  social Legais tutárias lados Total
Saldo em 31/12/2019 38.051 921 12.629 - 51.601
Aumento de capital 2.052 - - - 2.052
Lucro líquido do semestre - - - 4.616 4.616
Saldo em 30/06/2020 40.103 921 12.629 4.616 58.269
Saldo em 31/12/2020 40.103 1.318 20.172 - 61.593
Aumento de capital 15.000 - - - 15.000
Lucro líquido do semestre - - - 6.986 6.986
Saldo em 30/06/2021 55.103 1.318 20.172 6.986 83.579

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A StoneX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliá-
rios Ltda. (nova denominação da INTL FCStone Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda. desde 28 de junho de 2021), subsidiária do grupo norte-ameri-
cano StoneX Group Inc. (www.stonex.com), em maio de 2017, obteve pela Brasil 
Bolsa Balcão (B3) as autorizações de acesso da DTVM como Participante de 
Negociação Pleno (PNP), Agente de Compensação Próprio e Membro de Com-
pensação Tipo 2 em linha com a estratégia do grupo no país para o oferecimento 
de uma plataforma completa de serviços nos mercados BM&F e Bovespa. Em 
15 de março de 2018, foi publicado em Diário Oficial a aprovação do BACEN 
para funcionamento do INTL FCStone Banco de Câmbio S.A., que iniciou suas 
atividades em 2 de abril de 2018. 2. Apresentação das demonstrações contá-
beis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Leis nº 
6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, associadas às normas e instruções do Banco 
Central do Brasil (BACEN) e Conselho Monetário Nacional (CMN) consubstancia-
das no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), 
que considera os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC). Em atendimento ao disposto na Resolução nº 4.818/20 do CMN e 
da Resolução nº 2/20 do BACEN, foram estabelecidos critérios e procedimentos 
para elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. Com a finalidade de 
apresentar as demonstrações contábeis em bases comparáveis com o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020, as contas patrimoniais abaixo relacionadas 
foram reclassificadas, conforme segue:

Nomenclatura anterior Original Atual Nomenclatura atual
Ativo    
Aplicações em operações 
compromissadas 31.068 31.068 Aplicações interfinanceiras 

de liquidez

Diversos 1.823 1.764 Ativos fiscais correntes e 
diferidos

59 Diversos
Carteira própria 11.917

34.080 Títulos e valores mobiliáriosVinculados à prestação de 
garantias 22.163

Participação em controladas 
e coligadas 15.656 15.662 Investimentos
Títulos patrimoniais 6
Móveis e equipamentos 770

1.292 Imobilizações de usoBenfeitorias em imóveis de 
terceiros 522

Passivo

Sociais e estatutárias 1.977 1.135 Sociais e estatutárias - 
Provisões

842 Sociais e estatutárias

Fiscais e previdenciárias 2.162

1.035 Fiscais e previdenciárias

968 Obrigações fiscais correntes 
e diferidas

159 Outras

Diversas 2.721
611 Outras
10 Diversas

2.100 Provisão para contingências
Na elaboração das demonstrações contábeis foram utilizadas estimativas e pre-
missas na determinação dos montantes de certos ativos, passivos, receitas e des-
pesas de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil. Essas estimativas 
e premissas foram consideradas na mensuração de passivos e na seleção do 
prazo de vida útil de certos ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes 
das estimativas e premissas adotadas. As demonstrações contábeis da entidade 
foram apresentadas na moeda do ambiente econômico primário na qual a enti-
dade opera (moeda funcional), expressa em Reais, moeda funcional da StoneX 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A taxa utilizada para conversão 
em moeda estrangeira é a taxa de câmbio vigente na data de encerramento do ba-
lanço para operações à vista divulgada pelo BACEN. As demonstrações contábeis 
relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2021 foram aprovadas pela Admi-
nistração na data de 24 de agosto de 2021. 3. Principais práticas contábeis: a. 
Apuração do resultado: É apurado pelo regime de competência. b. Estimativas 
contábeis: Na preparação das demonstrações contábeis foram utilizadas estima-
tivas e premissas na determinação do valor de certos ativos, passivos, receitas e 
despesas de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil, que se basea-
ram em fatores objetivos e subjetivos e levaram em consideração o julgamento da 
Administração para sua determinação. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido à subjetividade 
inerente ao processo de sua determinação. A Administração revisa as estimativas 
e premissas pelo menos semestralmente. c. Ativos e passivos circulantes e a 
longo prazo: Demonstrados pelo custo de aquisição, incluindo os rendimentos e 
as variações monetárias e cambiais auferidos, deduzido, quando aplicável, das 
correspondentes provisões para perdas ou ajustes ao valor de mercado. d. Títu-
los e valores mobiliários: Em 30 de junho de 2021, a DTVM possuía posições 
em Títulos Públicos Federais do Tesouro Nacional, cuja liquidez é diária. Os valo-
res estão ajustados ao valor de mercado em atendimento a Circular nº 3.068/01. 
Em 30 de junho de 2021, a DTVM não possuía posições em derivativos. e. Nego-
ciação e intermediação de valores: Os saldos são demonstrados pelos valores 
das operações de compra ou venda de TVM e instrumentos financeiros derivati-
vos realizados junto a B3 - Brasil, Bolsa, Balcão, por conta de clientes, pendentes 
de liquidação dentro do prazo previsto pela legislação em vigor. f. Permanente: i. 
Investimentos: É demonstrado ao custo de aquisição, combinando participações 
em sociedades controladas, em proporção ao valor do patrimônio líquido contábil 
dessas controladas, avaliadas pelo método da equivalência patrimonial (MEP). 
ii. Imobilizado: Os ativos imobilizados são, em sua maioria, móveis e equipa-
mentos e benfeitorias em imóveis de terceiros, sendo registrados pelo custo de 
aquisição ou formação e depreciado pelo método linear considerando as taxas 
que contemplam a vida útil econômica dos bens. g. Provisão para imposto de 
renda e contribuição social: A provisão para o Imposto de Renda (IR) corrente, 
quando aplicável, é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de 
adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 mil no ano. A Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) corrente foi calculada à alíquota de 15%, 
conforme artigo 1º da Lei nº 13.169/15. 4. Caixa e equivalentes de caixa: São 
representados por disponibilidades em moeda nacional, aplicações interfinancei-
ras de liquidez no mercado aberto em operações compromissadas lastreadas em 
títulos públicos, com prazo igual ou inferior a 90 dias.

  30/06/2021 31/12/2020
Disponibilidades 310 281
Aplicações interfinanceiras de liquidez (a) 60.203 31.068
Total 60.513 31.349
(a) Representadas por operações compromissadas, remuneradas a taxas 
pré-fixadas, lastreadas em títulos públicos, demonstradas pelo valor de aplica-
ção, acrescido dos rendimentos decorridos, calculados com base na taxa SELIC. 
5. Títulos e valores mobiliários: Classificação por composição e tipo:

30/06/2021 31/12/2020
Valor de 

custo
Valor de 

mercado
Valor de 

mercado
Carteira Própria
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 31.895 31.818 11.917
Vinculados à prestação de garantias
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 6.916 6.875 6.401
FILCB (a) 15.958 15.958 15.762
Total da carteira 54.769 54.651 34.080
Classificação e composição por prazo de vencimento:

30/06/2021 31/12/2020
Sem 

venci-
mento

De 3 
a 12 

meses

De 1 
a 3 

anos

Acima 
de 3 

anos
Valor de 

mercado
Valor de 

mercado
Carteira própria - 163 5.921 25.734 31.818 11.917
Vinculados à 
prestação de 
garantias 15.958 403 - 6.472 22.833 22.163
Total da carteira 15.958 566 5.921 32.206 54.651 34.080
(a) Cotas do Fundo de Investimento de Liquidez da Câmara B3, composto ba-
sicamente por títulos de renda fixa e buscará rentabilidade próxima àquela do 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 6. Rendas a receber: Referem-se, 
substancialmente, a receitas de prestação de serviços com partes relacionadas 
no montante de R$ 6.354 mil (R$ 4.323 mil no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020). 7. Negociação e intermediação de valores: Referem-se aos valores 
pendentes de liquidação de operações de clientes no mercado futuro e de ações, 
na B3, registrados em outros créditos / outras obrigações, com prazo de liquida-
ção entre 1 e 2 dias úteis.
  30/06/2021 31/12/2020
  Ativo (Passivo) Ativo (Passivo)
Diretores - (57) - (59)
Pessoa física - (2.464) 5 (3.115)
Pessoa jurídica 8.311 (39.799) 557 (18.956)
Agente de compensação - (18.836) 2.135 -
Total 8.311 (61.156) 2.697 (22.130)
8. Investimentos: Referem-se, basicamente, ao controle direto integral no capital 
do INTL FCStone Banco de Câmbio S.A. ajustado pelo método de equivalência 
patrimonial (MEP), cuja autorização do pleito para funcionamento foi publicada em 
15 de março de 2018, no Diário Oficial da União, com início de suas operações 
em abril de 2018. Em Assembléia Geral Extraordinária do INTL FCStone Banco 
de Câmbio S.A., realizada em 15 de maio de 2020, foi aprovada a distribuição 
de dividendos no valor de R$ 2.000 mil, referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019, pagos à DTVM. Para melhor entendimento, apresentaremos 
o comparativo entre os períodos de 30/06/2021 e 31/12/2020.
  30/06/2021 31/12/2020
Participação no capital integralizado (%) 100% 100%
Patrimônio líquido 21.011 15.656
Capital social 10.000 10.000
Lucro líquido do período 5.355 4.245
Dividendos - (2.000)
Valor contábil do investimento 21.011 15.656
9. Imobilizado de uso: 30/06/2021 31/12/2020
Móveis e equipamentos de uso 880 770
Benfeitorias em imóveis de terceiros 522 522
Depreciações acumuladas (735) (643)
Total 667 649
Movimentação do Imobilizado: Móveis e Benfeitorias em
  equipamentos imóveis de terceiros
Saldo em 31/12/2020 770 522
Adições 110 -
Baixas - -
Saldo em 30/06/2021 880 522
De acordo com a Resolução nº 3.566/08 do CMN, que dispõe sobre os proce-
dimentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas 
em relação ao valor recuperável de ativos (“impairment”), a DTVM reavalia, no 
mínimo anualmente, o valor recuperável dos seus ativos, sendo reconhecidas 
no resultado do exercício as eventuais perdas apuradas. 10. Provisões: a. So-
ciais e estatutárias: A DTVM possui programa de participação nos lucros e/ou 
resultados para seus funcionários. O montante de R$ 1.399 mil (R$ 1.135 mil no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020) foi provisionado para fins de distri-
buição. b. Fiscais e previdenciárias: O montante de R$ 928 mil (R$ 1.035 mil no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020) refere-se a provisão de impostos e 
contribuições sobre os lucros.
c. Outras: 30/06/2021 31/12/2020
Provisão para despesas de pessoal 960 632
Diversas 172 138
Total 1.132 770
11. Patrimônio líquido: a. Capital social: Em junho de 2021 o Grupo StoneX 
promoveu novo aumento de capital da ordem de R$ 15.000 mil. Sendo assim, 
no semestre findo em 30 de junho de 2021, o capital social da DTVM era de R$ 
55.103 mil. b. Reserva de lucros: i. Reserva legal: A reserva legal será constituí-
da obrigatoriamente à base de 5% do lucro líquido do exercício, até o limite de 20% 
do capital social. A reserva poderá deixar de ser constituída quando, acrescida do 
montante das reservas de capital, atingir 30% do capital social. No semestre findo 
em 30 de junho de 2021 e no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o saldo 
da reserva legal era de R$ 1.318 mil. ii. Reserva estatutária: A reserva estatutária 
será constituída pelo valor do lucro líquido subtraído da constituição da reserva le-
gal no final do exercício. No semestre findo em 30 de junho de 2021 e no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020 o saldo da reserva estatutária era de R$ 20.172 
mil. c. Juros sobre capital próprio: Considerando o disposto na Resolução nº 
4.706/18 do CMN, nos semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020 não foram 
pagos juros sobre capital próprio pela DTVM. 12. Remuneração do pessoal cha-

ve da Administração: No semestre findo em 30 de junho de 2021, a DTVM des-
pendeu o montante de R$ 285 mil, como remuneração às pessoas chave da Admi-
nistração (R$ 325 mil no semestre findo em 30 de junho de 2020). 13. Transações 
com partes relacionadas: Os saldos registrados na rubrica receitas de prestação 
de serviços são, substancialmente, compostas por transações com empresas do 
grupo no Brasil e no exterior em conformidade com as normas vigentes. Os valo-
res apresentados estão líquidos entre ativos e passivos, e receitas e despesas.
  Ativos / (Passivos) Receitas / (Despesas)
  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 30/06/2020
StoneX Markets 5.911 3.873 2.330 2.285
StoneX Financial Inc. 159 165 - -
FCStone Consultoria 11 22 21 (30)
INTL FCStone Banco de Câmbio 265 254 1.536 1.195
Total 6.346 4.314 3.887 3.450
14. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: a. Demonstração 
do cálculo de IRPJ e CSLL: 30/06/2021 30/06/2020
Resultado líquido antes da tributação sobre o lucro (i) 8.149 6.551
IRPJ e CSLL às alíquotas vigentes (3.260) (2.620)
Efeito das adições e exclusões no cálculo de tributos:
Sobre despesas indedutíveis e receitas não tributáveis 2.049 645
Incentivos fiscais 36 29
Demais ajustes 12 12
Total das despesas de IRPJ e CSLL no semestre (1.163) (1.934)
(i) Deduzido de participações nos lucros. b. Composição do crédito tributário:
  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020
  IRPJ CSLL Total Total Total
Diferenças temporárias:
MTM 30 17 47 34 -
Provisão para contingências 1.264 185 1.449 840 -
Provisão para pagamento de PLR 308 759 1.067 427 552
Total do crédito tributário 1.602 961 2.563 1.301 552
c. Movimentação do crédito tributário: 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020
Saldo inicial 1.301 143 143
Constituição/(reversão):
Em contrapartida de resultado do período 1.262 1.158 409
Saldo final 2.563 1.301 552
d. Ativos fiscais correntes e diferidos: 30/06/2021 31/12/2020
Créditos tributários 2.563 1.301
Impostos a compensar 504 463
Total 3.067 1.764
e. Obrigações fiscais correntes e diferidas: 30/06/2021 31/12/2020
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 17 11
Impostos e contribuições sobre salários 344 243
Outros impostos a recolher 476 714
Total 837 968
15. Provisão para contingências: O reconhecimento, a mensuração e a divul-
gação das provisões, contingências passivas e obrigações legais são efetua-
dos de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/08 do CMN e 
Carta-Circular nº 3.429/10 do BACEN. A Instituição possuía em junho de 2021 um 
processo judicial movido por terceiros com registro e relacionado a fatos gerado-
res anteriores à data do balanço especial de fechamento para aquisição da Aporte 
DTVM Ltda. (Aporte) em junho de 2010 pelo Grupo StoneX no Brasil em ações de 
natureza cível, com responsabilidade solidária passiva entre a DTVM e os demais 
13 réus. O contrato de compra e venda da Aporte previa direito de regresso, onde 
perdas advindas deste ou qualquer processo relacionado a eventos anteriores à 
aquisição da Aporte são de responsabilidade dos sócios anteriores. Até a publica-
ção destas demonstrações contábeis, parte dos réus realizaram pagamentos. A 
Aporte, na figura de réu solidário, foi condenada ao pagamento da diferença em 
caso de réus não cumprirem os pagamentos, após o processo de cobrança com 
prazo de 2 anos após o trânsito em julgado da sentença, portanto, até 23 de junho 
de 2022. Desta forma, a Administração da Instituição optou, de forma conservado-
ra, por efetuar provisões parciais nos valores de R$ 2.100 mil em outubro de 2020, 
e R$ 2.958 mil em junho de 2021, totalizando R$ 5.058 mil. 16. Compliance e PL-
D-FT: É nosso compromisso atuar continuamente para assegurar a conformidade 
às regulamentações vigentes através, inclusive, do combate à eventuais práticas 
abusivas no mercado de valores e capitais ou relacionadas aos crimes de Lava-
gem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Corrupção envolvendo nossas 
operações, atividades ou relacionamentos. 17. Gerenciamento de riscos: GIR 
(Gestão Integrada de Riscos): A Resolução nº 4.557/17 do CMN dispõe sobre 
a estrutura de gerenciamento integrado de riscos e a estrutura de gerenciamento 
de capital (GIR), conforme segue: a. Risco operacional: O risco operacional é 
definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falhas, de-
ficiências ou inadequações de processos internos, pessoas e sistemas ou even-
tos externos, incluindo o risco legal associado à inadequação ou deficiência em 
contratos firmados pela instituição, às sanções em razão de descumprimento de 
dispositivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes de suas 
atividades. A Instituição dispõe de política e estrutura de gerenciamento de risco 
operacional, capaz de identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos 
associados a suas atividades através de processo de autoavaliação de riscos e 
controles, captura e registro de incidentes e perdas operacionais, monitoramento 
de ações corretivas e indicadores de riscos, além de processo estruturado de 
comunicação através de comitês. A estrutura de gerenciamento de riscos e suas 
ferramentas são compatíveis com a natureza e complexidade das atividades da 
Instituição. Este processo visa garantir a qualidade do ambiente de controles inter-
nos e garante a aderência às diretrizes locais e globais e regulamentação vigente. 
b. Risco de mercado: O risco de mercado é definido como a possibilidade de 
ocorrência de perdas resultantes de flutuação nos valores de mercado de instru-
mentos detidos pela Instituição, o que inclui o risco de variação das taxas de juros, 
preços de ações, risco de variação cambial e preço das mercadorias (commodi-
ties). A Instituição possui uma estrutura de gerenciamento de risco de mercado 
segregada das áreas de negócios proporcionando suficiente independência e 
autonomia para desempenho de suas atividades. A estrutura de gerenciamento 
de risco de mercado conta com políticas, procedimentos, papéis e responsabi-
lidades, assim como metodologias e ferramentas que auxiliam o gerenciamento 
de risco na Instituição. A área de gerenciamento de risco de mercado estabelece 
limites que asseguram o alinhamento das exposições ao risco de mercado com 

o apetite ao risco da Instituição e monitora continuamente os níveis de risco de 
mercado através de relatórios de estresse e sensibilidade. c. Risco de liquidez: 
O risco de liquidez é definido como a possiblidade de a instituição não ser capaz 
de honrar eficientemente suas obrigações e possiblidade de a instituição não con-
seguir negociar a preço de mercado determinadas posições. A Instituição possui 
uma estrutura de gerenciamento de risco de liquidez segregada das áreas de 
negócios proporcionando suficiente independência e autonomia para desempe-
nho de suas atividades. A estrutura de gerenciamento de risco de liquidez conta 
com políticas, procedimentos, papéis e responsabilidades, assim como metodo-
logias e ferramentas que auxiliam o gerenciamento de risco na Instituição. Em 
complemento, a área de gerenciamento de risco de liquidez monitora o fluxo de 
caixa e a composição dos recursos disponíveis, os limites mínimos de liquidez, 
o colchão de liquidez e fornece diretrizes para o gerenciamento e mitigação do 
risco de liquidez, além de contemplar o plano de contingência para situações de 
estresse. d. Risco de crédito: O risco de crédito é definido como a probabilidade 
de inadimplência da contraparte que ocorre quando a mesma não efetua o paga-
mento de suas obrigações ou quando ocorre a redução de ganhos esperados em 
decorrência de deterioração creditícia da contraparte. A Instituição possui políticas 
e procedimentos visando mitigar riscos associados a capacidade dos clientes de 
gerarem recursos suficientes para honrarem suas obrigações e aprovação, de 
forma independente, dos limites de crédito atribuídos aos clientes. Essa mitiga-
ção do risco de crédito é realizada através de análise quantitativa e qualitativa 
além de acompanhamento e determinação de limites com base na avaliação de 
crédito da contraparte e limites de exposição internos. e. Risco socioambiental: 
A Resolução nº 4.327/14 do CMN estabelece as diretrizes a serem seguidas na 
implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental. A Instituição, 
seguindo a regulamentação vigente, e de acordo com as melhores práticas de 
mercado implementou uma Política de Responsabilidade Socioambiental a qual 
aborda as diretrizes do gerenciamento do risco socioambiental, critérios de aná-
lise, assim como a governança, ações e o papel das áreas no gerenciamento do 
risco socioambiental. f. Gestão de capital: Conforme Capítulo IV, Art. 39º, da 
Resolução nº 4.557/17 do CMN, o gerenciamento de capital é definido como o 
processo contínuo de monitoramento e controle do capital mantido pela institui-
ção, a avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a 
instituição está sujeita e ao planejamento de metas e de necessidade de capital, 
considerando os objetivos estratégicos da instituição. A estrutura de gerencia-
mento de capital da StoneX é compatível com a natureza das suas operações, a 
complexidade dos produtos e serviços oferecidos, e a dimensão de sua exposição 
a riscos abrangendo a StoneX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
e o INTL FCStone Banco de Câmbio S.A., ambos autorizados a funcionar pelo 
BACEN formando o Conglomerado Prudencial da StoneX do Brasil, definido nos 
termos da Resolução nº 4.280/13 do CMN. A StoneX instituiu uma Política de Ges-
tão de Capital, que abrange processos, procedimentos e sistemas que garantem 
a implementação dessa estrutura atendendo as recomendações dos órgãos regu-
ladores. Como parte do plano de contingência de capital da Instituição, a matriz 
Global StoneX Group Inc. está à disposição da Administração do Conglomerado 
Prudencial para fornecer suporte financeiro em caso de cenários de estresse com 
necessidades adicionais de financiamento. O Índice de Basiléia em 30 de junho 
de 2021 foi apurado segundo critérios estabelecidos pelo BACEN, através da Re-
solução nº 4.192/13 do CMN, que trata do cálculo do Patrimônio de Referência 
(PR). Abaixo segue quadro demonstrativo, conforme regulação em vigor:
  30/06/2021 31/12/2020
Patrimônio de Referência (PR) 83.579 61.593
Ativos ponderados pelo risco (RWA) 117.312 85.463
Valor total da parcela RBAN 34 24
PR mínimo para RWA e RBAN 9.419 6.861
Índice de Basiléia Amplo 70,98% 71,82%
18. Outras informações:
a. Receita de prestação de serviços: 30/06/2021 30/06/2020
Rendas de assessoria técnica 2.330 2.285
Rendas de corretagem 7.902 5.632
Rendas de comissão de colocação de títulos 6.005 4.400
Outras 73 51
Total 16.310 12.368
b. Despesas de pessoal: 30/06/2021 30/06/2020
Proventos 3.015 2.142
Benefícios 732 585
Encargos sociais 852 704
Outras 22 9
Total 4.621 3.440
c. Outras despesas administrativas: 30/06/2021 30/06/2020
Comunicações 144 129
Processamento de dados 1.940 1.548
Serviços do sistema financeiro 551 397
Serviços técnicos especializados 841 606
Depreciação 92 84
Contingências 2.958 -
Outras 273 269
Total 6.799 3.033
19. Prestação de outros serviços e política de independência do auditor: In-
formamos que a Empresa contratada para auditoria das demonstrações contábeis 
da Instituição não prestou no período outros serviços que não sejam de auditoria 
externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência 
do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, nos quais o 
auditor não deve auditar o seu próprio trabalho e nem exercer funções gerenciais 
no seu cliente ou promover o interesse deste. 20. Ouvidoria: O canal de Ouvido-
ria está plenamente implementado, através de canal próprio de discagem direta 
gratuita (DDG) 0800 942 4685.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Ilmos. Srs. Quotistas e Diretores da StoneX Distribuidora de Títulos e Va-
lores Mobiliários Ltda. - São Paulo, SP. Opinião: Examinamos as demonstra-
ções contábeis da StoneX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
(“StoneX”) que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 
e as respectivas demonstrações do resultado, das demonstrações do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o se-
mestre findo naquela data, bem como, as respectivas notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis acima referidas quando lidas em conjunto com as notas explicativas da 
Administração, que as acompanham, representam satisfatoriamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da StoneX Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“StoneX”), em 30 de junho de 2021, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Bra-
sil. Base para opinião sobre as demonstrações contábeis: Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção intitulada: “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação a “StoneX”, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - 

CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida foi suficiente e apropria-
da para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras: A Administração da “StoneX” 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade da “StoneX” continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Distribuidora 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da “StoneX” 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela-
tório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 

segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como 
parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: i. Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemen-
te se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. ii. Obtemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Distribuidora. 
iii. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. 
iv. Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil 

de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou circunstâncias que possa 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal da “StoneX”. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Distribuidora a não mais manter-se em continui-
dade operacional. v. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. vi. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identi-
ficamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, SP, 24 de agosto de 2021.
FINAUD Auditores Independentes SS Rafael Pereira da Silva
CNPJ: 20.824.537/0001-83 Contador
CRC 2 SP 032.357/O-0 - CVM 12.238 CRC 1 SP 097.390/O-2

DIRETORIA
FÁBIO NISAKA SOLFERINI - Diretor Presidente JORGE A. ORTEGA DO NASCIMENTO - Contador CRC-1SP 305.762/O-6

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017621-42.2018.8.26.0008 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SILVIO FRANCISCO 
CHAGAS JUNIOR, brasileiro, CPF 300.522.128-82, que foi proposta contra si e contra Auto Posto 
Bragança do Tatuapé e Outro, uma ação de Despejo por Falta de Pagamento C/C Cobrança, por 
parte de Francisco Tavares de Abreu e Outros, objetivando o recebimento de R$ 239.798,45 
(atualizado até Agosto/2019), oriundos dos aluguéis e demais encargos vencidos do imóvel 
comercial situado na Rua Serra de Bragança, nº 1113, Tatuapé, São Paulo, nesta Capital, conforme 
Contrato de Locação, firmado entre as partes. 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 da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 5 de julho de 2021. 
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Regimar Comercial S.A.
CNPJ/ME nº 48.752.729/0001-40 – NIRE 35.300.523.873

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de agosto de 2021
Data, Hora e Local: aos 26/08/2021, às 17:30 horas, na sede da Companhia. Mesa: Carlos Pires Oliveira Dias – Presidente; 
e Renato Pires Oliveira Dias – Secretário. Convocação e Presença: dispensada, face a presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social. Deliberações da Ordem do Dia: deliberaram os acionistas, por unanimidade de votos: (a) 
Aprovar e autorizar, a redução do capital social, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, no valor de R$250.071.415,57, 
mediante a entrega, a custo, da totalidade das 88.544.400 ações detidas pela Companhia no capital da Raia Drogasil S.A., 
com a expressa anuência de todos os acionistas, exclusivamente ao acionista Carlos Pires Oliveira Dias, com o consequente 
cancelamento de 162.588.039 ações ordinárias, sem valor nominal, detidas pelo mesmo no capital da Companhia. Desta 
forma, o capital social, de R$468.976.531,96, passa a ser de R$218.905.116,39, representado por 142.324.757 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal; (b) Alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que, tendo em 
vista a deliberação acima, passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º – O capital social é de R$218.905.116,39, 
representado por 142.324.757 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”, permanecendo inalteradas e em pleno 
vigor e efeito todas as demais disposições estatutárias, naquilo em que não colidam com o ora deliberado. Após o decurso 
do prazo de manifestação dos credores, previsto no artigo 174, da Lei 6.404/76, a presente ata será levada a registro, 
implementando a redução de capital aqui deliberada. Encerramento: Nada mais. Jaú, 26/08/2021. Carlos Pires Oliveira 
Dias – Presidente; e Renato Pires Oliveira Dias – Secretário.

COMARCA DE SANTO ANDRÉ - 5ª VARA CÍVEL  - Rua José Caballero, 03 - Centro
-  CEP 09040-906  -  Fone :  (11)  4435-6817 -  San to  André-SP -  E-ma i l :
stoandre5cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às
19h00min - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 30 dias - Processo nº 0007150-
87.2021.8.26.0554. A MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Santo
André, Estado de São Paulo, Dra. ADRIANA BERTONI HOLMO FIGUEIRA, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELIZABETH ANDRADE LOPES VAZ, brasileira,
casada, RG 227461319, CPF 161.542.818-62, que por este Juízo, tramita de
uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por CENTRO INTEGRADO
DE EDUCAÇÃO LTDA. EPP. Encontrando-se o réu em lugar incer to e não sabido,
nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, PAGUE a quantia de R$ 30.680,00, base:  maio/2021,
devidamente atualizada, SOB PENA de MULTA de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de10%  (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de SantoAndré, aos 20 de agosto de 2021.

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL X DO IPIRANGA/SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1000996-53.2020.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). LIGIA MARIA 
TEGAO NAVE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DENISE CRISTINA RIBEIRO, Brasileira, 
Casada, Cabeleireira, CPF 344.549.998-56, com endereço à Rua Conego Januario, 165, Apto 55 
- Jatobá, Ipiranga, CEP 04201-050, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Sport’s Village Ipiranga, alegando em 
síntese: “Ação de Execução de Cotas Condominiais em Aberto, totalizando o débito do montante 
de R$ 9.650,98 (inclusos honorários, despesas do protesto e custas).” 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, fi ndo o prazo do presente edital (que começará a 
fl uir após a primeira publicação), em 03 dias pague o débito, conforme despacho de fl . 
62, no valor de R$ 9.650,98 (fl . 53), sob pena de serem penhorados livremente tantos 
bens quantos bastem para a garantia da execução, podendo o réu apresentar defesa, 
sob a forma de embargos, no prazo de 15 dias, que fl uirá após o decurso do prazo do 
presente edital. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de agosto de 2021.

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VI – PENHA DE FRANÇA/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005281-14.2014.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) A. TORRES FIGUEREDO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 14.594.655/0001-40, e ALE-
XANDRE TORRES FIGUEREDO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 445.617.878-79, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, para cobrança de R$ 310.395,67 (março/2019), refe-
rente a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO, sob o n° 385/7246371, emitida em 
26/08/2013, da qual os executados se encontram inadimplentes com as obrigações contratuais. E, estando os executados 
em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, paguem o débito, ocasião em que a verba 
honorária será reduzida pela metade, ou reconheçam o crédito, depositando 30% do valor em execução, podendo ainda, 
oporem embargos, em 15 dias, prazos estes que fluirão após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação de tantos 
bens quantos bastem para garantia da dívida. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2021. 

7ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL/SP
Citação. Prazo de 20 dias. Proc. nº. 1048507-73.2017.8.26.0100. O(a) Dr(a). Sang Duk Kim, Juiz(a) 
de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da Lei, etc, FAZ SABER a HELENA IDA 
BENEDINI, CPF n° 861.457.548-34, que COND. EDIF. PALÁCIO DAS AMÉRICAS E VITRINE 
IGUATEMY, que lhe foi proposta uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o 
recebimento de R$ 6.775,43 (maio/17) mais parcelas vincendas até o pagamento, ref. a débitos 
de condomínio da unidade nºSLJ056, Cond. Autor, sito à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.811, São 
Paulo/SP. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 03 
dias, a fl uir do prazo supra, pague o débito devidamente corrigido, neste caso a verba honorária 
será reduzida pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). Fica, também, ciente de que o prazo para 
oposição de embargos é de 15 dias e, se dentro deste prazo reconhecer o crédito do exeqüente 
depositando 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários advocatícios sobre o débito 
atualizado), poderá requerer seja admitido pagar o restante em até seis (06) parcelas mensais, 
acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 916, do CPC), sob pena de penhora 
de tantos bens quantos bastem para garantia da divida. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado e afi xado na forma da lei. São Paulo/SP, 04/08/2021. Sang Duk Kim. Juiz de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025780-52.2019.8.26.0100. (A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Maria Jose Alves Santos, Brasileira, Comerciante, RG n° 50.379.260-3, CPF n° 256.805.365-87, que lhe 
foi proposta uma Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial por parte de Circuito de Compras São Paulo Spe S/A, 
alegando em síntese: Referida ação visa a execução do débito dos aluguéis e encargos em aberto oriundo do contrato de 
locação. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para a 
Executada quitar a quantia devidamente atualizada até a data do seu efetivo pagamento, no prazo de 3 dias (art. 827, 
§1º, do CPC), caso em que a verba honorária devida será reduzida pela metade. O prazo para pagamento começará a fl uir 
no primeiro dia útil seguinte ao término do prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital, quando o executado será 
considerado citado. Por fi m, por meio do presente edital fi cará a parte executada ciente do prazo de 15 dias para oferecer 
embargos, contados da data em que se efetivar a citação, na forma deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1024641-37.2020.8.26.0001. 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) GA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA., CNPJ 15.809.828/0001-62, na pessoa de
seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Edifício Empresarial Real
Center, objetivando a cobrança de dívida decorrente de débitos condominiais em atraso entre os meses de Dezembro/2019 à Outubro/
2020 e vincendas, do imóvel abaixo descrito. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias, pague a dívida no valor de R$ 10.894,14 (valor em junho/2021), ou, em 15 dias,
embarguem a execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de 30% do valor e requerer o parcelamento em 06 vezes,
acrescido de custas e honorários de advogado, arbitrados em 10%, prazos estes a fluir após o decurso do prazo do presente edital, sob
pena de penhora, ficando advertidos que no caso de revelia será nomeado curador especial. Pelo mesmo edital, fica ainda INTIMADO
DO ARRESTO recaída sobre o Escritório sob numero 91, localizado no 9º andar do Edifício Empresarial Real Center, sito à Rua Maestro
João Gomes de Araújo, nº 104, matriculado sob nº 104.150 no 3º CRI/SP de propriedade da empresa executada. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2021.

1ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP

Edital de Citação com prazo de 20 dias. Processo 0001939-32.2019.8.26.0266 (Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica) 
processo principal 1002866-15.2018.8.26.0266. O Dr. Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Itanhaém/SP. FAZ SABER a(o) aos sócios da Empresa SAWOY EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME. a Sra. 
SANDRA DA SILVA SANTOS, CPF: 269.330.878-08 que a credora SENSOR DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 
ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora, com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como 
devedores solidários, os sócios da empresa executada, visando ver satisfeito o seu crédito, estando os réus em lugar ignorado, expede-se 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do edital, 
nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, os sócios supracitados se manifestem e requeiram as provas cabíveis. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.   
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0017100-16.2010.8.26.0099. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Gomes dos Santos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que está 
em trâmite por este Juízo os autos da Ação de Execução,processo nº 0017100-16.2010.8.26.0099, no qual figura como Exequente BANCO 
BRADESCO S/A e como Executados ALESSANDRA DA SILVA KASPER ME, ALESANDRA DA SILVA KASPER, tendo por objeto o 
recebimento da quantia de R$ 20.074,88 (vinte mil, setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), referente a Cédula de Crédito Bancário 
Empréstimo Capital de Giro, contrato de n.º 385/2833122, firmada em 29 de Janeiro de 2009, por meio da qual o Exequente concedeu as 
Executadas um crédito no valor de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), devendo os encargos contratuais pactuados serem pagos 
sempre no dia 01 de cada mês. Ocorre que, as Executadas não efetuaram sequer o pagamento da primeira parcela, conforme consta nos 
autos. Sendo assim, a dívida venceu-se antecipadamente, tornando-as inadimplentes, não obstante as várias cobranças efetuadas, restando 
assim o débito vencido; após esgotadas as formas amigáveis de ver recebido seu crédito, o Exequente ingressou a presente Ação, 
requerendo a citação das Executadas para que as mesmas efetuem o pagamento do débito no valor supra mencionado, devidamente 
corrigido, acrescido das cominações legais, sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia do 
débito. E por estarem as Executadas em lugar incerto e não sabido, determinou o M.M. Juiz sua intimação por edital. E sendo assim, pelo 
presente, com o prazo de 30 (trinta) dias, ficam ALESSANDRA DA SILVA KASPER ME, ALESANDRA DA SILVA KASPER para os atos e 
termos da Ação de Execução, devendo no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância de R$ 20.074,88 (vinte mil, setenta e quatro reais 
e oitenta e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária que serão computados por ocasião do pagamento, e honorários 
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito corrigido, sob pena de penhora. CIENTIFICADAS de que, ocorrendo o pagamento 
integral do débito dentro do prazo especificado, a verba honorária será reduzida pela metade. INTIMADAS de que terá o prazo de 15 
(quinze) dias, contados da juntada do mandado de intimação aos autos para, querendo embargar a Execução, independentemente de 
penhora, depósito ou caução, CIENTIFICADAS de que, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito 
de 30% (trinta por cento) do valor em Execução, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá a parte Executada requerer o pagamento 
do restante da dívida em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, não 
podendo, nesta hipótese, opor embargos à execução (art. 916 do CPC). Ficando ainda INTIMADAS que em caso de revelia será nomeado 
curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e de quem possa interessar e, no futuro não seja 
alegada ignorância, é expedido o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Bragança Paulista, aos 16 de agosto de 2021. 
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COMARCA DE OSASCO - 1ª VARA CÍVEL - Avenida das Flores, 703 - Jardim das
F lo res  -  CEP 06110-100  -  Fone :  (11)  2838-7570 -  Osasco-SP -  E-ma i l :
osasco1cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 20 dias, expedido nos
autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 1029704-97.2017.8.26.0405. A MMª
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dra.
CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS,  na forma da Lei, etc. FAZ SABER  a(o)
Comendador  An ton io  Annunz ia to ,  Du lc ine ia  B ina t i  dos  Santos ,  Ana  Lúc ia
Cronemberger Domingues e Luiz Xavier dos Santos, bem como seus cônjuges e/
ou sucessores, demais réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais in-
te ressados,  que ROBERTO CARLOS GALI  e  S ILMARA DA SILVA GALI
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando objeto da Ação: "Imóvel situado na
Av. Pres. Médici ,  314, bairro Al iança, Vi la Comendador Anunziato, Osasco/SP
(contr ibuinte: 23221.32.34.0170.00.000-02), lote 02 da quadra F, com a área de
241,00m²,  a legando possuí - lo  de forma mansa,  pací f ica,  in in ter rupta e  sem
oposição, há mais de 22 anos". Estando em termos, expede-se o presente edital
para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel,  caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.  Será o
presente edi tal ,  por extrato, af ixado e publ icado na forma da lei .  Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 24 de agosto de 2021

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 224/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00024669-48 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Registro de Preços de biscoitos - Recebimento das Propostas dos itens 
01 a 04: das 08h do dia 14/09/21 às 08h do dia 15/09/21 - Abertura das 
Propostas dos itens 01 a 04: a partir das 08h do dia 15/09/21 - Início da Disputa 
de Preços: a partir das 09h30min do dia 15/09/21 - Disponibilidade do Edital: a 
partir de 30/08/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Rosélia Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656.

RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 
Diretor do Departamento Central de Compras

Campinas, 27 de agosto de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021- PROC. Nº 34/2021- 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
(PREGÃO SIMPLIFICADO COVID 19). Tornamos público aos 

interessados no pregão retro mencionado a SUSPENSÃO do pregão 
retro mencionado. Nova data de encerramento será publicada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 224/2021 
PROCESSO n° 33.125/2021 - OC: 822400801002021OC00238
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS – PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OKM, TIPO MI-
NIBUS - PARTICIPAÇÃO AMPLA - PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS-
TANTES DO ANEXO I. DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 30 
DE AGOSTO DE 2021. DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 10 DE SETEMBRO DE 
2021 - HORÁRIO: 10:30 HORAS. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br.O edital completo 
poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informações na Comissão 
Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 
ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDRE GASPARINI SPADARO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 031/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCO-
LAR.”.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 13/09/2021 às 13h59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃOPÚBLICA: 13/09/2021 ÀS 
14h00.
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, nomesmo endereço ou 
ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, 
noendereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br

Cabreúva, 27 de Agosto de 2021.
Antonio Carlos Mangini

Prefeito Municipal

                     AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, ESTADO DE SÃO PAULO, TORNA PÚBLICO 
QUE NO PERÍODO DE  27/08/2021 a 15/09/2021, horário de funcionamento das 8:00 hs às  
15:00 hs, nos dias de expediente na sede da Prefeitura  Municipal, em conformidade com 
a Lei nº. 9.637, de 15/05/1998, Lei Municipal nº. 1694/09, de 23/10/2009, alterara pela Lei 
Municipal nº. 1.888/14, de 08/08/2014, e  Lei Federal nº. 13.019 de 31 de julho de 2014, que  
receberá  REQUERIMENTO das entidades, pessoas jurídicas de direito privado, de fins  não 
econômicos, que estiverem interessadas em obter a qualificação como Organização Social 
no município de Itariri,  na área de atuação da saúde, visando a gerência, administração, 
planejamento e coordenação de programas  e atividades na área de assistência médica e 
ambulatorial do sistema de saúde municipal, em co-gestão com o Departamento de Saúde. 
Para tanto as Entidades interessadas na Qualificação deverão apresentar a documentação 
constante na Lei Municipal.

Itariri, 25 de agosto de 2021.
Dinamerico Gonçalves  Peroni

Prefeito Municipal

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 391/2021
OBJETO: Registro de preços para prestação de serviços de reparos e troca 
de telhas com fornecimento de materiais e mão de obra.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20/09/2021 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 20/09/2021 às 09h.
O Edital completo poderá ser obtido pelo endereço eletrônico http:/www.licitapira.
piracicaba.sp.gov.br.Fone (19) 3403-1020. 

Piracicaba, 27 de agosto de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO PRESENCIAL 28/2021.

 Objeto: Contratação de empresa para manutenção e limpeza de vias pú-
blicas, cemitério, córrego e vicinais. Os envelopes contendo proposta e documentos 
serão recebidos no dia 13 de setembro de 2021, até às 08h30min, iniciando a sua 
abertura às 09h00min. 
PREGÃO PRESENCIAL 29/2021. Objeto: Registro de preços para contratação de 
empresa para publicação de extratos de editais e afi ns em jornal de grande circula-
ção. Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no dia 21 de 
setembro de 2021, até às 08h30min, iniciando a sua abertura às 09h00min. 
PREGÃO PRESENCIAL 30/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada 
em propaganda volante, som e iluminação. Os envelopes contendo proposta e docu-
mentos serão recebidos no 22 dia de setembro de 2021, até às 08h30min, iniciando 
a sua abertura às 09h00min. O edital completo e as demais informações relativas 
às licitações e outras orientações até mesmo às recomendações durantes as ses-
sões para o enfrentamento da Covid – 19, encontram-se à disposição na Prefeitura 
Municipal setor de Compras e Licitações, no Largo São Bento nº 985, Centro, nesta 
cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, pelo e-mail: licitacao@cajuru.sp.gov.br e/
ou janaina@cajuru.sp.gov.br e no site: www.cajuru.sp.gov.br, 

Cajuru, 27 agosto de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interes-
sados que se encontram abertos na Supervisão de Licitação os seguintes 
processos:

PROCESSO Nº 048/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de obras de engenharia visando o “Recapeamento Asfáltico em 
Ruas do Município de Socorro/SP – Rua Antonio de Marco Filho e Rua 
Andrelino de Souza Pinto, Centro”, com fornecimento de materiais, 
convênio firmado entre o Estado de São Paulo, através da Secreta-
ria de Desenvolvimento Regional, Termo de Convênio Nº 100216/2021, 
conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial 
Descritivo. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Encerramento para a entrega 
dos envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Proposta Comercial, até às 9h 
30 min do dia 20/09/2021, e reunião de Licitação às 10h. Período de Dispo-
nibilização do Edital: 30/08/2021 à 14/09/2021. Período de Cadastramento: 
30/08/2021 à 15/09/2021. Socorro, 26 de agosto de 2021.

PROCESSO Nº 049/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços de obras de engenharia visando a “Pavimentação Asfáltica na 
Rua Vereador Dulcídio de Souza Pinto, Município de Socorro/SP”, com 
fornecimento de materiais, convênio firmado entre o Estado de São 
Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Termo de 
Convênio Nº 100215/2021, conforme especificações contidas no Anexo 
III do edital – Memorial Descritivo. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. En-
cerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Pro-
posta Comercial, até às 9h 30 min do dia 21/09/2021, e reunião de Licitação 
às 10h. Período de Disponibilização do Edital: 30/08/2021 à 15/09/2021. 
Período de Cadastramento: 30/08/2021 à 16/09/2021. Socorro, 26 de agos-
to de 2021.

Os Editais completos, memoriais descritivos, cronogramas, planilhas 
orçamentárias, e plantas necessárias serão disponibilizados no site www.
socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser obtidas junto à Su-
pervisão de Licitação do Município de Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 
17:00 horas, na Avenida José Maria de Faria, 71, salto, Socorro, São Paulo, 
ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, 
domingos, feriados e pontos facultativos. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2021
PROCESSO N.º 84/2021

OBJETO: Registro de preços para locação com prestação de serviços de 
caminhões e máquinas pesadas definidos e especificados no Termo de 
Referência, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, pelo período de 
12 (doze) meses. Sessão Pública: 30/09/2021 às 9h, na rua São João, 288 – 
Centro – Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a 
partir do dia 30/08/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00150/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/EMEF Valentim 
do Amaral/Gov. Mario Covas – Patio Nelson Fernandes, 15 – Centro - Anhembi, EE Barão de Jundiai– Rua 
Jacinto Nalini, 451 – Jd. S.C. Jesus – Jundiai, EE/CEL Mns Sckler – Av. Mns Seckler, 59 – Centro – Porto 
Feliz, EE Profa Priscila de Fatima Pinto – Rua Presidente Janio da Silva Quadros, s/n – Vila Lucinda - Itu, em 
SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 15/09/2021, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00154/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Oswaldo Luiz 
Sanches Toschi – Rua Saturnino de Brito, s/n – Sitio do Campo – Praia Grande, EE Vicente de Carvalho – Av. 
Puglisi, 188 – Centro - Guaruja, EE Eng. Edgar Mello Mattos de Castro – Av. Imperador, 701 – Campo dos 
Alemães – São José dos Campos, EE Profa Arlete Eloisa Ferreira Teixeira – Rua Orlando Silva, 35 – Nova 
Detroit – São José dos Campos, EE/CEL/ETEC Prof José Vieira Macedo/São José dos Campos – Rua Ipiau, 
162 – Jd. Satélite – São José dos Campos, EE Três Barras – Est. Municipal, s/n – Três Barras – Pedro de 
Toledo, EE Profa Brasilisia Machado Lobo – Rua Mssao Ogawa, s/n – Jd. Eldorado – Santa Isabel, em SP 
–- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 15/09/2021, às 15:00 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e 
www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato 
BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o 
qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM 
- (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.
fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://
file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_
Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento 
como cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, 
deverão ser entregues no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de 
Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. 
Esta Licitação será processada em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 
6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido 
no edital. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

Secretaria da Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

Encontra-se aberta na Fundação Pró-Sangue – Hemocentro de São Paulo, o Pregão Ele-
trônico do tipo Menor Preço Objetivando a Aquisição de Bens com Entrega Parcelada 
– Participação Ampla
Edital de Pregão Eletrônico nº 137/2021 – Processo – 2021/00265
Oferta de Compra nº 091301090472021Oc00139
Endereço Eletrônico: www.bec.sp.gov.br
Data do Início do Prazo para Envio da Proposta Eletrônica: 31/08/2021
Data e Hora da Abertura da Sessão Pública: 14/09/2021, às 9:00 horas
A presente licitação tem por objeto a aquisição de 42.000 (quarenta e duas mil) unidades 
de Etiqueta Indicadora de Produto Irradiado, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência que integra este Edital como Anexo I.
Indicar como Pregoeira a Senhora Isabel Saturnino Chaves – RF nº 1038.
Indicar para compor a Equipe de Apoio Técnico da Pregoeira: Jacira dos Santos da Silva 
00176.
A Íntegra do Edital e o resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, 
sujeitos à publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos 
www.imesp.com.br, opção “e-negocios públicos” e www.bec.sp.gov.brCHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021 - EDITAL Nº 42/2021 – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 13153/2021 - A Prefeitura da Estância Turística 
de Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que 
se acha aberta licitação cujo objeto: SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA CONTRATAÇÃO 
DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE 
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES 
DA ESF- ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, UNIDADE DE ATENÇÃO 
BÁSICA E DO NASF DO MUNICIPIO DE IBIÚNA, DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 30/09/2021 às 
09h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, 
sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51 - Centro – Ibiúna/
SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2021 - EDITAL Nº 
43/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9599/2021 - A Prefeitura da 
Estância Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-
se público que se acha aberta licitação cujo objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS 
MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 
16/09/2021 às 09h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço 
Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51 - Centro – 
Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

EDSON LUIZ SOARES – PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2021 - EDITAL Nº 
44/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10578/2021 - A Prefeitura da 
Estância Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se 
público que se acha aberta licitação cujo objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS 
UBS E PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL E TRIAGEM SOCIAL, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: Dia 22/09/2021 às 09h00min, na Sala de Abertura de Processos 
Licitatórios, Paço Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho 
nº51 - Centro – Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

EDSON LUIZ SOARES – PREGOEIRO
NOVA DATA TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 - EDITAL Nº 34/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 10747/2021 - A Prefeitura da Estância Turística de 
Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha 
aberta licitação cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
CRONOGRAMAS FÍSICOS FINANCEIROS E MEMORIAIS DESCRITIVOS 
ANEXOS. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 17/09/2021 às 
09h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, 
sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51- Centro – Ibiúna/SP - 
Informações pelo telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 044/2021 (RESUMIDO)

Objeto: AQUISIÇÃO DE OITO VEÍCULOS 0KM, PARA ATENDER OS SETORES DE SAÚDE, 
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, EDUCAÇÃO, MERENDA E GABINETE DO MUNICÍPIO 
DE QUEIROZ – SP, Abertura: 14/09/2021, às 11h TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Departamento de Licitação, no Paço Municipal, 
Av. Rangel Pestana, N.º 23, Bairro Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.
sp.gov.br, ou através do telefone (0XX014) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e 
das 13h às 17h.

Queiroz – SP, 27 de Agosto de 2021 
WALTER RODRIGO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º 01/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 046/2021 (RESUMIDO)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UMA COBERTURA METÁLICA, 
Abertura: 14/09/2021, às 16h, TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Departamento de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, 
N.º 23, Bairro Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.sp.gov.br, ou através do 
telefone (0XX014) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Queiroz – SP, 27 de Agosto de 2021 
WALTER RODRIGO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves
“Vovó Mocinha” - Fungota Araraquara
MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – “Vovó Mocinha” – Fungota, Rua Carlos Gomes, 
1610 -  Centro – Araraquara-SP, (16)3305-1530 torna publico o  edital:
Modalidade Pregão Eletronico nº 018/2021 -  Processo Licitatório 198/2021
OBJETO: Registro  de preços para eventual e futura aquisição de compressa, bandagem, 
curativo e fixador de cateter, pelo período de 12 meses conforme Anexo I.
A informação dos dados para acesso ao edital deve ser feita através do e-mail: 
comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00hs do dia 13 de setembro de 2021. Inicio da 
sessão de Abertura da Proposta de Trabalho.

Araraquara, 24 de agosto de 2021.
LUCIA REGINA ORTIZ LIMA

Diretora Executiva 
FUNGOTA

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves
“Vovó Mocinha” - Fungota Araraquara
MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – “Vovó Mocinha” – Fungota, Rua Carlos Gomes, 
1610 -  Centro – Araraquara-SP, (16)3305-1530 torna publico o  edital:
Modalidade Pregão Eletronico nº 019/2021 -  Processo Licitatório 199/2021
OBJETO: Registro  de preços para eventual e futura aquisição de solventes e saneantes, pelo 
período de 12 meses conforme Anexo I.
A informação dos dados para acesso ao edital deve ser feita através do e-mail: 
comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00hs do dia 15 de setembro de 2021. Inicio da 
sessão de Abertura da Proposta de Trabalho.

Araraquara, 24 de agosto de 2021.
LUCIA REGINA ORTIZ LIMA

Diretora Executiva 
FUNGOTA

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 ÀS 
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.

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br
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COMARCA DE OSASCO - 1ª VARA CÍVEL - Avenida das Flores, 703 - Jardim das
F lo res  -  CEP 06110-100  -  Fone :  (11)  2838-7570  -  Osasco-SP -  E-ma i l :
osasco1cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 20 dias, expedido nos
autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 1029704-97.2017.8.26.0405. A MMª
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dra.
CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS,  na forma da Lei, etc. FAZ SABER  a(o)
Comendador  An ton io  Annunz ia to ,  Du lc ine ia  B ina t i  dos  Santos ,  Ana  Lúc ia
Cronemberger Domingues e Luiz Xavier dos Santos, bem como seus cônjuges e/
ou sucessores, demais réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais in-
te ressados,  que ROBERTO CARLOS GALI  e  S ILMARA DA SILVA GALI
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando objeto da Ação: "Imóvel situado na
Av. Pres. Médici ,  314, bairro Al iança, Vi la Comendador Anunziato, Osasco/SP
(contr ibuinte: 23221.32.34.0170.00.000-02), lote 02 da quadra F, com a área de
241,00m²,  a legando possuí - lo  de forma mansa,  pací f ica,  in in ter rupta e  sem
oposição, há mais de 22 anos". Estando em termos, expede-se o presente edital
para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel,  caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.  Será o
presente edi tal ,  por extrato, af ixado e publ icado na forma da lei .  Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 24 de agosto de 2021

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 224/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00024669-48 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Registro de Preços de biscoitos - Recebimento das Propostas dos itens 
01 a 04: das 08h do dia 14/09/21 às 08h do dia 15/09/21 - Abertura das 
Propostas dos itens 01 a 04: a partir das 08h do dia 15/09/21 - Início da Disputa 
de Preços: a partir das 09h30min do dia 15/09/21 - Disponibilidade do Edital: a 
partir de 30/08/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Rosélia Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656.

RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 
Diretor do Departamento Central de Compras

Campinas, 27 de agosto de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021- PROC. Nº 34/2021- 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
(PREGÃO SIMPLIFICADO COVID 19). Tornamos público aos 

interessados no pregão retro mencionado a SUSPENSÃO do pregão 
retro mencionado. Nova data de encerramento será publicada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 224/2021 
PROCESSO n° 33.125/2021 - OC: 822400801002021OC00238
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS – PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OKM, TIPO MI-
NIBUS - PARTICIPAÇÃO AMPLA - PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS-
TANTES DO ANEXO I. DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 30 
DE AGOSTO DE 2021. DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 10 DE SETEMBRO DE 
2021 - HORÁRIO: 10:30 HORAS. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br.O edital completo 
poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informações na Comissão 
Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 
ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDRE GASPARINI SPADARO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 031/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCO-
LAR.”.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 13/09/2021 às 13h59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃOPÚBLICA: 13/09/2021 ÀS 
14h00.
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, nomesmo endereço ou 
ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, 
noendereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br

Cabreúva, 27 de Agosto de 2021.
Antonio Carlos Mangini

Prefeito Municipal

                     AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, ESTADO DE SÃO PAULO, TORNA PÚBLICO 
QUE NO PERÍODO DE  27/08/2021 a 15/09/2021, horário de funcionamento das 8:00 hs às  
15:00 hs, nos dias de expediente na sede da Prefeitura  Municipal, em conformidade com 
a Lei nº. 9.637, de 15/05/1998, Lei Municipal nº. 1694/09, de 23/10/2009, alterara pela Lei 
Municipal nº. 1.888/14, de 08/08/2014, e  Lei Federal nº. 13.019 de 31 de julho de 2014, que  
receberá  REQUERIMENTO das entidades, pessoas jurídicas de direito privado, de fins  não 
econômicos, que estiverem interessadas em obter a qualificação como Organização Social 
no município de Itariri,  na área de atuação da saúde, visando a gerência, administração, 
planejamento e coordenação de programas  e atividades na área de assistência médica e 
ambulatorial do sistema de saúde municipal, em co-gestão com o Departamento de Saúde. 
Para tanto as Entidades interessadas na Qualificação deverão apresentar a documentação 
constante na Lei Municipal.

Itariri, 25 de agosto de 2021.
Dinamerico Gonçalves  Peroni

Prefeito Municipal

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 391/2021
OBJETO: Registro de preços para prestação de serviços de reparos e troca 
de telhas com fornecimento de materiais e mão de obra.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20/09/2021 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 20/09/2021 às 09h.
O Edital completo poderá ser obtido pelo endereço eletrônico http:/www.licitapira.
piracicaba.sp.gov.br.Fone (19) 3403-1020. 

Piracicaba, 27 de agosto de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO PRESENCIAL 28/2021.

 Objeto: Contratação de empresa para manutenção e limpeza de vias pú-
blicas, cemitério, córrego e vicinais. Os envelopes contendo proposta e documentos 
serão recebidos no dia 13 de setembro de 2021, até às 08h30min, iniciando a sua 
abertura às 09h00min. 
PREGÃO PRESENCIAL 29/2021. Objeto: Registro de preços para contratação de 
empresa para publicação de extratos de editais e afi ns em jornal de grande circula-
ção. Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no dia 21 de 
setembro de 2021, até às 08h30min, iniciando a sua abertura às 09h00min. 
PREGÃO PRESENCIAL 30/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada 
em propaganda volante, som e iluminação. Os envelopes contendo proposta e docu-
mentos serão recebidos no 22 dia de setembro de 2021, até às 08h30min, iniciando 
a sua abertura às 09h00min. O edital completo e as demais informações relativas 
às licitações e outras orientações até mesmo às recomendações durantes as ses-
sões para o enfrentamento da Covid – 19, encontram-se à disposição na Prefeitura 
Municipal setor de Compras e Licitações, no Largo São Bento nº 985, Centro, nesta 
cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, pelo e-mail: licitacao@cajuru.sp.gov.br e/
ou janaina@cajuru.sp.gov.br e no site: www.cajuru.sp.gov.br, 

Cajuru, 27 agosto de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interes-
sados que se encontram abertos na Supervisão de Licitação os seguintes 
processos:

PROCESSO Nº 048/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de obras de engenharia visando o “Recapeamento Asfáltico em 
Ruas do Município de Socorro/SP – Rua Antonio de Marco Filho e Rua 
Andrelino de Souza Pinto, Centro”, com fornecimento de materiais, 
convênio firmado entre o Estado de São Paulo, através da Secreta-
ria de Desenvolvimento Regional, Termo de Convênio Nº 100216/2021, 
conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial 
Descritivo. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Encerramento para a entrega 
dos envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Proposta Comercial, até às 9h 
30 min do dia 20/09/2021, e reunião de Licitação às 10h. Período de Dispo-
nibilização do Edital: 30/08/2021 à 14/09/2021. Período de Cadastramento: 
30/08/2021 à 15/09/2021. Socorro, 26 de agosto de 2021.

PROCESSO Nº 049/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços de obras de engenharia visando a “Pavimentação Asfáltica na 
Rua Vereador Dulcídio de Souza Pinto, Município de Socorro/SP”, com 
fornecimento de materiais, convênio firmado entre o Estado de São 
Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Termo de 
Convênio Nº 100215/2021, conforme especificações contidas no Anexo 
III do edital – Memorial Descritivo. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. En-
cerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Pro-
posta Comercial, até às 9h 30 min do dia 21/09/2021, e reunião de Licitação 
às 10h. Período de Disponibilização do Edital: 30/08/2021 à 15/09/2021. 
Período de Cadastramento: 30/08/2021 à 16/09/2021. Socorro, 26 de agos-
to de 2021.

Os Editais completos, memoriais descritivos, cronogramas, planilhas 
orçamentárias, e plantas necessárias serão disponibilizados no site www.
socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser obtidas junto à Su-
pervisão de Licitação do Município de Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 
17:00 horas, na Avenida José Maria de Faria, 71, salto, Socorro, São Paulo, 
ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, 
domingos, feriados e pontos facultativos. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2021
PROCESSO N.º 84/2021

OBJETO: Registro de preços para locação com prestação de serviços de 
caminhões e máquinas pesadas definidos e especificados no Termo de 
Referência, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, pelo período de 
12 (doze) meses. Sessão Pública: 30/09/2021 às 9h, na rua São João, 288 – 
Centro – Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a 
partir do dia 30/08/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00150/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/EMEF Valentim 
do Amaral/Gov. Mario Covas – Patio Nelson Fernandes, 15 – Centro - Anhembi, EE Barão de Jundiai– Rua 
Jacinto Nalini, 451 – Jd. S.C. Jesus – Jundiai, EE/CEL Mns Sckler – Av. Mns Seckler, 59 – Centro – Porto 
Feliz, EE Profa Priscila de Fatima Pinto – Rua Presidente Janio da Silva Quadros, s/n – Vila Lucinda - Itu, em 
SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 15/09/2021, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00154/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Oswaldo Luiz 
Sanches Toschi – Rua Saturnino de Brito, s/n – Sitio do Campo – Praia Grande, EE Vicente de Carvalho – Av. 
Puglisi, 188 – Centro - Guaruja, EE Eng. Edgar Mello Mattos de Castro – Av. Imperador, 701 – Campo dos 
Alemães – São José dos Campos, EE Profa Arlete Eloisa Ferreira Teixeira – Rua Orlando Silva, 35 – Nova 
Detroit – São José dos Campos, EE/CEL/ETEC Prof José Vieira Macedo/São José dos Campos – Rua Ipiau, 
162 – Jd. Satélite – São José dos Campos, EE Três Barras – Est. Municipal, s/n – Três Barras – Pedro de 
Toledo, EE Profa Brasilisia Machado Lobo – Rua Mssao Ogawa, s/n – Jd. Eldorado – Santa Isabel, em SP 
–- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 15/09/2021, às 15:00 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e 
www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato 
BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o 
qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM 
- (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.
fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://
file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_
Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento 
como cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, 
deverão ser entregues no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de 
Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. 
Esta Licitação será processada em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 
6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido 
no edital. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

Secretaria da Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

Encontra-se aberta na Fundação Pró-Sangue – Hemocentro de São Paulo, o Pregão Ele-
trônico do tipo Menor Preço Objetivando a Aquisição de Bens com Entrega Parcelada 
– Participação Ampla
Edital de Pregão Eletrônico nº 137/2021 – Processo – 2021/00265
Oferta de Compra nº 091301090472021Oc00139
Endereço Eletrônico: www.bec.sp.gov.br
Data do Início do Prazo para Envio da Proposta Eletrônica: 31/08/2021
Data e Hora da Abertura da Sessão Pública: 14/09/2021, às 9:00 horas
A presente licitação tem por objeto a aquisição de 42.000 (quarenta e duas mil) unidades 
de Etiqueta Indicadora de Produto Irradiado, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência que integra este Edital como Anexo I.
Indicar como Pregoeira a Senhora Isabel Saturnino Chaves – RF nº 1038.
Indicar para compor a Equipe de Apoio Técnico da Pregoeira: Jacira dos Santos da Silva 
00176.
A Íntegra do Edital e o resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, 
sujeitos à publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos 
www.imesp.com.br, opção “e-negocios públicos” e www.bec.sp.gov.brCHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021 - EDITAL Nº 42/2021 – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 13153/2021 - A Prefeitura da Estância Turística 
de Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que 
se acha aberta licitação cujo objeto: SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA CONTRATAÇÃO 
DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE 
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES 
DA ESF- ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, UNIDADE DE ATENÇÃO 
BÁSICA E DO NASF DO MUNICIPIO DE IBIÚNA, DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 30/09/2021 às 
09h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, 
sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51 - Centro – Ibiúna/
SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2021 - EDITAL Nº 
43/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9599/2021 - A Prefeitura da 
Estância Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-
se público que se acha aberta licitação cujo objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS 
MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 
16/09/2021 às 09h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço 
Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51 - Centro – 
Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

EDSON LUIZ SOARES – PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2021 - EDITAL Nº 
44/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10578/2021 - A Prefeitura da 
Estância Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se 
público que se acha aberta licitação cujo objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS 
UBS E PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL E TRIAGEM SOCIAL, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: Dia 22/09/2021 às 09h00min, na Sala de Abertura de Processos 
Licitatórios, Paço Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho 
nº51 - Centro – Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

EDSON LUIZ SOARES – PREGOEIRO
NOVA DATA TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 - EDITAL Nº 34/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 10747/2021 - A Prefeitura da Estância Turística de 
Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha 
aberta licitação cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
CRONOGRAMAS FÍSICOS FINANCEIROS E MEMORIAIS DESCRITIVOS 
ANEXOS. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 17/09/2021 às 
09h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, 
sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51- Centro – Ibiúna/SP - 
Informações pelo telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 044/2021 (RESUMIDO)

Objeto: AQUISIÇÃO DE OITO VEÍCULOS 0KM, PARA ATENDER OS SETORES DE SAÚDE, 
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, EDUCAÇÃO, MERENDA E GABINETE DO MUNICÍPIO 
DE QUEIROZ – SP, Abertura: 14/09/2021, às 11h TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Departamento de Licitação, no Paço Municipal, 
Av. Rangel Pestana, N.º 23, Bairro Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.
sp.gov.br, ou através do telefone (0XX014) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e 
das 13h às 17h.

Queiroz – SP, 27 de Agosto de 2021 
WALTER RODRIGO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º 01/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 046/2021 (RESUMIDO)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UMA COBERTURA METÁLICA, 
Abertura: 14/09/2021, às 16h, TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Departamento de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, 
N.º 23, Bairro Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.sp.gov.br, ou através do 
telefone (0XX014) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

Queiroz – SP, 27 de Agosto de 2021 
WALTER RODRIGO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves
“Vovó Mocinha” - Fungota Araraquara
MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – “Vovó Mocinha” – Fungota, Rua Carlos Gomes, 
1610 -  Centro – Araraquara-SP, (16)3305-1530 torna publico o  edital:
Modalidade Pregão Eletronico nº 018/2021 -  Processo Licitatório 198/2021
OBJETO: Registro  de preços para eventual e futura aquisição de compressa, bandagem, 
curativo e fixador de cateter, pelo período de 12 meses conforme Anexo I.
A informação dos dados para acesso ao edital deve ser feita através do e-mail: 
comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00hs do dia 13 de setembro de 2021. Inicio da 
sessão de Abertura da Proposta de Trabalho.

Araraquara, 24 de agosto de 2021.
LUCIA REGINA ORTIZ LIMA

Diretora Executiva 
FUNGOTA

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves
“Vovó Mocinha” - Fungota Araraquara
MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – “Vovó Mocinha” – Fungota, Rua Carlos Gomes, 
1610 -  Centro – Araraquara-SP, (16)3305-1530 torna publico o  edital:
Modalidade Pregão Eletronico nº 019/2021 -  Processo Licitatório 199/2021
OBJETO: Registro  de preços para eventual e futura aquisição de solventes e saneantes, pelo 
período de 12 meses conforme Anexo I.
A informação dos dados para acesso ao edital deve ser feita através do e-mail: 
comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00hs do dia 15 de setembro de 2021. Inicio da 
sessão de Abertura da Proposta de Trabalho.

Araraquara, 24 de agosto de 2021.
LUCIA REGINA ORTIZ LIMA

Diretora Executiva 
FUNGOTA

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 ÀS 
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.

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br

A9gazetasp.com.br
SÁBADO, 28 A SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOStO DE 2021 

INTL FCStone Banco de Câmbio S.A.
CNPJ: 28.811.341/0001-66

Apresentação: Submetemos à apreciação de V.Sas., em cumprimento às determinações legais e estatutárias, as demonstrações contábeis do INTL 
FCStone Banco de Câmbio S.A. (Banco) do semestre findo em 30 de junho de 2021, acrescidas das notas explicativas e do relatório dos auditores 
independentes. Desempenho: No semestre, o Banco apresentou um lucro de R$ 5.355 mil (R$ 1.783 mil no semestre findo em 30 de junho de 2020). 
Adequação das operações aos objetivos estratégicos: os produtos e operações realizadas pelo Banco estão adequados aos objetivos estratégicos 
estabelecidos no Plano de Negócios da Instituição e em conformidade com a Resolução nº 4.122/12 do CMN. Ao final do semestre findo em 30 de junho 

de 2021, constatamos enquadramento substancial ao resultado projetado. COVID-19: Em 11 de março de 2020, a OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 
SAÚDE declarou o surto de COVID-19 como pandemia. Em função dessa declaração, viagens internacionais e a mobilização de pessoas foram drastica-
mente reduzidas. Com os dados disponíveis na data de publicação destas demonstrações contábeis e em decorrência das fortes oscilações macroeco-
nômicas vividas pelo País e no mundo, não é possível definir o limite da extensão dos impactos desta Pandemia. Até a data da publicação destas demons-
trações contábeis, não foram identificados impactos relevantes para o desempenho das atividades do INTL FCStone Banco de Câmbio S.A. no Brasil.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
(Em milhares de Reais, exceto resultado por ação)

    Nota 30/06/2021 30/06/2020
Receita de intermediação financeira  18.112 10.298
 Resultado de operações com títulos e
  valores mobiliários  315 293
 Resultado de câmbio  17.797 10.005
Resultado bruto da intermediação financeira  18.112 10.298
Outras receitas/(despesas) operacionais  (7.612) (6.512)
 Despesas de pessoal 19.a (3.644) (3.256)
 Outras despesas administrativas 19.b (1.101) (914)
 Despesas tributárias  (977) (585)
 Outras receitas/(despesas) operacionais 19.c (1.890) (1.757)
Resultado operacional  10.500 3.786
Resultado não operacional  - 8
 Outras receitas/(despesas) não operacionais  - 8
Resultado antes da tributação sobre o lucro
 e participações  10.500 3.794
Imposto de renda e contribuição social 15 (4.970) (1.932)
Participações no lucro  (175) (79)
Lucro líquido do semestre  5.355 1.783
Quantidade de ações  10.000.000 10.000.000
Resultado por ação (R$)  0,54 0,18

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de Reais)
 Reservas de lucros
 Capital social Legais Estatutárias Lucros acumulados Total
Saldo em 31/12/2019 10.000 296 3.115 - 13.411
Lucro líquido do semestre - - - 1.783 1.783
Destinação do lucro líquido:
Dividendos - - (2.000) - (2.000)
Saldo em 30/06/2020 10.000 296 1.115 1.783 13.194
Saldo em 31/12/2020 10.000 508 5.148 - 15.656
Lucro líquido do semestre - - - 5.355 5.355
Saldo em 30/06/2021 10.000 508 5.148 5.355 21.011

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS 
SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO (Em milhares de Reais)

    30/06/2021 30/06/2020
Lucro líquido do semestre 5.355 1.783
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do semestre 5.355 1.783
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ativo Nota 30/06/2021 31/12/2020
Circulante  32.266 31.010
Caixa e equivalentes de caixa 4 21.177 13.738
 Disponibilidades  3.332 2.478
 Aplicações interfinanceiras de liquidez  17.800 8.998
 Relações interdependências  45 2.262
Instrumentos financeiros  10.581 17.120
 Carteira de câmbio 5 10.581 17.120
Ativos fiscais correntes e diferidos 15.d 226 106
Outros ativos 6 282 46
Não circulante  11.788 11.645
Realizável a longo prazo  11.025 10.879
Instrumentos financeiros  11.025 10.879
 Títulos e valores mobiliários 7 11.025 10.879
Imobilizado de uso 8 763 766
 Imobilizações de uso  1.058 996
 (-) Depreciações acumuladas  (295) (230)

Total do ativo  44.054 42.655

Passivo Nota 30/06/2021 31/12/2020
Circulante  23.043 26.999
Depósitos e demais instrumentos financeiros  13.819 20.167
 Relações interdependências 9 3.276 2.407
 Carteira de câmbio 5 10.543 17.760
Provisões  6.327 4.334
 Sociais e estatutárias 10.a 1.708 639
 Fiscais e previdenciárias 10.b 4.090 3.320
 Outras 10.c 529 375
Obrigações fiscais correntes e diferidas 15.e 327 341
Outros passivos 11 2.570 2.157
Patrimônio líquido 12 21.011 15.656
 Capital social
  De domiciliados no país  10.000 10.000
 Reservas de lucros
  Legais  508 508
  Estatutárias  5.148 5.148
 Lucros acumulados  5.355 -
Total do passivo  44.054 42.655

de R$ 1,00 cada, totalmente integralizadas na data do balanço, por acionista 
domiciliado no país totalizando R$ 10.000 mil. b. Reserva de lucros: i. Re-
serva legal: A reserva legal será constituída obrigatoriamente à base de 5% 
do lucro líquido do exercício, até o limite de 20% do capital social. A reserva 
poderá deixar de ser constituída quando, acrescida do montante das reservas 
de capital, atingir 30% do capital social. No semestre findo em 30 de junho 
de 2021 e no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o saldo da reser-
va legal era R$ 508 mil. ii. Reserva estatutária: A reserva estatutária será 
constituída pelo valor do lucro líquido subtraído da constituição da reserva 
legal no final do exercício. No semestre findo em 30 de junho de 2021 e no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o saldo da reserva estatutária era 
R$ 5.148 mil. c. Lucros acumulados: Em Assembléia Geral Extraordinária 
do Banco, realizada em 15 de maio de 2020, foi aprovada a distribuição de 
dividendos no valor de R$ 2.000 mil, referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019, para StoneX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda. Conforme estatuto do Banco em seu artigo 19, o lucro líquido apurado 
do exercício, após suas deduções e provisões legais, serão destinados 5% 
para constituição de reserva legal, limitada a 20% do capital social e 25%, no 
mínimo, para distribuição de dividendos, exceto se deliberado percentagem 
diferente por unanimidade dos acionistas. Para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020, foi definido pelos sócios por unanimidade a constituição 
de reservas na totalidade dos lucros, após as deduções e provisões legais, 
e a não distribuição de dividendos. d. Juros sobre capital próprio: Consi-
derando o disposto na Resolução nº 4.706/18 do CMN, nos semestres findos 
em 30 de junho de 2021 e 2020 não foram pagos juros sobre capital próprio 
pelo Banco. 13. Remuneração do pessoal chave da Administração: No 
semestre findo em 30 de junho de 2021, o Banco despendeu o montante de 
R$ 415 mil, como remuneração às pessoas chave da Administração (R$ 388 
mil no semestre findo em 30 de junho de 2020). 14. Transações com partes 
relacionadas: Os saldos registrados na rubrica outras receitas e despesas 
operacionais são, substancialmente, compostas por transações com empre-
sas do grupo no Brasil em conformidade com as normas vigentes. Os valores 
apresentados estão líquidos entre ativos e passivos, e receitas e despesas.
 Ativos / (Passivos) Receitas / (Despesas)
 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 30/06/2020
StoneX DTVM (265) (254) (1.536) (1.195)
FCStone Consultoria (44) (44) (354) (561)
Total (309) (298) (1.890) (1.756)
15. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro:
a. Demonstração do cálculo de IRPJ e CSLL: 30/06/2021 30/06/2020
Resultado líquido antes da tributação sobre o lucro (i)  10.325 3.715
IRPJ e CSLL às alíquotas vigentes (4.646) (1.634)
Efeito das adições e exclusões no cálculo de tributos:
Sobre despesas indedutíveis e receitas não tributáveis (371) (352)
Incentivos fiscais  35  28
Demais ajustes  12  26
Total  (4.970) (1.932)
(i) Deduzido de participações nos lucros.
b. Composição do crédito tributário:
 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020
 IRPJ CSLL Total Total Total
Diferenças temporárias: 
MTM 1 1 2 5 -
Provisão para pagamento
 de PLR 123 99 222 99 239
Total do crédito tributário 124 100 224 104 239
c. Movimentação do crédito tributário:
 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020
Saldo inicial 104 133 133
Constituição/(reversão):
Em contrapartida de resultado do período 120 (29) 106
Total do crédito tributário  224  104  239
d. Ativos fiscais correntes e diferidos: 30/06/2021 31/12/2020
Créditos tributários 224 104
Impostos a compensar 2 2
Total  226  106
e. Obrigações fiscais correntes e diferidas: 30/06/2021 31/12/2020
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 3 18
Impostos e contribuições sobre salários 136 150
Outros impostos a recolher 188 173
Total 327 341
16. Contingências: As declarações e outros documentos fiscais entregues 
ao Fisco (Federal, Estadual e Municipal) estão sujeitas à revisão e apuração 
pelas respectivas autoridades fiscais. 17. Compliance e PLD-FT: É nosso 
compromisso atuar continuamente para assegurar a conformidade às regu-
lamentações vigentes através, inclusive, do combate à eventuais práticas 
abusivas no mercado de valores e capitais ou relacionadas aos crimes de 
Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Corrupção envolvendo 
nossas operações, atividades ou relacionamentos. 18. Gerenciamento de 
riscos: A Resolução nº 4.557/17 do CMN dispõe sobre a estrutura de geren-
ciamento integrado de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital (GIR), 
conforme segue: a. Risco operacional: O risco operacional é definido como 
a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falhas, deficiências 
ou inadequações de processos internos, pessoas e sistemas ou eventos 
externos, incluindo o risco legal associado à inadequação ou deficiência em 
contratos firmados pela instituição, às sanções em razão de descumprimento 
de dispositivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes de 
suas atividades. A Instituição dispõe de política e estrutura de gerenciamento 
de risco operacional, capaz de identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar 
os riscos associados a suas atividades através de processo de autoavaliação 
de riscos e controles, captura e registro de incidentes e perdas operacio-
nais, monitoramento de ações corretivas e indicadores de riscos, além de 
processo estruturado de comunicação através de comitês. A estrutura de 

gerenciamento de riscos e suas ferramentas são compatíveis com a natureza 
e complexidade das atividades da Instituição. Este processo visa garantir a 
qualidade do ambiente de controles internos e garante a aderência às dire-
trizes locais e globais e regulamentação vigente. b. Risco de mercado: O 
risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas 
resultantes de flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos 
pela Instituição, o que inclui o risco de variação das taxas de juros, preços 
de ações, risco de variação cambial e preço das mercadorias (commodities). 
A Instituição possui uma estrutura de gerenciamento de risco de mercado 
segregada das áreas de negócios proporcionando suficiente independência 
e autonomia para desempenho de suas atividades. A estrutura de gerencia-
mento de risco de mercado conta com políticas, procedimentos, papéis e 
responsabilidades, assim como metodologias e ferramentas que auxiliam o 
gerenciamento de risco na Instituição. A área de gerenciamento de risco de 
mercado estabelece limites que asseguram o alinhamento das exposições 
ao risco de mercado com o apetite ao risco da Instituição e monitora conti-
nuamente os níveis de risco de mercado através de relatórios de estresse 
e sensibilidade. c. Risco de liquidez: O risco de liquidez é definido como a 
possiblidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas 
obrigações e possiblidade de a instituição não conseguir negociar a preço 
de mercado determinadas posições. A Instituição possui uma estrutura de 
gerenciamento de risco de liquidez segregada das áreas de negócios propor-
cionando suficiente independência e autonomia para desempenho de suas 
atividades. A estrutura de gerenciamento de risco de liquidez conta com 
políticas, procedimentos, papéis e responsabilidades, assim como metodo-
logias e ferramentas que auxiliam o gerenciamento de risco na Instituição. 
Em complemento, a área de gerenciamento de risco de liquidez monitora o 
fluxo de caixa e a composição dos recursos disponíveis, os limites mínimos 
de liquidez, o colchão de liquidez e fornece diretrizes para o gerenciamento 
e mitigação do risco de liquidez, além de contemplar o plano de contingência 
para situações de estresse. d. Risco de crédito: O risco de crédito é definido 
como a probabilidade de inadimplência da contraparte que ocorre quando 
a mesma não efetua o pagamento de suas obrigações ou quando ocorre a 
redução de ganhos esperados em decorrência de deterioração creditícia da 
contraparte. A Instituição possui políticas e procedimentos visando mitigar 
riscos associados a capacidade dos clientes de gerarem recursos suficientes 
para honrarem suas obrigações e aprovação, de forma independente, dos 
limites de crédito atribuídos aos clientes. Essa mitigação do risco de crédito 
é realizada através de análise quantitativa e qualitativa além de acompa-
nhamento e determinação de limites com base na avaliação de crédito da 
contraparte e limites de exposição internos. e. Risco socioambiental: A 
Resolução nº 4.327/14 do CMN estabelece as diretrizes a serem seguidas na 
implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental. A Instituição, 
seguindo a regulamentação vigente, e de acordo com as melhores práticas 
de mercado implementou uma Política de Responsabilidade Socioambien-
tal a qual aborda as diretrizes do gerenciamento do risco socioambiental, 
critérios de análise, assim como a governança, ações e o papel das áreas 
no gerenciamento do risco socioambiental. f. Gestão de capital: Conforme 
Capítulo IV, Art. 39º, da Resolução nº 4.557/17 do CMN, o gerenciamento de 
capital é definido como o processo contínuo de monitoramento e controle do 
capital mantido pela instituição, a avaliação da necessidade de capital para 
fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita e ao planejamento de 
metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da 
instituição. A estrutura de gerenciamento de capital da StoneX é compatível 
com a natureza das suas operações, a complexidade dos produtos e serviços 
oferecidos, e a dimensão de sua exposição a riscos abrangendo a StoneX 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e o INTL FCStone Banco 
de Câmbio S.A., ambos autorizados a funcionar pelo BACEN formando o 
Conglomerado Prudencial da StoneX do Brasil, definido nos termos da Re-
solução nº 4.280/13 do CMN. A StoneX instituiu uma Política de Gestão de 
Capital, que abrange processos, procedimentos e sistemas que garantem a 
implementação dessa estrutura atendendo as recomendações dos órgãos 
reguladores. Como parte do plano de contingência de capital da Instituição, 
a matriz Global StoneX Group Inc. está à disposição da Administração do 
Conglomerado Prudencial para fornecer suporte financeiro em caso de cená-
rios de estresse com necessidades adicionais de financiamento. 19. Outras 
informações: a. Despesas de pessoal: 30/06/2021 30/06/2020
Proventos 2.530 2.276
Benefícios 608 531
Encargos sociais 490 439
Outras 16 10
Total 3.644 3.256
b. Outras despesas administrativas: 30/06/2021 30/06/2020
Aluguéis  235 230
Serviços técnicos especializados 127 126
Processamento de dados 422 319
Depreciação e amortização 65 53
Outras 252 186
Total 1.101 914
c. Outras receitas/despesas operacionais: 30/06/2021 30/06/2020
Receitas/despesas com partes relacionadas 1.890 1.756
Outras receitas/despesas operacionais - 1
Total 1.890 1.757
20. Prestação de outros serviços e política de independência do audi-
tor: Informamos que a Empresa contratada para auditoria das demonstra-
ções contábeis da Instituição não prestou no período outros serviços que 
não sejam de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que 
preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacio-
nalmente aceitos, nos quais o auditor não deve auditar o seu próprio traba-
lho e nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover o interesse 
deste. 21. Ouvidoria: O canal de Ouvidoria está plenamente implementado, 
através de canal próprio de discagem direta gratuita (DDG) 0800 942 4685.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO (Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional: Com o objetivo de ampliar sua presença nos 
mercados de câmbio pronto primário e secundário a StoneX apresentou em 
junho de 2015, pleito de constituição e autorização para funcionamento do 
INTL FCStone Banco de Câmbio S.A. (Banco). Em atendimento ao pleito 
realizado, em ofício datado de 21 de julho de 2017, o BACEN emitiu parecer 
favorável à sua constituição e, posteriormente em ofício datado de 26 de 
fevereiro de 2018, comunicou a constatação da compatibilidade da estrutura 
organizacional apresentada pela StoneX. Em 15 de março de 2018, foi publi-
cado em Diário Oficial a aprovação para funcionamento, cujo início das ativi-
dades foi em 2 de abril de 2018. Com controle direto 100% detido pela Sto-
neX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (DTVM), foi formado 
então o Conglomerado Prudencial StoneX, cuja DTVM é a líder. 2. Apre-
sentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis do 
Banco foram preparadas a partir das diretrizes emanadas da Lei das Socie-
dades por Ações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN) consubstanciadas 
no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), 
que considera os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). Em atendimento ao disposto na Resolução nº 4.818/20 
do CMN e da Resolução nº 2/20 do BACEN, foram estabelecidos critérios 
e procedimentos para elaboração e divulgação das demonstrações contá-
beis. Com a finalidade de apresentar as demonstrações contábeis em bases 
comparáveis com o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, as contas 
patrimoniais abaixo relacionadas foram reclassificadas, conforme segue:

Nomenclatura anterior Original Atual Nomenclatura atual
Ativo    
Aplicações em operações 
compromissadas 8.998 8.998 Aplicações interfinanceiras 

de liquidez
Carteira própria 10.793

10.879 Títulos e valores mobiliáriosVinculados à prestação de 
garantias 86

Diversos 120
14 Outros ativos

106 Ativos fiscais correntes e 
diferidos

Rendas a receber 7 7 Outros ativos
Despesas antecipadas 25 25 Outros ativos
Móveis e equipamentos 420

996 Imobilizações de usoBenfeitorias em imóveis de 
terceiros 576

Passivo
Ordem de pagamento a 
terceiros 2.407 2.407 Relações 

interdependências
Cobrança e arrecadação 
de tributos e 
assemelhados

749 749 Outros passivos

Sociais e estatutárias 1.740 639 Sociais e estatutárias
1.101 Outros passivos

Fiscais e previdenciárias 3.754

3.320 Fiscais e previdenciárias

341 Obrigações fiscais 
correntes e diferidas

93 Outras

Diversas 589 282 Outras
307 Outros passivos

Na elaboração das demonstrações contábeis foram utilizadas estimativas 
e premissas na determinação dos montantes de certos ativos, passivos, 
receitas e despesas de acordo com as práticas contábeis vigentes no Bra-
sil. Essas estimativas e premissas foram consideradas na mensuração de 
passivos e na seleção do prazo de vida útil de certos ativos. Os resultados 
efetivos podem ser diferentes das estimativas e premissas adotadas. As 
demonstrações contábeis da entidade foram apresentadas na moeda do 
ambiente econômico primário na qual a entidade opera (moeda funcional), 
expressa em Reais, moeda funcional do INTL FCStone Banco de Câmbio 
S.A. A taxa utilizada para conversão em moeda estrangeira é a taxa de 
câmbio vigente na data de encerramento do balanço para operações à vista 
divulgada pelo BACEN. As demonstrações contábeis relativas ao semestre 
findo em 30 de junho de 2021 foram aprovadas pela Administração na data 
de 24 de agosto de 2021. 3. Principais práticas contábeis: a. Apuração 
do resultado: As receitas e despesas são contabilizadas de acordo com o 
regime de competência. As receitas do Banco são compostas basicamente 
por ganhos em transações de compra e venda de moedas estrangeiras. 
b. Estimativas contábeis: Na preparação das demonstrações contábeis 
foram utilizadas estimativas e premissas na determinação do valor de certos 
ativos, passivos, receitas e despesas de acordo com as práticas contábeis 
vigentes no Brasil, que se basearam em fatores objetivos e subjetivos e 
levaram em consideração o julgamento da Administração para sua determi-
nação. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá 
resultar em valores divergentes devido à subjetividade inerente ao processo 
de sua determinação. A Administração revisa as estimativas e premissas 
pelo menos semestralmente. c. Ativos e passivos circulantes e a longo 
prazo: Demonstrados pelo custo de aquisição, incluindo os rendimentos e 
as variações monetárias e cambiais auferidos, deduzido, quando aplicável, 
das correspondentes provisões para perdas ou ajustes ao valor de mercado. 
d. Títulos e valores mobiliários: Em 30 de junho de 2021, o Banco possuía 
posições em Títulos Públicos Federais do Tesouro Nacional, cuja liquidez é 
diária. Os valores estão ajustados ao valor de mercado em atendimento a 
Circular nº 3.068/01 do BACEN. e. Permanente: i. Imobilizado de uso: Os 
ativos imobilizados são, em sua maioria, móveis e equipamentos e benfei-
torias em imóveis de terceiros, sendo registrados pelo custo de aquisição 
ou formação e depreciado pelo método linear considerando as taxas que 
contemplam a vida útil econômica dos bens. f. Provisão para imposto de 

renda e contribuição social: A provisão para o Imposto de Renda (IR) cor-
rente, quando aplicável, é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, 
acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 mil 
no ano. A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) corrente foi cal-
culada à alíquota de 15% nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. A partir 
de março de 2020, a CSLL corrente foi calculada à alíquota de 20%, confor-
me Instrução Normativa nº 1.942 da Receita Federal do Brasil. 4. Caixa e 
equivalentes de caixa: São representados por disponibilidades em moeda 
nacional e estrangeira, aplicações interfinanceiras de liquidez no mercado 
aberto em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos, com 
prazo igual ou inferior a 90 dias, e transferência interna de recursos.
 30/06/2021 31/12/2020
Disponibilidades em moeda nacional  20  60
Disponibilidades em moeda estrangeira  3.312  2.418
Aplicações interfinanceiras de liquidez (a)  17.800  8.998
Transferência interna de recursos  45  2.262
Total 21.177 13.738
(a) Representadas por operações compromissadas, remuneradas a taxas 
pré-fixadas, lastreadas em títulos públicos, demonstradas pelo valor de apli-
cação, acrescido dos rendimentos decorridos, calculados com base na taxa 
SELIC. 5. Carteira de câmbio: 30/06/2021 31/12/2020
 Ativo Passivo Ativo Passivo
Obrigações por compra de câmbio - 5.218 - 8.820
Câmbio comprado a liquidar 5.300 - 8.940 -
Direitos sobre venda de câmbio 5.313 - 8.917 -
Câmbio vendido a liquidar - 5.325 - 8.940
Adiantamentos em moeda nacional
 recebidos (32) - (737) -
Total 10.581 10.543 17.120 17.760
6. Outros ativos: 30/06/2021 31/12/2020
Rendas a receber  5  7
Adiantamentos e antecipações salariais  169  14
Despesas antecipadas  71  25
Diversos  37 -
Total 282 46
7. Títulos e valores mobiliários: Composição por classificação e tipo:
 30/06/2021 31/12/2020
 Valor de Valor de Valor de
 custo mercado mercado
Carteira própria 
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 10.944 10.938 10.793
Vinculados à prestação de garantias 
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 87 87 86
Total da carteira 11.031 11.025 10.879
Classificação e composição por prazo de vencimento:
 30/06/2021 31/12/2020
 Acima Valor de Valor de
 de 1 ano mercado mercado
Carteira própria 10.938 10.938 10.793
Vinculados à prestação de garantias 87 87 86
Total da carteira 11.025 11.025 10.879
8. Imobilizado de uso: 30/06/2021 31/12/2020
Móveis e equipamentos de uso 482 420
Benfeitorias em imóveis de terceiros 576 576
Depreciações acumuladas (295) (230)
Total 763 766
Movimentação do imobilizado: Móveis e Benfeitorias em
 equipamentos imóveis de terceiros
Saldo em 31/12/2020  420  576
Adições  62  -
Baixas - -
Saldo em 30/06/2021 482  576
De acordo com a Resolução nº 3.566/08 do CMN, que dispõe sobre os proce-
dimentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas 
em relação ao valor recuperável de ativos (“impairment”), o Banco reavalia, 
no mínimo anualmente, o valor recuperável dos seus ativos, sendo reconhe-
cidas no resultado do exercício as eventuais perdas apuradas. 9. Relações 
interdependências: Em 30 de junho de 2021 o saldo de R$ 3.276 mil (R$ 
2.407 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2020) refere-se ao valor 
das ordens de pagamento em moedas estrangeiras provenientes do exterior 
já creditadas à conta do estabelecimento por banqueiro no exterior, a serem 
cumpridas no País por seu contravalor em moeda nacional. 10. Provisões: 
a. Sociais e estatutárias: O montante de R$ 1.708 mil no semestre findo 
em 30 de junho de 2021 (R$ 639 mil no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020) refere-se a provisões de bônus e participação nos lucros. b. Fis-
cais e previdenciárias: O montante de R$ 4.090 mil no semestre findo em 
30 de junho de 2021 (R$ 3.320 mil no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020) refere-se a provisão de impostos e contribuições sobre os lucros.
c. Outras: 30/06/2021 31/12/2020
Provisão para despesas de pessoal  513  357
Diversas  16  18
Total 529 375
11. Outros passivos: 30/06/2021 31/12/2020
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados  1.145  749
Gratificações e participações a pagar  1.108  1.101
Valores a pagar de partes relacionadas  315  306
Diversos  2  1
Total 2.570 2.157
12. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social do Banco está re-
presentado por 10.000 mil ações ordinárias, nominativas escriturais, no valor 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS 
SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO (Em milhares de Reais)

    Nota 30/06/2021 30/06/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido  5.355 1.783
Ajustes para:
Depreciações  65 45
Lucro líquido ajustado  5.420 1.828
Variações patrimoniais
(Aumento) em títulos e valores mobiliários  (146) (184)
Aumento/(redução) em carteira de câmbio  (678) 1.166
(Aumento) em ativos fiscais correntes e diferidos  (120) (106)
(Aumento) em outros ativos  (236) (68)
Aumento em relações interdependências  869 4.412
Aumento em provisões  1.993 925
Aumento/(redução) em obrigações fiscais
 correntes e diferidas  (14) 7
Aumento em outros passivos  413 17
Caixa gerado pelas atividades operacionais  7.501 7.997
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Fluxo de caixa (utilizado) nas atividades
 de investimento  (62) (112)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos  - (2.000)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa  7.439 5.885
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do semestre 4 13.738 7.979
Caixa e equivalentes de caixa
 no final do semestre 4 21.177 13.864
Aumento de caixa e equivalentes de caixa  7.439 5.885

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Ilmos. Srs. Acionistas e Diretores do INTL FCSTONE BANCO DE 
CÂMBIO S.A. - São Paulo, SP. Opinião: Examinamos as demonstrações 
contábeis do INTL FCStone Banco de Câmbio S.A. (“Banco”) que com-
preendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das demonstrações do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os semes-
tres findos naquela data, bem como, as respectivas notas explicativas, in-
cluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações contábeis acima referidas quando lidas em conjunto com 
as notas explicativas da Administração, que as acompanham, representam 
satisfatoriamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira do INTL FCStone Banco de Câmbio S.A. (“Banco”), em 30 
de junho de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições financeiras autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa au-
ditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção intitulada: “Responsabilidades do auditor pela au-
ditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação 
ao “Banco”, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Có-
digo de Ética Profissional do Contador e nas Normas Profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cumprimos com as demais 

responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida foi suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras: A Administração do “Banco” é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações con-
tábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pe-
los controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de-
monstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade do “Banco” continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso des-
sa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 
que a Administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança do “Banco” são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 

um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissio-
nal ao longo da auditoria. Além disso: i. Identificamos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os con-
troles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas in-
tencionais. ii. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos do “Banco”. iii. Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração. iv. Concluímos sobre a 

adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incer-
teza relevante em relação a eventos ou circunstâncias que possa levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
do “Banco”. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso re-
latório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o “Banco” a não 
mais manter-se em continuidade operacional. v. Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. vi. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da épo-
ca da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

São Paulo, SP, 24 de agosto de 2021.
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CNPJ: 20.824.537/0001-83 Contador
CRC 2 SP 032.357/O-0 - CVM: 12.238 CRC 1 SP 136.741/O-6

DIRETORIA
FÁBIO NISAKA SOLFERINI - Diretor Presidente JORGE A. ORTEGA DO NASCIMENTO - Contador CRC-1SP 305.762/O-6

1ª Vara, do Foro de Bertioga –SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
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homologado e com o trânsito em julgado certificado dos autos nº 0001712-14.2011.8.26.0075, 
porém diante de longo histórico de inadimplência, requerem a imissão na posse do imóvel que foi 
objeto do acordo judicial, situado na Quadra 2, parte do antigo o Lote 7, atual lote RW07 da mesma 
Vila Tupi, inscrito sob a Matrícula 9.200 do 1º CRI de Santos. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia fixada em sentença registrando-se que no silêncio será expedido 
mandado de despejo coercitivo ao endereço do imóvel objeto da lide, ficando desde já autorizado o 
auxílio policial no cumprimento da ordem. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bertioga-SP. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A ABEFAER - Associação Brasileira das Entidades de Formação Aeronáutica, Associação civil sem 
fins lucrativos, inscrita no CNPJ n° 09.039.204/0001-00, com sede e foro nesta Comarca de São 
Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Comendador Miguel Calfat, 642, Vila nova Conceição, por seu 
Administrador Provisório Judicial, Sr. Décio Corrêa, e nos termos dos Artigos 14, 15 e 16 §1°, do 
Estatuto Social, convoca seus associados, conforme artigo 10 do estatuto, para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que se realizará no próximo dia 10/09/2021, nas dependências do Aeroclube de são 
Paulo – Av. Olavo Fontoura, 650, Campo de Marte, São Paulo/SP, para a eleição da diretoria com pri-
meira chamada às 14h e segunda chamada às 14h30min. 1- Apresentação para eleição das chapas 
para o período de 2021/2025; 2- Posse da nova diretoria. 
OBS: O uso de máscara será obrigatório e a observância de todas as orientações recomendadas 
pelo Ministério da Saúde.

São Paulo, 27 de Agosto de 2021.

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0019004-82.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA VIRGINIA GALVAO PAIVA LUCARELLI, Advogada, RG 9.742.982, CPF 
128.523.958-00, Nascido/Nascida 07/03/1967, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Condomínio Edifício Califórnia CNPJ - 55.401.129/0001-01. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 41.266,51 (abril/2021 - fls. 15/19), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 11 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO 20 DIAS. PROC. Nº 0026018-65.2017.8.26.0001. A Dra. Fernanda Rossanez 
Vaz da Silva, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível – Foro Regional I - Santana/SP. FAZ SABER a Moacir Jacinto 
Carraro, CPF 120.863.800-97, o qual encontra-se em local ignorado, que pelo presente edital, expedido nos 
autos de Cumprimento de Sentença, que lhe requer, e a outra, ajuizada por Condomínio Edifício Empresarial 
Vitória, procedeu-se a penhora sobre A Sala Comercial nº 41, descrição completa na Matrícula nº 42.328 do 
17ºCRI/SP - (fls. 91/98). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua intimação da Penhora por 
edital, bem como ficam suas advogadas intimadas, da penhora e do encargo de depositário do coexecutado 
em epigrafe, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, onde, no qual, 
havendo ausência de manifestação, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos da lei e cominações. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de 
julho de 2021. 

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1016463-06.2014.8.26.0003. A MM. Juíza de Direito 
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dra. CLAUDIA FELIX DE LIMA, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a SONIA REGINA RIBEIRO MARTUSCELLI, CPF nº 022.534.218-98,representante do 
Espólio de Vicente Martuscelli, que por parte de LUIZ SCHIAVELLI, lhe foi ajuizada uma Ação de Declaratória 
de Nulidade de Negócio Jurídico, constando na inicial o desejo de ver declarado nulo o Instrumento Particular 
de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários referente aos imóveis deixados por Francisco Cancero, em 
favor de seus genitores: uma casa situada na Rua Tobias de Barros nº 140, antigo nº 12, Santo Amaro - SP, 
medindo 450metros quadrados, e um apartamento situado na Rua Gibraltar nº 180, antiga Rua Guaianazes 
nº 218, Santo Amaro - SP, medindo 65 metros quadrados de área total. Encontrando-se a requerida em local 
incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que começará 
a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias, apresente contestação, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1086081-04.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vítor Gambassi Pereira, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCO EDUARDO MORAES LOWNDES DE OLIVEIRA, CPF/MF n.º 153.595.138-
96, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de JOSÉ LUIZ FRANCHINI 
RIBEIRO, objetivando em síntese o recebimento da quantia de R$156.605,54 (setembro/2016 – fls. 26), 
devidamente atualizada. Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL 
para pagar o débito no prazo de 03 dias(art. 829, CPC), hipótese em que os honorários fixados serão reduzidos 
pela metade (art. 827, § 1º, CPC), ou requerer o parcelamento nos termos do art. 916 do CPC, (comprovando, 
no prazo para embargos, o depósito de 30% do crédito exequendo, inclusive custas processuais e honorários 
advocatícios, e pugnado pelo pagamento do saldo em 06 parcelas mensais acrescidas de correção monetária 
e juros de 1% (um por cento) ao mês. Sob pena de penhora e avaliação de bens. Decorridos os prazos acima 
consignados, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 04 de agosto de 2021. 

Eólica Serra das Vacas Holding S.A.
CNPJ/MF nº 23.441.056/0001-87

AVISO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO
A Eólica Serra das Vacas Holding S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 23.441.056/0001-87, com sede na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 1931, 4 andar, Jd. Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-910, com seus atos constitutivos arquivados  
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE sob o nº 35.300.483.316, comunica à praça e ao mercado em 
geral para diversos fins o extravio do Livro de Registro de Presença de Acionistas, registrado perante a JUCESP em 
08/03/2016, sob nº 9485.

Eólica Serra das Vacas I S.A.
CNPJ/MF nº 18.127.269/0001-07

AVISO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO
A Eólica Serra das Vacas I S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 18.127.269/0001-07, com sede na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 1931, 4 andar, Jd. Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-910, com seus atos constitutivos arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE sob o nº 35.300.453.034, comunica à praça e ao mercado em geral para 
diversos fins o extravio do Livro de Registro de Presença de Acionistas, registrado perante a JUCESP em 06/11/2013, 
sob nº 66412.

Eólica Serra das Vacas II S.A. 
CNPJ/MF nº 19.224.741/0001-84

AVISO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO
A Eólica Serra das Vacas II S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 19.224.741/0001-84, com sede na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 1931, 4 andar, Jd. Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-910, com seus atos constitutivos arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE sob o nº 35.300.458.974, comunica à praça e ao mercado em geral para 
diversos fins o extravio do Livro de Registro de Presença de Acionistas, registrado perante a JUCESP em 16/01/2014, 
sob nº 3208.

Eólica Serra das Vacas III S.A.
CNPJ/MF nº 19.694.110/0001-29

AVISO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO
A Eólica Serra das Vacas III S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 19.694.110/0001-29, com sede na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 1931, 4 andar, Jd. Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-910, com seus atos constitutivos arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE sob o nº 35.300.462.459, comunica à praça e ao mercado em geral para 
diversos fins o extravio do Livro de Registro de Presença de Acionistas, registrado perante a JUCESP em 28/02/2014, 
sob nº 11497.

Eólica Serra das Vacas IV S.A.
CNPJ/MF nº 19.694.146/0001-02

AVISO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO
A Eólica Serra das Vacas IV S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 19.694.146/0001-02, com sede na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 1931, 4 andar, Jd. Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-910, com seus atos constitutivos arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE sob o nº 35.300.462.467, comunica à praça e ao mercado em geral para 
diversos fins o extravio do Livro de Registro de Presença de Acionistas, registrado perante a JUCESP em 28/02/2014, 
sob nº 11495.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002910-79.2020.8.26.0002 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) LOS 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA EIRELI, NA PESSOA DASÓCIA LUCIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, CNPJ 26.492.575/0001-62, que 
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de F. Barbosa & Cia Ltda. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens 
quantos bastem à garan�a da execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária será reduzida pela metade. No 
prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em execução, incluindo custas e honorários 
advoca�cios, poderá o executado requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 
juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado o pagamento, fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de embargos à 
execução. Em 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 13 de agosto de 2021.     P-27e28/08  

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000295-09.2021.8.26.0032 O MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Araçatuba, Estado de São Paulo, Dr. ADEILSON FERREIRA NEGRI, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA PAULA DE SOUZA VESTUARIO - ME, CNPJ 08.684.613/0001-05, e 
José Carlos Akama, CPF 023814878-59, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por par-
te de Banco do Brasil S/A, alegando em síntese: que é credor do executado da quantia de R$ 236.080,75 (du-
zentos e trinta e seis mil e oitenta reais e setenta e cinco centavos), atualizada até dezembro de 2020, decorren-
te da condenação na ação de Procedimento Ordinário Contratos Bancários, processo nº 1003842-
84.2014.8.26.0032, na qual o executado figura como réu. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada as suas INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 236.080,75 (duzentos e trinta e seis mil e oitenta reais 
e setenta e cinco centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e hono-
rários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos 
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento vo-
luntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, suas impugnações. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Araçatuba, aos 10 de março de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0006664-42.2020.8.26.0068.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do
Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a).
Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Sônia Regina Sitton, CPF
098.250.198-67, que por este Juízo tramita uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec
Ltda, na qual foi efetuado o bloqueio de R$ 1.260,
67, em conta(s) bancária(s) de sua titularidade.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, com-
prove a impenhorabilidade da referida quantia,
sob pena de converte-se a indisponibilidade em
penhora (art. 854, §§ 3º e 5º, do CPC), podendo,
no prazo de 15 dias, apresentar impugnação (art.
525, §11, do CPC). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri,
aos 29 de julho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0010059-52.2013.8.26.0047 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Assis, Estado de São Paulo, Dr(a). DIOGO PORTO VI-
EIRA BERTOLUCCI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOAQUIM APARECIDO INACIO, RG 
372599473, CPF 495.865.059-87, com endereço à SITIO SANTANA MARIANA RURAL, AGUA DA 
FIGUEIRA, Assis - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Banco do Brasil Sa, alegando em síntese: firmou contrato de abertura de crédito fixo rural e aditivo de 
retificação e ratificação ao contrato de abertura de credito rural fixo. Número da operação 022.307.836 
e os executados não honraram o compromisso. Valor do débito em 19/03/2020: R$92.033,33 (noventa 
e dois mil, trinta e três reais e trinta e três centavos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabi-
do, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 03 dias efetue o pagamento, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apre-
sente embargos, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 231, do CPC. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Assis, aos 
06 de agosto de 2021. 

SF 376 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 13/07/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 376 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 13/07/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057345-5 em 23/07/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL – PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1004474-41.2021.8.26.0008. O(A) MM.Juiz(a) de
Direito da 2ºVara da Família e Sucessões – Foro Regional VIII – Tatuapé – São Paulo, Estado de São Paulo,Dra. MARÍLIA CARVALHO
FERREIRA DE CASTRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo e respectivo cartório processam
os autos da Ação de Alteração de Regime de Bens de nº 1004474-41.2021.8.26.0008 que Edson Augusto Saninoe Giane Elis de
Carvalho Sanino, por meio do qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens de:comunhão parcial de
bensparaseparação total de bens . E em atendimento ao art. 734 § 1º do CPC e 1.639, §2º do Código Civil, para dar publicidade a
todos e que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MMªJuíza da 2ª Vara da Família e Sucessões– Foro Regional VIII – Tatuapé–
Comarca de São Paulo, expedir o presente Edital, para divulgar a pretendida alteração do regime de bens. 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. Processo Digital nº: 4018268-32.2013.8.26.0114 - 2013/001882 Classe: Assunto: Execução de 
Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária Requerente: Itaú Unibanco S/A Requerido: Luiz Paulo Rodrigues Molina e 
outros. Edital de Citação. Prazo de 20dias. Processo nº4018268-32.2013.8.26.0114.O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara  
Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Gabriel Baldi de Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a 
Luiz Paulo Rodrigues Molina, Pamela Maria Rodrigues Molina e Molina Transp e Turismo Ltda, que lhe foi pro 
posta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Itaú Unibanco S/A,alegando em síntese ser credor 
dos executados na quantia de R$ 41.228,67 (agosto/2013) referente saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário 
Finame Compradora - TJLP - Alienação Fiduciária registrada sob n° 000200965353002, proposta n°461900/08 firma 
da em 04/11/2008. Requer a condenação dos executados ao pagamento do valor devidamente atualizado, acrescido 
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sa 
bido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 di 
as, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora, po  
dendo opor embargos à execução, no prazo de 15 dias, nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 13 de julho de 2021. 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1050701-46.2017.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada 
Paiva, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a Weifeng Zhu (CPF: 233.862.778-
45) que Cimasa Administradora de Bens Ltda lhe ajuizou Ação de Execução da quantia de R$ 
58.875,70 (12/2017), representada pelo Instrumento Particular de Contrato de Locação Comercial 
do imóvel sito a Rua Pamplona, 1454 Jd. Paulista/SP. Estando o executado em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios. Caso o executado efetue o pagamento no prazo 
acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, OU em 15 dias, 
embargue OU reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor 
em execução, acrescidas de custas, honorários de advogado, o executado poderá requerer 
autorização do Juízo para pagar o restante do débito em até 6 parcelas mensais corrigidas e 
acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia nos termos da lei. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 30 E31/08/2021 

FORO REGIONAL V – SÃO MIGUEL PAULISTA 1ª Vara 
Cível - 1º Ofício Cível Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 
0005078-28.2021.8.26.0005. A Dra. Lucilia Alcione Prata, 
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Regional de São Miguel 
Paulista, FAZ SABER a Elaine Maillo Andriguetto ME, 
CNPJ/MF 13.798.576/0001-98 e Elaine Mai l lo 
Andriguetto, CPF/MF 164.205.098-90, as quais 
encontram-se em local ignorado, que pelo presente edital, 
expedido nos autos do Cumprimento de Sentença que 
lhes requer Michael Jones da Silva, ficam intimadas para 
em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, pagar a quantia de 
R$ 13.076,37, acrescida de custas, se houver, sob pena de 
multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos 
termos do art. 513 § 2º inciso IV do CPC, ficando advertidas 
de que transcorrido o prazo mencionado, sem pagamento, 
inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios 
autos, impugnação (art. 523/CPC). São Paulo, 24 de 
agosto de 2021. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivão (ã) 
Judicial I, subscrevi. Lucilia Alcione Prata Juíza de Direito 

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 0020913-
93.2012.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr.Beatriz de 
Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Bron Fer 
Fundição de Metais Ltda. EPP (CNPJ: 74.307.380/0001-48) 
na pessoa do seu representante legal, Caroline Verônica 
Matusevicius (CPF: 393.496.818-03), Karin Matusevicius 
(CPF: 312.090.218-70), Katia Cristine Matusevicius 
Chama (CPF: 282.742.938-19), Iralzir Aparecida 
Matusevicius (CPF: 065.822.038-19) herdeiras de José 
Roberto Matusevicius que Adam Administração de Bens 
Ltda., ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial 
para cobrança de R$ 298.126,74 (a atualizar) referente ao 
contrato de empréstimo nº 66.272630-5, emitido em 
24.01.2011 e não honrado pelos executados. Estando em 
lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 
03 dias, pague o débito corrigido ou, em 15 dias embargue ou 
reconheça o crédito cobrado, depositando 30% do valor 
exigido, com custas e honorários, propondo o pagamento 
restante em 6 parcelas mensais. Os prazos fluirão após os 30 
dias supra, sob pena de penhora. Sendo revel, será nomeado 
curador. Será o presente, publicado na forma da lei.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1004788-
18.2021.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. 
Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. Faz 
saber aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Marcos Prado Mendes e Outra, 
ajuizaram Ação de Usucapião, visando o domínio sobre 
o imóvel sito à Av. Marcos Paulo Gonçalves, 569, Vila 
Nova Bonsucesso, Guarulhos/SP, com área de 
360,54m², I.C: 064.80.19.0108.01.002, alegando posse 
mansa, pacífica, in interrupta, inconteste e sem 
oposição, no prazo legal. Estando em termos, expede-se 
o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após 
o prazo supra, ofereçam resposta. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Edital de Intimação - Prazo de 30 dias (úteis). Processo 
nº 1005906-68.2017.8.26.0224, O MM. Juiz de Direito da 
10ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln 
Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Lívia Lemes Rosa (CPF: 348.543.488-44) e Rodolfo 
Lanatovitz Predes (CPF: 322.862.248-70) e seus 
cônjuges, se casados forem que na Ação de Execução 
de Título Extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Edifício 
Arquiteto Paulo Fernando de Souza, foi penhorado os 
direitos referentes ao apto nº 23, integrante do condomínio 
autor, sito à R. Conego Valadão nº 348, Guarulhos/SP, 
matr ícula 75.877 do 1º CRI desta Comarca;  e 
respectivamente avaliados em R$ 252.793,00 sendo esta 
avaliação homologada pelo juízo em 07.04.2020. Estando 
os executados em lugar ignorado, foi deferida sua intimação 
por edital, para que no prazo de 15 dias (úteis), a fluir, 
após o prazo supra, ofereçam impugnação, sob pena de 
revelia (ocasião em que será nomeado curador). Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1011821-80.2018.8.26.0348 O MM. Juiz de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr. 
Thiago Elias Massad, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Fernanda Amorin Terencio Pereira (CPF: 391.592.228-59) 
que Coopercredi-SP Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Servidores Municipais SP ajuizou Ação 
Monitória para receber R$ 21.496,91 (a atualizar) referente 
ao Termo de Aditivo de Empréstimo nº 651627 de 
30/01/2018, não honrado pela ré. Estando a requerida em 
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o valor 
devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do 
valor atribuído à causa, tornando-se isento de custas; ou, 
embarguem, sob pena de constituírem-se de pleno direito 
em títulos executivos judiciais, em 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 Mauá, aos 09 de agosto de 2021.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1043695-17.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dra. Guilherme Ferreira da Cruz, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a Raimundo Nonato Ribeiro de Lira (CPF: 
287.191.743-49) que Comercial, Construções e Serviços 
Blanchard Ltda. ajuizou uma Ação Possessória 
objetivando a reintegração de posse (ocorrida em 
05.06.2019) do imóvel sito à R. Aurora nº 753, Santa 
Efigênia - São Paulo/SP, pertencente ao autor, bem como, a 
condenação ao pagamento de perdas e danos a ser 
arbitrado pelo juízo. Estando em lugar ignorado, expede-se 
o presente edital para que, no prazo de 15 dias (úteis), a fluir 
o prazo supra, conteste o feito, sob pena de revelia, ocasião 
em que será nomeado curador Especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
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2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III – JABAQUARA/SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019088-76.2015.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ GUSTAVO DE ASSIS VIEIRA, CPF 
291.621.008-31, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida por BANCO BRADESCO S/A 
procedeu-se a penhora para garantia da dívida do seguinte valor: R$ 203,34, oriundo das contas do executado 
no BANCO C6 S.A e NU PAGAMENTOS S.A, conforme fls. 215/216. Por intermédio do qual fica INTIMADO para, 
se o caso oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 dias úteis, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo 
de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de agosto de 2021. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002910-79.2020.8.26.0002 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) LOS 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA EIRELI, NA PESSOA DASÓCIA LUCIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, CNPJ 26.492.575/0001-62, que 
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de F. Barbosa & Cia Ltda. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens 
quantos bastem à garan�a da execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária será reduzida pela metade. No 
prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em execução, incluindo custas e honorários 
advoca�cios, poderá o executado requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 
juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado o pagamento, fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de embargos à 
execução. Em 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 13 de agosto de 2021.     P-27e28/08  

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000295-09.2021.8.26.0032 O MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Araçatuba, Estado de São Paulo, Dr. ADEILSON FERREIRA NEGRI, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA PAULA DE SOUZA VESTUARIO - ME, CNPJ 08.684.613/0001-05, e 
José Carlos Akama, CPF 023814878-59, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por par-
te de Banco do Brasil S/A, alegando em síntese: que é credor do executado da quantia de R$ 236.080,75 (du-
zentos e trinta e seis mil e oitenta reais e setenta e cinco centavos), atualizada até dezembro de 2020, decorren-
te da condenação na ação de Procedimento Ordinário Contratos Bancários, processo nº 1003842-
84.2014.8.26.0032, na qual o executado figura como réu. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada as suas INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 236.080,75 (duzentos e trinta e seis mil e oitenta reais 
e setenta e cinco centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e hono-
rários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos 
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento vo-
luntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, suas impugnações. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Araçatuba, aos 10 de março de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0006664-42.2020.8.26.0068.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do
Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a).
Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Sônia Regina Sitton, CPF
098.250.198-67, que por este Juízo tramita uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec
Ltda, na qual foi efetuado o bloqueio de R$ 1.260,
67, em conta(s) bancária(s) de sua titularidade.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, com-
prove a impenhorabilidade da referida quantia,
sob pena de converte-se a indisponibilidade em
penhora (art. 854, §§ 3º e 5º, do CPC), podendo,
no prazo de 15 dias, apresentar impugnação (art.
525, §11, do CPC). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri,
aos 29 de julho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0010059-52.2013.8.26.0047 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Assis, Estado de São Paulo, Dr(a). DIOGO PORTO VI-
EIRA BERTOLUCCI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOAQUIM APARECIDO INACIO, RG 
372599473, CPF 495.865.059-87, com endereço à SITIO SANTANA MARIANA RURAL, AGUA DA 
FIGUEIRA, Assis - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Banco do Brasil Sa, alegando em síntese: firmou contrato de abertura de crédito fixo rural e aditivo de 
retificação e ratificação ao contrato de abertura de credito rural fixo. Número da operação 022.307.836 
e os executados não honraram o compromisso. Valor do débito em 19/03/2020: R$92.033,33 (noventa 
e dois mil, trinta e três reais e trinta e três centavos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabi-
do, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 03 dias efetue o pagamento, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apre-
sente embargos, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 231, do CPC. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Assis, aos 
06 de agosto de 2021. 

SF 376 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 13/07/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 376 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 13/07/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057345-5 em 23/07/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL – PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1004474-41.2021.8.26.0008. O(A) MM.Juiz(a) de
Direito da 2ºVara da Família e Sucessões – Foro Regional VIII – Tatuapé – São Paulo, Estado de São Paulo,Dra. MARÍLIA CARVALHO
FERREIRA DE CASTRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo e respectivo cartório processam
os autos da Ação de Alteração de Regime de Bens de nº 1004474-41.2021.8.26.0008 que Edson Augusto Saninoe Giane Elis de
Carvalho Sanino, por meio do qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens de:comunhão parcial de
bensparaseparação total de bens . E em atendimento ao art. 734 § 1º do CPC e 1.639, §2º do Código Civil, para dar publicidade a
todos e que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MMªJuíza da 2ª Vara da Família e Sucessões– Foro Regional VIII – Tatuapé–
Comarca de São Paulo, expedir o presente Edital, para divulgar a pretendida alteração do regime de bens. 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. Processo Digital nº: 4018268-32.2013.8.26.0114 - 2013/001882 Classe: Assunto: Execução de 
Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária Requerente: Itaú Unibanco S/A Requerido: Luiz Paulo Rodrigues Molina e 
outros. Edital de Citação. Prazo de 20dias. Processo nº4018268-32.2013.8.26.0114.O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara  
Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Gabriel Baldi de Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a 
Luiz Paulo Rodrigues Molina, Pamela Maria Rodrigues Molina e Molina Transp e Turismo Ltda, que lhe foi pro 
posta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Itaú Unibanco S/A,alegando em síntese ser credor 
dos executados na quantia de R$ 41.228,67 (agosto/2013) referente saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário 
Finame Compradora - TJLP - Alienação Fiduciária registrada sob n° 000200965353002, proposta n°461900/08 firma 
da em 04/11/2008. Requer a condenação dos executados ao pagamento do valor devidamente atualizado, acrescido 
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sa 
bido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 di 
as, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora, po  
dendo opor embargos à execução, no prazo de 15 dias, nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 13 de julho de 2021. 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1050701-46.2017.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada 
Paiva, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a Weifeng Zhu (CPF: 233.862.778-
45) que Cimasa Administradora de Bens Ltda lhe ajuizou Ação de Execução da quantia de R$ 
58.875,70 (12/2017), representada pelo Instrumento Particular de Contrato de Locação Comercial 
do imóvel sito a Rua Pamplona, 1454 Jd. Paulista/SP. Estando o executado em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios. Caso o executado efetue o pagamento no prazo 
acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, OU em 15 dias, 
embargue OU reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor 
em execução, acrescidas de custas, honorários de advogado, o executado poderá requerer 
autorização do Juízo para pagar o restante do débito em até 6 parcelas mensais corrigidas e 
acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia nos termos da lei. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 30 E31/08/2021 

FORO REGIONAL V – SÃO MIGUEL PAULISTA 1ª Vara 
Cível - 1º Ofício Cível Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 
0005078-28.2021.8.26.0005. A Dra. Lucilia Alcione Prata, 
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Regional de São Miguel 
Paulista, FAZ SABER a Elaine Maillo Andriguetto ME, 
CNPJ/MF 13.798.576/0001-98 e Elaine Mai l lo 
Andriguetto, CPF/MF 164.205.098-90, as quais 
encontram-se em local ignorado, que pelo presente edital, 
expedido nos autos do Cumprimento de Sentença que 
lhes requer Michael Jones da Silva, ficam intimadas para 
em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, pagar a quantia de 
R$ 13.076,37, acrescida de custas, se houver, sob pena de 
multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos 
termos do art. 513 § 2º inciso IV do CPC, ficando advertidas 
de que transcorrido o prazo mencionado, sem pagamento, 
inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios 
autos, impugnação (art. 523/CPC). São Paulo, 24 de 
agosto de 2021. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivão (ã) 
Judicial I, subscrevi. Lucilia Alcione Prata Juíza de Direito 

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 0020913-
93.2012.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr.Beatriz de 
Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Bron Fer 
Fundição de Metais Ltda. EPP (CNPJ: 74.307.380/0001-48) 
na pessoa do seu representante legal, Caroline Verônica 
Matusevicius (CPF: 393.496.818-03), Karin Matusevicius 
(CPF: 312.090.218-70), Katia Cristine Matusevicius 
Chama (CPF: 282.742.938-19), Iralzir Aparecida 
Matusevicius (CPF: 065.822.038-19) herdeiras de José 
Roberto Matusevicius que Adam Administração de Bens 
Ltda., ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial 
para cobrança de R$ 298.126,74 (a atualizar) referente ao 
contrato de empréstimo nº 66.272630-5, emitido em 
24.01.2011 e não honrado pelos executados. Estando em 
lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 
03 dias, pague o débito corrigido ou, em 15 dias embargue ou 
reconheça o crédito cobrado, depositando 30% do valor 
exigido, com custas e honorários, propondo o pagamento 
restante em 6 parcelas mensais. Os prazos fluirão após os 30 
dias supra, sob pena de penhora. Sendo revel, será nomeado 
curador. Será o presente, publicado na forma da lei.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1004788-
18.2021.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. 
Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. Faz 
saber aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Marcos Prado Mendes e Outra, 
ajuizaram Ação de Usucapião, visando o domínio sobre 
o imóvel sito à Av. Marcos Paulo Gonçalves, 569, Vila 
Nova Bonsucesso, Guarulhos/SP, com área de 
360,54m², I.C: 064.80.19.0108.01.002, alegando posse 
mansa, pacífica, in interrupta, inconteste e sem 
oposição, no prazo legal. Estando em termos, expede-se 
o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após 
o prazo supra, ofereçam resposta. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Edital de Intimação - Prazo de 30 dias (úteis). Processo 
nº 1005906-68.2017.8.26.0224, O MM. Juiz de Direito da 
10ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln 
Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Lívia Lemes Rosa (CPF: 348.543.488-44) e Rodolfo 
Lanatovitz Predes (CPF: 322.862.248-70) e seus 
cônjuges, se casados forem que na Ação de Execução 
de Título Extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Edifício 
Arquiteto Paulo Fernando de Souza, foi penhorado os 
direitos referentes ao apto nº 23, integrante do condomínio 
autor, sito à R. Conego Valadão nº 348, Guarulhos/SP, 
matr ícula 75.877 do 1º CRI desta Comarca;  e 
respectivamente avaliados em R$ 252.793,00 sendo esta 
avaliação homologada pelo juízo em 07.04.2020. Estando 
os executados em lugar ignorado, foi deferida sua intimação 
por edital, para que no prazo de 15 dias (úteis), a fluir, 
após o prazo supra, ofereçam impugnação, sob pena de 
revelia (ocasião em que será nomeado curador). Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1011821-80.2018.8.26.0348 O MM. Juiz de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr. 
Thiago Elias Massad, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Fernanda Amorin Terencio Pereira (CPF: 391.592.228-59) 
que Coopercredi-SP Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Servidores Municipais SP ajuizou Ação 
Monitória para receber R$ 21.496,91 (a atualizar) referente 
ao Termo de Aditivo de Empréstimo nº 651627 de 
30/01/2018, não honrado pela ré. Estando a requerida em 
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o valor 
devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do 
valor atribuído à causa, tornando-se isento de custas; ou, 
embarguem, sob pena de constituírem-se de pleno direito 
em títulos executivos judiciais, em 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 Mauá, aos 09 de agosto de 2021.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1043695-17.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dra. Guilherme Ferreira da Cruz, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a Raimundo Nonato Ribeiro de Lira (CPF: 
287.191.743-49) que Comercial, Construções e Serviços 
Blanchard Ltda. ajuizou uma Ação Possessória 
objetivando a reintegração de posse (ocorrida em 
05.06.2019) do imóvel sito à R. Aurora nº 753, Santa 
Efigênia - São Paulo/SP, pertencente ao autor, bem como, a 
condenação ao pagamento de perdas e danos a ser 
arbitrado pelo juízo. Estando em lugar ignorado, expede-se 
o presente edital para que, no prazo de 15 dias (úteis), a fluir 
o prazo supra, conteste o feito, sob pena de revelia, ocasião 
em que será nomeado curador Especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação
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2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III – JABAQUARA/SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019088-76.2015.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ GUSTAVO DE ASSIS VIEIRA, CPF 
291.621.008-31, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida por BANCO BRADESCO S/A 
procedeu-se a penhora para garantia da dívida do seguinte valor: R$ 203,34, oriundo das contas do executado 
no BANCO C6 S.A e NU PAGAMENTOS S.A, conforme fls. 215/216. Por intermédio do qual fica INTIMADO para, 
se o caso oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 dias úteis, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo 
de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de agosto de 2021. 

Faça o orçamento das 
suas publicações com a 

GAZETA.

 Editais

 Balanços 

 Atas 

 Comunicados

 Avisos

Anuncie: 
comercial@gazetasp.com.br
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SÁBADO, 28 A SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021 

 A As mulheres correspon-
diam, em 2019, a 52,2% (109,4 
milhões) da população resi-
dente no Brasil, além de se-
rem maioria entre a popu-
lação idosa (56,7%). É o que 
revela a Pesquisa Nacional de 
Saúde 2019 (PNS), divulgada 
na última quinta-feira (26) 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

A sondagem foi realizada 
em parceria com o Ministé-
rio da Saúde. Foram entrevis-
tadas mulheres de 15 anos ou 
mais de idade na pesquisa. 
Em 2013, o alvo da sondagem 
foram mulheres a partir de 18 
anos de idade.

PREVENTIVO DE CÂNCER.
O exame preventivo de cân-
cer de colo de útero, conhe-
cido como Papanicolau, foi 
feito por 81,3% das mulhe-
res de 25 a 64 anos de ida-
de há menos de três anos 
da data da entrevista; e em 
2013, foram 78,7%. Os maio-
res percentuais foram encon-
trados nas regiões Sul (84,8%) 
e Sudeste (84,1%), enquanto 
as regiões Norte (79%), Cen-
tro-Oeste (78,8%) e Nordes-
te (76,4%) ficaram abaixo da 
média nacional.

O percentual nacional 
foi maior para as mulheres 
com ensino superior com-
pleto (90,4%) do que para o 
grupo sem instrução até o 
nível fundamental incom-
pleto (72,5%). Pela análise do 
rendimento, a pesquisa apu-
rou que o percentual de mu-
lheres que fizeram o exame 
variou de 72,9% (sem ren-
dimento até um quarto do 
salário mínimo) até 93,8% 
(mais de cinco salários mí-
nimos).

Entre as mulheres de 25 a 

Mulheres somavam 52,2% da população no Brasil em 2019 e 56,7% entre a população idosa

ARQUIVO PESSOAL

Mulheres somavam 52% 
da população em 2019

NO BRASIL. Dados são provenientes da Pesquisa Nacional de Saúde divulgada na 
última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE)

64 anos de idade, 6,1% revela-
ram nunca ter feito o exame 
preventivo, 45,1% declararam 
não achar necessário, 14,8% 
disseram não terem sido 
orientadas a fazer o exame 
e 13,1% declararam ter vergo-
nha de fazê-lo. Outras 7,3% 
das entrevistadas afirmaram 
não ter feito o exame por di-
ficuldades em relação ao ser-
viço de saúde.

MAMOGRAFIA.
Cerca de 58,3% das mulheres 
de 50 a 69 anos fizeram ma-
mografia há menos de dois 
anos da data da entrevista, 
percentual mais alto que o 
de 2013 (54,3%). Metade des-
tas fez o exame no Sistema 
Único de Saúde (SUS).

O maior percentual de 
mulheres que realizaram o 
exame de mamografia foi en-
contrado no Sudeste (65,2%), 

resultado semelhante ao de 
2013. Em contrapartida, a 
PNS constatou que apesar da 
melhora frente a 2013, nas re-
giões Norte (43,2%) e Nordes-
te (49,5%), menos de 50% das 
mulheres de 50 a 69 anos ha-
viam realizado a mamogra-
fia no período de menos de 
dois anos. 

O percentual de mulhe-
res dessa faixa etária que fi-
zeram mamografia aumen-
ta conforme a renda é maior: 
83,7% para renda acima de 
cinco salários mínimos, con-
tra 42,9% para mulheres sem 
rendimento até um quarto 
do salário mínimo. Entre as 
mulheres sexualmente ati-
vas nos últimos 12 meses, de 
15 a 49 anos de idade, cerca de 
80,5% usavam algum méto-
do para evitar gravidez. Veja 
mais da pesquisa no site da 
Gazeta. (GSP)

Sondagem foi 
realizada em 
parceria com o 
Ministério da 
Saúde; foram 
entrevistadas 
mulheres de 15 
anos ou mais de 
idade na pesquisa

Clima tenso em Brasília. Os holofotes estão no 
Supremo Tribunal Federal (STF), que irá votar 
sobre ação de demarcação de terras indígenas. A 

decisão conhecida como “marco temporal”  poderá afe-
tar mais de 300 terras. A Corte marcou para próximo 
dia 1º, porém nos bastidores já se fala em votar no dia 7 
de setembro, Dia da Independência. Até lá o que vemos 
na ruas de Brasília são milhares de  indígenas fazendo 
protestos na Capital do País. Há relatos de algazarras e 
fogo na Praça dos Três Poderes.

INDÍGENAS 
Atos seguem

Os cônjuges ou companheiros 
abdicam para se dedicar ao 

trabalho mais importante: o de 
cuidar de um ente querido incapaz 

de sobreviver sozinho”

Deputada Rejane Dias (PT-PI) após aprovação na 
Comissão de Seguridade Social e Família; assim, o viúvo 
ou viúva de segurado com deficiência poderá ter direito 
à pensão por morte por mais cinco anos além do tempo 
previsto em lei.

Mudanças 
A Câmara dos Deputados marcou para a próxima 
quinta-feira (2) votação do novo Código Eleitoral. 
Entre as mudanças está no texto uma espécie de 
quarentena de 5 anos para militares, policiais, juízes 
e integrantes do Ministério Público que quiserem 
disputar eleições. 

Mudanças II
A bancada da bala apresentou um repúdio da ideia, 
e os deputados paulistas, entre eles o Coronel Tadeu 
(PSL) e Derrite (PP), chiaram em Plenário, consideran-
do a ideia “totalmente casuística para atingir determi-
nadas candidaturas”.

Punição
A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou 
proposta que determina a restituição em dobro do 
auxílio emergencial pago pelo governo durante a pan-
demia por quem tenha recebido o benefício de má-fé.
O projeto é do deputado Roberto de Lucena (Pode-SP).

Prejuízo
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da 
Câmara mantém decreto que permite a privatização 
da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo (Ceagesp). O deputado Alexis Fonteyne 
(Novo-SP) pediu pela rejeição, porém foi derrotado. “A 
privatização da Ceagesp pode gerar desemprego e difi-
cultar o abastecimento de alimentos”.

Direto 
de Brasília

Por Guri do Planalto
editor@gazetasp.com.br 

NELSON JR./TSE

Brasil 

Nos últimos dias, houve o re-
crudescimento de uma crise 
política no País com as even-
tuais manifestações previstas 
para 7 de setembro. Origina-

das de diversos motivos, desde manifesta-
ções autocratas a exacerbação dos limites 
do Poderes da República. Por outro lado, o 
que chama a atenção é a crise econômica, 
que nascera em 2008 com a crise do “sub-
prime”,  piora com os devaneios do Go-
verno Dilma Rousseff, e agora, no palco, 
temos uma inépcia do atual Governo Fe-
deral. Resultado: inflação em alta, câmbio 
desvalorizado, taxas de desemprego nas al-
turas etc. Além do efeito China, que de al-
guma forma afeta a todos.

Resultando em cenário nebuloso que in-
dica uma crise sem precedentes. Soma-se a 
devastadora pandemia do novo coronavírus, 
que dispensa qualquer ilação. Não bastasse a 
verborragia presidencial na condução políti-
ca, a pasta da Economia não vai bem, com o 

Ministro Paulo Guedes, que poderá “lacrar” 
como uns dos piores ministros dos últimos 
governos, com a grife do estouro do teto de 
gastos. Um cenário preocupante para qual-
quer pessoa com conhecimento mediano. 
As classes menos favorecidas irão sofrer, 
ainda mais, e será difícil majorar os auxílios. 

No outro lado do planeta, seguem os jo-
gos de Tóquio de 2020, com as Paralimpía-
das, ou seja, a disputa de várias modalidades 
com pessoas que possuem certa deficiência 
física, mas que são superadas pelo amor ao 
esporte, pela dedicação dos atletas e de seus 
treinadores. Um “exército do bem” que es-
pelha outro cenário, que é o da vitória e da 
realização. Com esforço, dedicação e abne-
gação, os paralímpicos vencem as limitações 
pessoais e estão no topo do pódio. 

Aqui, a vaidade e o desejo da reeleição 
superam todas as medidas. Nossos atletas 
dão o exemplo, nossos políticos ainda se-
guem a velha cartilha. E nossa economia 
fica sem medalhas.

As classes menos 
favorecidas irão 
sofrer, ainda 
mais, e será 
di� cil majorar os 
auxílios

Célio Egidio
celioegidio@gmail.com
Colaborador 

Célio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio Egidio

ECONOMIA
A crise avança em vários 
setores, exceto na paralimpíada

Célio Egidio - Advogado. Doutor em Direito- PUC/SP. Ten. Coronel da Reserva da Polícia Militar. 
É diretor acadêmico da empresa Cursos Premium.
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Curtas

NOVA CANÇÃO. Manu 
Gavassi veio por meio 
do Instagram falar nes-
ta quinta-feira (26) so-
bre a sua nova música. 
Ela utilizou a legenda 
para abrir o coração 
e contou detalhes do 
motivo que acha que a 
nova canção tem tudo 
para se tornar um gran-
de hit. A ex-BBB ain-
da afirmou que: “um 
surpreendente total de 
zero vezes. Eu não sei 
dar nada que não seja 
visceral, nada que não 
seja completamente 
sincero”.

ROMANCE?. Yudi Ta-
mashiro comentou 
através das redes a his-
tória de um possível 
relacionamento com 
Priscila Alcântara. Yudi 
afirmou que sempre 
falava sim quando per-
guntado se os dois real-
mente tinham uma 
relação. Com humor, 
ele desmentiu o boa-
to e disse: “na verdade, 
ela pode assumir que é 
apaixonada por mim”.  

SEM NOVELA. A atriz 
Fernanda Souza reve-
lou em live com a atriz 
Maria Zilda, que não 
tem mais o intuito de 
fazer novelas. Segundo 
ela, a ideia é trabalhar 
em projetos com dura-
ção menor. “Acho mui-
to difícil. Novela tem 
uma dinâmica que exi-
ge bastante. Hoje em 
dia prefiro trabalhar em 
projetos que tenham 
um tempo mais curto”.

‘Nos 
desencontramos’

Naiara Azevedo sobre 
fim do casamento com o 
empresário Rafael Cabral

B
elchior morreu 
em 2017, mas se-
gue provocando 
novidades. Após 
o jornalista e pes-

quisador Renato Vieira des-
cobrir 7 canções inéditas do 
cearense, artistas planejam 
gravações das obras encon-
tradas, sob grande expecta-
tiva dos fãs. Tanto Vannick, 
filha de Belchior, quanto Fag-
ner afirmam que querem 
gravá-las. Elas foram encon-
tradas após uma vasta pes-
quisa no acervo do Arquivo 
Nacional. Entre as canções 
encontradas por Vieira –”Fim 
do Mundo”, “Baião de Dois 
Vinte e Dois”, “Alazão”, “Adivi-
nha’’, “Outras Constelações”, 
“Bip... Bip...” e “Posto em Sos-
sego”–, algumas compostas 
com Fausto Nilo e Fagner.

INÉDITAS!
Belchior tem novas canções
Pesquisador 
descobriu 7 músicas 
não gravadas do 
artista; Fagner e 
filha do Belchior 
querem gravá-las

Respeito e Esperança
Em um ano especial em sua carreira, a cantora e composito-
ra Gaby Guima acaba de lançar o clipe Flores Morrem Sem 
Água, em parceria com Lizze Ferrer. A balada versa sobre 
respeito e esperança de tempos mais carinhosos. A música 
faz parte do EP que a artista vai divulgar em setembro, com 
canções que vem soltando ao mundo desde fevereiro deste 
ano. A obra será o primeiro trabalho autoral da cantora da 
cidade de Bauru, interior de São Paulo.

A Fazenda
“A Fazenda” está chegan-
do como próxima atração e 
agora com Adriane Galisteu 
no seu comando. O reality 
show, gênero que já estabe-
leceu com o telespectador 
laços de muita proximidade, 
agora terá um novo começo, 
nada arrebatador, mas se-
gue tomando corpo. Que ve-
nham também novas emo-
ções com Galisteu.

Projeção
Com projetos em várias te-
las, a atriz Roberta Rodri-
gues, 38, diz que se sente pri-
vilegiada de poder trabalhar 
em meio à pandemia. Des-
de que gravou “L.O.C.A.”, em 
2018, decidiu que sempre fa-
ria papéis de destaque. “É o 
meu direito.” A atriz está na 
novela inédita “Nos Tempos 
do Imperador” (Globo) e em 
dois novos filmes.

Savage X Fenty Show
A cantora Rihanna movimentou as redes sociais. A artista divulgou um vídeo sensual 
para anunciar a terceira edição do seu desfile de lingerie, conhecido como “Savage X Fenty 
Show”. O “Savage X Fenty Show Vol. 3” será transmitido exclusivamente no Prime Video em 
mais de 240 países a partir do dia 24 de setembro. Uma novidade para o novo desfile é que a 
cantora Lauren Jauregui, ex-Fifth Harmony, é a nova embaixadora da grife. Em 2018, Rihan-
na lançou a linha de lingerie com o intuito de ser acessível para todos os corpos.
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Gavassi veio por meio 
do Instagram falar nes-
ta quinta-feira (26) so-
bre a sua nova música. 
Ela utilizou a legenda 
para abrir o coração 
e contou detalhes do 
motivo que acha que a 
nova canção tem tudo 
para se tornar um gran-
de hit. A ex-BBB ain-
da afirmou que: “um 
surpreendente total de 
zero vezes. Eu não sei 
dar nada que não seja 
visceral, nada que não 
seja completamente 
sincero”.

ROMANCE?. Yudi Ta-
mashiro comentou 
através das redes a his-
tória de um possível 
relacionamento com 
Priscila Alcântara. Yudi 
afirmou que sempre 
falava sim quando per-
guntado se os dois real-
mente tinham uma 
relação. Com humor, 
ele desmentiu o boa-
to e disse: “na verdade, 
ela pode assumir que é 
apaixonada por mim”.  

SEM NOVELA. A atriz 
Fernanda Souza reve-
lou em live com a atriz 
Maria Zilda, que não 
tem mais o intuito de 
fazer novelas. Segundo 
ela, a ideia é trabalhar 
em projetos com dura-
ção menor. “Acho mui-
to difícil. Novela tem 
uma dinâmica que exi-
ge bastante. Hoje em 
dia prefiro trabalhar em 
projetos que tenham 
um tempo mais curto”.

‘Nos 
desencontramos’

Naiara Azevedo sobre 
fim do casamento com o 
empresário Rafael Cabral

B
elchior morreu 
em 2017, mas se-
gue provocando 
novidades. Após 
o jornalista e pes-

quisador Renato Vieira des-
cobrir 7 canções inéditas do 
cearense, artistas planejam 
gravações das obras encon-
tradas, sob grande expecta-
tiva dos fãs. Tanto Vannick, 
filha de Belchior, quanto Fag-
ner afirmam que querem 
gravá-las. Elas foram encon-
tradas após uma vasta pes-
quisa no acervo do Arquivo 
Nacional. Entre as canções 
encontradas por Vieira –”Fim 
do Mundo”, “Baião de Dois 
Vinte e Dois”, “Alazão”, “Adivi-
nha’’, “Outras Constelações”, 
“Bip... Bip...” e “Posto em Sos-
sego”–, algumas compostas 
com Fausto Nilo e Fagner.

INÉDITAS!
Belchior tem novas canções
Pesquisador 
descobriu 7 músicas 
não gravadas do 
artista; Fagner e 
filha do Belchior 
querem gravá-las

Respeito e Esperança
Em um ano especial em sua carreira, a cantora e composito-
ra Gaby Guima acaba de lançar o clipe Flores Morrem Sem 
Água, em parceria com Lizze Ferrer. A balada versa sobre 
respeito e esperança de tempos mais carinhosos. A música 
faz parte do EP que a artista vai divulgar em setembro, com 
canções que vem soltando ao mundo desde fevereiro deste 
ano. A obra será o primeiro trabalho autoral da cantora da 
cidade de Bauru, interior de São Paulo.

A Fazenda
“A Fazenda” está chegan-
do como próxima atração e 
agora com Adriane Galisteu 
no seu comando. O reality 
show, gênero que já estabe-
leceu com o telespectador 
laços de muita proximidade, 
agora terá um novo começo, 
nada arrebatador, mas se-
gue tomando corpo. Que ve-
nham também novas emo-
ções com Galisteu.

Projeção
Com projetos em várias te-
las, a atriz Roberta Rodri-
gues, 38, diz que se sente pri-
vilegiada de poder trabalhar 
em meio à pandemia. Des-
de que gravou “L.O.C.A.”, em 
2018, decidiu que sempre fa-
ria papéis de destaque. “É o 
meu direito.” A atriz está na 
novela inédita “Nos Tempos 
do Imperador” (Globo) e em 
dois novos filmes.

Savage X Fenty Show
A cantora Rihanna movimentou as redes sociais. A artista divulgou um vídeo sensual 
para anunciar a terceira edição do seu desfile de lingerie, conhecido como “Savage X Fenty 
Show”. O “Savage X Fenty Show Vol. 3” será transmitido exclusivamente no Prime Video em 
mais de 240 países a partir do dia 24 de setembro. Uma novidade para o novo desfile é que a 
cantora Lauren Jauregui, ex-Fifth Harmony, é a nova embaixadora da grife. Em 2018, Rihan-
na lançou a linha de lingerie com o intuito de ser acessível para todos os corpos.
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 A Um leilão curioso está 
marcado para o dia 08 de ou-
tubro nos Estados Unidos. 
Isso porque, na ocasião, esta-
rão em disputa objetos que 
pertenceram a Al Capone, um 
dos maiores criminosos do 
início do século passado.

Intitulado “Um Século de 
Notoriedade: O legado de Al 
Capone”, o pregão é organi-
zado pelas netas do crimino-
so e conta com 174 objetos, 
incluindo armas e joias. Um 
dos destaques é uma Colt.45, 
automática, que possui esti-
mativa de US$ 150 mil, o equi-
valente a cerca de R$ 783 mil.

Já uma carta de Al Capone 
para o filho deve atingir US$ 
30 mil, enquanto um relógio 
de bolso Patek Philippe, com 
monograma e 90 diamantes 
embutidos, tem lance inicial 

Objetos que pertenceram a Al Capone 
vão a leilão nos Estados Unidos

Pregão, que 
acontece no dia 
8 de outubro, irá 
disponibilizar 
armas joias do 
mafioso. Leilão 
está sendo 
organizado pelas 
netas do gangster

de US$ 12,5 mil. 
O leilão conta ainda com 

obras de arte e outra arma 
que pertenceu ao lendário 
mafioso. No total, segundo 
informações do jornal The 
Guardian, os itens que esta-
rão em leilão são avaliados 
em cerca de US$ 715 mil. (GM)

 A Um relatório do Global En-
trepreneurship Monitor (GEM) 
2020 apontou que mais de 14 
milhões de brasileiros se tor-
naram empreendedores em 
meio à pandemia da covid-19. 

As franquias que geram 
renda recorrente podem ser 
uma saída para quem está co-
meçando, visto que oferecem 
uma previsão do faturamento 
mensal e consequentemente 
uma estabilidade no negócio. 
Abaixo, três franquias com es-
sas características.

A Park Education é uma 
rede especializada em idio-
mas e cursos livres, que inclui 
idiomas a negócios, marke-
ting, criatividade e empreen-
dedorismo. Para se tornar um 
franqueado, o investimento 
se dá a partir de R$ 50 mil 
e o retorno é de cerca de 20 
meses.

Três franquias para ter 
faturamento mensal

Outra opção, dessa vez, na 
categoria de saúde, é a Home 
Angels, uma rede de cuidado-
res de pessoas que é pioneira 
e referência no segmento de 
cuidados de idosos na Améri-
ca Latina. O investimento gira 
em torno de R$ 41 mil a 89 mil 
reais e o prazo de retorno é de 
18 a 24 meses.

Outra marca que chama a 
atenção é a PremiaPão, rede 
especializada na comercia-
lização de publicidade em 
sacos de pão, que conecta 
marcas diretamente ao pú-
blico-alvo. Com investimen-
to inicial de R$10 mil e prazo 
de retorno entre 4 e 8 meses, 
a operação é indicada não só 
para quem procura por recor-
rência nos ganhos mensais, 
mas também para os que es-
tão buscando por microfran-
quias.(GM)

Leilão contém armas e joias de Al Capone e é organizado pela 
netas do mafioso; pregão acontece em outubro 
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 A Até o fim do mês de agos-
to, a plataforma Zukerman 
Leilões (www.zukerman.com.
br) deve leiloar 437 imóveis, 
com valores abaixo da mé-
dia dos preços praticados no 
mercado imobiliário. Entre 
os destaques, está um apar-
tamento no Guarujá, que 
pode ser adquirido a partir de  
R$ 898 mil.

O imóvel, localizado na 
praia de Pitangueiras, pos-
sui 213 m² de área útil e uma 
vaga de garagem. Para quem 
busca propriedades no litoral 
paulista, a Zukerman ainda 
tem oito lotes em leilão até o 
último dia do mês.

Considerando todas as 
oportunidades disponíveis, 
há ofertas de casas, aparta-
mentos, terrenos, áreas ru-
rais e prédios comerciais, in-
cluindo opções desocupadas. 
Os lotes estão localizados nos 
estados da Bahia, Ceará, Espí-
rito Santo, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Minas Gerais, 
Pará, Paraíba, Paraná, Per-
nambuco, Rio de Janeiro, Rio Na cidade de São Paulo é possível encontrar aproximadamente 100 imóveis disponíveis para compra

DIVULGAÇÃO/ZUKERMAN LEILÕES

Imóvel no Guarujá é destaque 
em leilões da Zukerman

OPORTUNIDADE. Até o fim de agosto, plataforma Zukerman Leilões irá leiloar mais de 400 imóveis 

Grande do Norte, Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina, 
São Paulo, Tocantins, além 
do Distrito Federal.

Os lances iniciais variam 
de R$ 7,7 mil, para os direi-
tos aquisitivos do fiduciante 
de um apartamento em São 
Bernardo do Campo, no ABC 
Paulista, a R$ 15,5 milhões por 
uma casa em Ilhabela (SP).

Na cidade de São Paulo é 
possível encontrar cerca de 
100 imóveis disponíveis, um 
deles é um apartamento, de 
81 m², com três dormitórios, 
no bairro da Bela Vista, região 
central. Avaliado em quase 
R$ 600 mil, o imóvel pode 
ser arrematado a partir de  
R$ 351 mil. Os interessados 
nas disputas, devem se ca-
dastrar no site da leiloeira, 
onde é possível ver fotos dos 
imóveis disponíveis, acessar 
o edital de cada evento, bem 
como as condições de paga-
mento, que pode ser realiza-
do à vista, ou de forma par-
celada, dependendo do lote. 
(Gladys Magalhães)

Havaianas 
lança seu 
primeiro 
tênis casual

 A A partir de setembro, 
chega às lojas das Havaia-
nas o TNS – The New Snea-
kers, primeiro tênis casual 
da marca. Com a novidade, 
a Havaianas pretende con-
solidar um portfólio dedi-
cado a compor um estilo de 
vida livre.

Com quatro modelos e 
diversas variações de cores, 
o TNS foi produzido a partir 
de algodão, materiais reci-
clados e de fontes renová-
veis, como casca de arroz e 
óleos vegetais. Além disso, 
seu design une uma estru-
tura superior em tela respi-
rável, com um solado de bor-
racha flexível. Dessa forma, 
o modelo não pressiona os 
pés durante o uso e se adap-
ta a qualquer superfície.

“Modelos consolidam o 
DNA da Havaianas para a 
categoria de tênis; trazendo  
novas possibilidades para 
a marca”, diz Fefa Romano, 
CMO da Alpargatas.

O TNS está disponível 
dos tamanhos 33 ao 44, com 
valores entre R$ 199,99 e  
R$ 249,99. (GM)

NOVIDADE

 A Dois leilões prometem 
ajudar quem quer redecorar a 
casa, ou comprar itens diver-
sos, como bicicletas e drones, 
gastando pouco. Os pregões 
acontecem nas plataformas 
Sold Leilões e Sato Leilões.

Com encerramento às 12h, 
do dia 31 de agosto, a Sold Lei-
lões, empresa do Grupo Su-
perbid, disponibiliza 221 lotes 
pertencentes ao grupo hote-
leiro BHG, com lances entre 
R$ 20 e R$ 1,2 mil. Os obje-
tos eram utilizados nos quar-
tos de um dos hotéis da rede 
na cidade do Rio de Janeiro, 
que está passando pelo pro-
cesso de retrofit (técnica de 

Mapfre e BHG leiloam itens 
para decorar gastando pouco 

No leilão do BHG, há itens com lances iniciais de R$ 20 a R$ 1,2 mil

DIVULGAÇÃO/SOLD LEILÕES

Leilões acontecem até o dia 31 de agosto e contam com objetos 
de decoração, eletrodomésticos, bicicletas e até drone

revitalização de construções  
antigas).

O lote com menor valor 
é para um conjunto de duas 
mesas de cabeceira com gave-
ta, enquanto o de maior lance 
inicial é referente a um con-
junto com oito televisores. 

No certame organizado 
pela Sato Leilões, por sua vez, 
estão em disputa até o dia 31 de 
agosto, às 14h, 31 lotes de itens 
diversos da Mapfre. O menor 
lance inicial, de R$ 250, é para 
uma TV LG de 32 polegadas.

Já o maior lance mínimo 
é para uma bicicleta Speciali-
zed Venge S-Works Carbono, 
que costuma custar cerca de 
R$ 70 mil, mas pode ser ad-
quirida a partir de R$ 16 mil. 
Outros destaques do leilão 
são uma geladeira Electrolux 
de 475L, com lance inicial de 
R$ 800,00, um lote com mó-
dulos de sofá, cadeiras e cai-
xa com prateleiras, pelo valor 
mínimo de R$ 900,00 e um 
kit de drone Phantom a par-
tir de R$ 2 mil. (GM)

 A O leilão do 5G deve acon-
tecer no início do mês de ou-
tubro. Isso porque, na última 
quarta-feira, 25 de agosto, o 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) aprovou o edital do cer-
tame,  o  enviando à Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), que tem sete 
dias para publicar o docu-
mento. A partir daí, são mais 
30 dias para a realização do 
pregão.

De acordo com o Minis-
tério das Comunicações, este 
deve ser o maior certame de 
radiofrequência da história 
das telecomunicações no 
país, visto que o leilão envol-
ve quatro frequências para 
a implantação da nova tec-
nologia para redes móveis: 
700 megahertz, 2,3 gigahertz, 
3,5 gigahertz e 26 gigahertz. 

Leilão do 5G deve 
ocorrer em outubro

Além disso, a Anatel autoriza-
rá o uso das faixas, mediante 
cumprimento de determina-
das obrigações, que incluem 
investimentos em infraestru-
tura para ampliação da cober-
tura de sinal no país.

“Estamos falando de um 
leilão de R$ 45 bilhões em in-
vestimentos, ao longo de 20 
anos (...). Vamos levar cone-
xão para 40 milhões de pes-
soas que hoje não têm qual-
quer acesso”, disse o ministro 
das Comunicações, Fábio Fa-
ria, após a aprovação do edi-
tal no TCU.

Sobre o cronograma de im-
plantação, o ministro diz que 
até julho de 2022, todas as 27 
capitais brasileiras terão cober-
tura 5G. Até 2028, serão benefi-
ciadas as cidades com mais de 
30 mil habitantes.(GM)
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SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA – SESISERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA – SESI

LEILÃO ONLINE 

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

LEILOEIRA OFICIAL TATIANA PAULA ZANI  DE SOUSA –  JUCESP 723

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

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

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

LEILÃO ONLINE

Leiloeira O� cial: Carla Umino - Jucesp 826

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

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

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

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

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

LEILÃO DETRAN SP- ITAQUAQUECETUBA

LEILÃO ONLINE

(11) 4425-2905 / 4425-5925
www.liderleiloes.com.br

VEÍCULOS COM DOCUMENTAÇÃO E SUCATA
Leiloeira Oficial

Caroline de Sousa Ribas - JUCESP Nº 738

 DIAS 31 DE AGOSTO e 01 DE SETEMBRO 2021  10:00h

lider.leiloes liderleiloes liderleiloes

Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, 
devidamente autorizado pelo(s) comitente (s) SESI SENAI-SP (por intermédio 
da GSCF - Supervisão Patrimônio), torna público a oferta, em LEILÃO ONLINE 

– CAMPINAS e SÃO PAULO (Ref. 08) extrajudicial, a venda dos bens descriminados no endereço eletrônico www.
lancetotal.com.br, com encerramento a partir das 09h00 do dia 10 de Setembro de 2021, 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. Os bens serão entregues nos dias 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. 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 . A venda será realizada 
à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será 
realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no 
escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
Edital de Leilão nº 258/21

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 
da Lei  Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e demais alterações, com  fulcro na Lei Estadual nº 15.276/2014 e seu Decreto 
regulamentador, e Resolução do CONTRAN n° 623, de 06 de setembro de 2016, faz saber, que realizará nos dias 30 e 31 de agosto de 
2021, a partir das 10:00 horas, por intermédio de sistema eletrônico no site www.chuileiloes.com.br e simultaneamente presencial, no 
endereço Rua Lord Cockrane, 616 – 13º andar - Cj.1.308 – Ipiranga – São Paulo/SP – Cep. 04.213-001, acompanhado pelo Servidor 
Público Designado, o leilão de aproximadamente 616 lotes entre veículos e motocicletas, destinados a sucata, reciclagem e recuperável 
c/ direito a documento, que se encontram recolhidos e depositados no pátio municipalizado de Osasco/SP, localizado AV. Edmundo 
Amaral, 935 – JD Piratininga – Osasco - SP, Tel.: (11) 3696-0599, que foram relacionados no Edital de notificação n.º 258/21, publicado 
no DOE de 22 de julho de 2021, Caderno I, às fls. 78 a 83. Os veículos não arrematados serão novamente praceados. A visitação 
ocorrerá nos dias 26 e 27 de agosto 2021, das 9:00h as 16:30h. Demais informações sobre o leilão no site www.der.sp.gov.br/website/
Servicos/leilao.aspx ou fone (11) 3311-1644/1561/1562.

2ª VARA - FORO DE TREMEMBÉ
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: CESAR LEMOS & CIA LTDA (CNPJ/MF Nº 02.415.795/
0001-24), na pessoa de seu sócio/representante CESAR AUGUSTO AZEVEDO LEMOS (CPF/MF Nº 109.728.998-20), e seu cônjuge de casado for, bem como da depositária fiel SANDRA MARA VENCESLAU DOS
SANTOS MACHADO (CPF/MF Nº 285.183.938-17) e do terceiro interessado MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ (CNPJ/MF Nº 46.638.714/0001-20).
O MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Fellippe de Souza Marino, da 2ª Vara - Foro de Tremembé, 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 Cobrança de Despesas Condominiais em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GIRASSOL (CNPJ/MF Nº 12.152.720/0001-51) em face
de CESAR LEMOS & CIA LTDA. (CNPJ/MF Nº 02.415.795/0001-24) nos autos do Processo nº 0003917-12.2016.8.26.0634, tendo como Processo Principal nº 0007246-03.2014.8.26.0634, 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: Casa nº 22, localizada no Condomínio Residencial Girassol, situado à Avenida Amador Bueno da Veiga, nº 3.900, Bairro Água Quente – Tremembé/SP, CEP 12120-000 - Descrição
do Imóvel: Casa nº 22, localizada no Condomínio Residencial Girassol, com acesso pela Avenida Amador Bueno da Veiga, nº 3.900 (antigo nº 1631 da Rodovia Washington Luiz) Bairro Água Quente, na cidade de Tremembé,
com as seguintes áreas: área privativa de 141,60m², sendo 52,46m² de área privativa destinada à construção e 89,14m² destinada a jardim e quintal, área comum de 98,22m²; área total de 239,82m², com área privativa de
terreno de 141,60m², correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno e nas coisas comuns do condomínio de 2,58%.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 0115.0012 em área maior
Matrícula Imobiliária n° 1.409 Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Tremembé - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV.01 01/08/2018 Penhora Exequenda Proc. nº 0003917-12.2016.8.26.0634 Condomínio Residencial Girassol
OBS 01: Trata-se de uma Casa residencial com área útil privativa de 52,46m² (Laudo de Avaliação - Fls. 117/119).
OBS 02: De acordo com a Certidão de Valor Venal, o Condomínio Edifício Girassol possui endereço atualizado, qual seja: Avenida Amador Bueno da Veiga, nº 3.900, Bairro Água Quente, Tremembé/SP, CEP 12120-000.
OBS 03: Para aferição do valor de avaliação do imóvel objeto deste leilão, foi calculado a média dos valores de avaliação apresentados às Fls. 117/119, que perfaz a monta de R$ 200.000,00 (Ago/2019).
OBS 04: Não existem débitos junto a Prefeitura do Município de Tremembé até junho de 2021 (Manifestação do Município às Fls. 389).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 200.000,00 (Ago/2019 – Avaliação às fls. 117/119).
Valor de avaliação atualizado: R$ 234.513,86 (Jul/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Eventuais débitos tributários serão sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo/Condominial: R$ 35.019,01 (Ago/2021). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
02 - A 1ª praça terá início em 24 de setembro de 2021, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 27 de setembro de 2021, às 15 horas e 30 minutos. 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 27 de setembro de 2021, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará em 18 de outubro de 2021,
às 15 horas e 30 minutos. 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 (artigos 892, § 2º e 843, § 1º 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, 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, 16 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO - JUIZ DE DIREITO

01/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. 4ª Vara Cível de São Vicente/SP. Loc.: SP. Apartamento com 52m² em São Vicente/SP. 01/09/2021 A 
PARTIR DAS 11:00h. Sold Drogasil. Loc.: SP. CPUs, Monitores, Switchs, Refrigeradores, Frigobares. 01/09/2021 A PARTIR DAS 11:45h. 3ª Vara 
Cível de Santa Fé do Sul/SP. Loc.: SP. 17 vacas de 5 a 6 anos, GIROLANDO. 01/09/2021 A PARTIR DAS 14:01h. MA IMÓVEIS - Banco Inter - 3° 
Leilão. Loc.: SP. Apto e Casa em S. José do Rio Preto e Mogi Guaçu/SP. 01/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold Neka Gastronomia. Loc.: SP. 
Câmeras Frias, Coifa, Exaustor, Armários, Etc. 01/09/2021 A PARTIR DAS 18:00h. 4ª Vara Cível de São Carlos/SP. Loc.: SP. Apartamento com 
área total de 86m² em São Carlos/SP. 02/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 122m² em Santo 
André/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 02/09/2021 A PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 511m² em 
Ribeirão Preto/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 02/09/2021 A PARTIR DAS 10:10h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 
734m² em Araraquara/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 02/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 2ª Vara Cível do Foro Regional do. Loc.: SP. Um 
prédio e respectivo terreno com área de 392m². 02/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. MA IMÓVEIS - FOSFERPET - AF 2ª Praça. Loc.: SC. Apto 
118m² em Itapoá/SC - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 02/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: BA. Casa 
246m² em Juazeiro/BA - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 02/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis - SOUL STYLE. Loc.: SP. Sala Comercial 
76m², na República em São Paulo/SP. 02/09/2021 A PARTIR DAS 17:30h. Sold Kroton. Loc.: SP. Gaveteiros, etc. 03/09/2021 A PARTIR DAS 
10:00h. 4ª Vara Cível de Pinheiros - 2ª `taça. 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 - 1ª Praça. 06/09/2021 A PARTIR DAS 
12:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 85m² em São Paulo/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 06/09/2021 A PARTIR 
DAS 12:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 65m² em Sorocaba/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 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.

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

02/09/2021 A PARTIR DAS 14:01h. PM Virmond - PR. Loc.: PR. Veículos, Ônibus, Máquinas Pesadas, Implementos.
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. 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.

01/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Systems. Loc.: SP. 503mts² Mezanino, Porta Pallets, Prateleiras Industriais. 02/09/2021 A PARTIR DAS 
14:30h. AMG Comex. Loc.: SP. Túnel de Encolhimento, Plasma/Oxicorte, Cabine de Pintura. 03/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business. 
Loc.: SP. Porta Pallets, Caixas, Protetores, Longarinas, Esteiras.

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

03/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PM Palmitinho. Loc.: RS. Volkswagen Novo Voyage, Mercedes-Benz 313CDI, Ônibus.
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 136/2021.

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.

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

01/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Mapfre. Loc.: SP. Veículos Sinistrados e Sucatas: Fiat Pálio, Volkswagen Gol.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.

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

01/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Ecoban. Loc.: SP. Tratores de Esteira Caterpillar D6T XL Waste Handler. 01/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 
Porto Itapoá. Loc.: SC. Alternador para Gerador HC l634K1 do Motor QSK 23. 01/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Grupo Mil. Loc.: RJ. Sucata 
de Perfis de Vários tipos, Sucata de Cantoneiras. 01/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Construtora Remo. Loc.: MG. Caminhão Cesto Aéreo 
Volkswagen, Chassis De Braço P/ Cesto Aéreo, Teodolitos Wild. 01/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Lafarge/Holcim. Loc.: BA, MG, PB, RJ, SP. 
Peugeot Hoggar, Caminhão Betoneira, Reboque Carretinha. 02/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Tupy. Loc.: SC. Escavadeira, Tanques, 
Computadores Diversos, Cilindros. 02/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Compartilhado 1094 A. Loc.: BA, MG, RS, SC, SP. Switch, Accesspoint, 
Etc. 02/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Compartilhado 1094 B. Loc.: GO, MG, SP. Veículos de Passeio e Utilitários. 02/09/2021 A PARTIR DAS 
15:00h. Midea Carrier. Loc.: AM. Sucatas: Condensadora e Evaporadora. 02/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. PME Jotral. Loc.: ES. Motores 
Elétricos, e Motores WEG. 02/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Volvo. Loc.: PR. Desktops da marca Dell. 02/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. 
Construtora Ferreira Guedes. Loc.: SP. Carregadeira de Pneus Volvo, Escavadeira Hidráulica. 02/09/2021 A PARTIR DAS 17:00h. PME Alinhavos. 
Loc.: SP. Kit Peças de Bike aro 29, Bicicletas, Sensores de Fumaça. 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. 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.

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

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br

Av. Nove de Julho, 3229 - Cj. 107 - Jd. Paulista - São Paulo/SP

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

www.LEILOEI.com.br, Tel. (11) 3422-5998 ou WhatsApp (11) 97616-1618

Felipe Nunes Gomes Teixeira Bignardi – JUCESP 950

Leilão de Bens Diversos
Somente Online

Cadastre-se antecipadamente no site para participar do leilão

Visitação: Agendar com a equipe da Leiloei

01/09 - 11HS

Veículo: Caminhão Carroceria, GM/CHEVROLET C10 1969/1969, com direito a documentação.

Localização dos bens: Santa Rosa/RS

01/09 - 11:30HS

Veículo: Caminhão Tanque MBB 1113, Ano/Mod 1976.

Localização dos bens: Rondonópolis/MT

03/09 - 11HS

Bens à Venda: grande quantidade de mesas, cadeiras, armários, pisos, divisórias, ferramentas e demais itens.

Localização dos bens: Arujá/SP

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

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

Leilão Público Extrajudicial - Presencial e On-line

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

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

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

. 

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

Leiloeiro O�cial: BRUNO AGNELLO PEGORARO - JUCESP 763

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

DocuSign Envelope ID: 3A61AE05-995C-4F40-A3D5-0109497FF34B



B2gazetasp.com.br
SÁBADO, 28 A SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021 

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA – SESISERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA – SESI

LEILÃO ONLINE 

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

LEILOEIRA OFICIAL TATIANA PAULA ZANI  DE SOUSA –  JUCESP 723

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

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

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

LEILÃO ONLINE

Leiloeira O� cial: Carla Umino - Jucesp 826

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

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

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

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

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

LEILÃO DETRAN SP- ITAQUAQUECETUBA

LEILÃO ONLINE

(11) 4425-2905 / 4425-5925
www.liderleiloes.com.br

VEÍCULOS COM DOCUMENTAÇÃO E SUCATA
Leiloeira Oficial

Caroline de Sousa Ribas - JUCESP Nº 738

 DIAS 31 DE AGOSTO e 01 DE SETEMBRO 2021  10:00h

lider.leiloes liderleiloes liderleiloes

Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, 
devidamente autorizado pelo(s) comitente (s) SESI SENAI-SP (por intermédio 
da GSCF - Supervisão Patrimônio), torna público a oferta, em LEILÃO ONLINE 

– CAMPINAS e SÃO PAULO (Ref. 08) extrajudicial, a venda dos bens descriminados no endereço eletrônico www.
lancetotal.com.br, com encerramento a partir das 09h00 do dia 10 de Setembro de 2021, 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. Os bens serão entregues nos dias 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. 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 . A venda será realizada 
à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será 
realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no 
escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
Edital de Leilão nº 258/21

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 
da Lei  Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e demais alterações, com  fulcro na Lei Estadual nº 15.276/2014 e seu Decreto 
regulamentador, e Resolução do CONTRAN n° 623, de 06 de setembro de 2016, faz saber, que realizará nos dias 30 e 31 de agosto de 
2021, a partir das 10:00 horas, por intermédio de sistema eletrônico no site www.chuileiloes.com.br e simultaneamente presencial, no 
endereço Rua Lord Cockrane, 616 – 13º andar - Cj.1.308 – Ipiranga – São Paulo/SP – Cep. 04.213-001, acompanhado pelo Servidor 
Público Designado, o leilão de aproximadamente 616 lotes entre veículos e motocicletas, destinados a sucata, reciclagem e recuperável 
c/ direito a documento, que se encontram recolhidos e depositados no pátio municipalizado de Osasco/SP, localizado AV. Edmundo 
Amaral, 935 – JD Piratininga – Osasco - SP, Tel.: (11) 3696-0599, que foram relacionados no Edital de notificação n.º 258/21, publicado 
no DOE de 22 de julho de 2021, Caderno I, às fls. 78 a 83. Os veículos não arrematados serão novamente praceados. A visitação 
ocorrerá nos dias 26 e 27 de agosto 2021, das 9:00h as 16:30h. Demais informações sobre o leilão no site www.der.sp.gov.br/website/
Servicos/leilao.aspx ou fone (11) 3311-1644/1561/1562.

2ª VARA - FORO DE TREMEMBÉ
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: CESAR LEMOS & CIA LTDA (CNPJ/MF Nº 02.415.795/
0001-24), na pessoa de seu sócio/representante CESAR AUGUSTO AZEVEDO LEMOS (CPF/MF Nº 109.728.998-20), e seu cônjuge de casado for, bem como da depositária fiel SANDRA MARA VENCESLAU DOS
SANTOS MACHADO (CPF/MF Nº 285.183.938-17) e do terceiro interessado MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ (CNPJ/MF Nº 46.638.714/0001-20).
O MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Fellippe de Souza Marino, da 2ª Vara - Foro de Tremembé, 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 Cobrança de Despesas Condominiais em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GIRASSOL (CNPJ/MF Nº 12.152.720/0001-51) em face
de CESAR LEMOS & CIA LTDA. (CNPJ/MF Nº 02.415.795/0001-24) nos autos do Processo nº 0003917-12.2016.8.26.0634, tendo como Processo Principal nº 0007246-03.2014.8.26.0634, 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: Casa nº 22, localizada no Condomínio Residencial Girassol, situado à Avenida Amador Bueno da Veiga, nº 3.900, Bairro Água Quente – Tremembé/SP, CEP 12120-000 - Descrição
do Imóvel: Casa nº 22, localizada no Condomínio Residencial Girassol, com acesso pela Avenida Amador Bueno da Veiga, nº 3.900 (antigo nº 1631 da Rodovia Washington Luiz) Bairro Água Quente, na cidade de Tremembé,
com as seguintes áreas: área privativa de 141,60m², sendo 52,46m² de área privativa destinada à construção e 89,14m² destinada a jardim e quintal, área comum de 98,22m²; área total de 239,82m², com área privativa de
terreno de 141,60m², correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno e nas coisas comuns do condomínio de 2,58%.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 0115.0012 em área maior
Matrícula Imobiliária n° 1.409 Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Tremembé - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV.01 01/08/2018 Penhora Exequenda Proc. nº 0003917-12.2016.8.26.0634 Condomínio Residencial Girassol
OBS 01: Trata-se de uma Casa residencial com área útil privativa de 52,46m² (Laudo de Avaliação - Fls. 117/119).
OBS 02: De acordo com a Certidão de Valor Venal, o Condomínio Edifício Girassol possui endereço atualizado, qual seja: Avenida Amador Bueno da Veiga, nº 3.900, Bairro Água Quente, Tremembé/SP, CEP 12120-000.
OBS 03: Para aferição do valor de avaliação do imóvel objeto deste leilão, foi calculado a média dos valores de avaliação apresentados às Fls. 117/119, que perfaz a monta de R$ 200.000,00 (Ago/2019).
OBS 04: Não existem débitos junto a Prefeitura do Município de Tremembé até junho de 2021 (Manifestação do Município às Fls. 389).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 200.000,00 (Ago/2019 – Avaliação às fls. 117/119).
Valor de avaliação atualizado: R$ 234.513,86 (Jul/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Eventuais débitos tributários serão sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo/Condominial: R$ 35.019,01 (Ago/2021). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
02 - A 1ª praça terá início em 24 de setembro de 2021, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 27 de setembro de 2021, às 15 horas e 30 minutos. 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 27 de setembro de 2021, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará em 18 de outubro de 2021,
às 15 horas e 30 minutos. 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 (artigos 892, § 2º e 843, § 1º 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, 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, 16 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO - JUIZ DE DIREITO

01/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. 4ª Vara Cível de São Vicente/SP. Loc.: SP. Apartamento com 52m² em São Vicente/SP. 01/09/2021 A 
PARTIR DAS 11:00h. Sold Drogasil. Loc.: SP. CPUs, Monitores, Switchs, Refrigeradores, Frigobares. 01/09/2021 A PARTIR DAS 11:45h. 3ª Vara 
Cível de Santa Fé do Sul/SP. Loc.: SP. 17 vacas de 5 a 6 anos, GIROLANDO. 01/09/2021 A PARTIR DAS 14:01h. MA IMÓVEIS - Banco Inter - 3° 
Leilão. Loc.: SP. Apto e Casa em S. José do Rio Preto e Mogi Guaçu/SP. 01/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold Neka Gastronomia. Loc.: SP. 
Câmeras Frias, Coifa, Exaustor, Armários, Etc. 01/09/2021 A PARTIR DAS 18:00h. 4ª Vara Cível de São Carlos/SP. Loc.: SP. Apartamento com 
área total de 86m² em São Carlos/SP. 02/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 122m² em Santo 
André/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 02/09/2021 A PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 511m² em 
Ribeirão Preto/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 02/09/2021 A PARTIR DAS 10:10h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 
734m² em Araraquara/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 02/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 2ª Vara Cível do Foro Regional do. Loc.: SP. Um 
prédio e respectivo terreno com área de 392m². 02/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. MA IMÓVEIS - FOSFERPET - AF 2ª Praça. Loc.: SC. Apto 
118m² em Itapoá/SC - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 02/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: BA. Casa 
246m² em Juazeiro/BA - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 02/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis - SOUL STYLE. Loc.: SP. Sala Comercial 
76m², na República em São Paulo/SP. 02/09/2021 A PARTIR DAS 17:30h. Sold Kroton. Loc.: SP. Gaveteiros, etc. 03/09/2021 A PARTIR DAS 
10:00h. 4ª Vara Cível de Pinheiros - 2ª `taça. 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 - 1ª Praça. 06/09/2021 A PARTIR DAS 
12:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 85m² em São Paulo/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 06/09/2021 A PARTIR 
DAS 12:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 65m² em Sorocaba/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 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.

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

02/09/2021 A PARTIR DAS 14:01h. PM Virmond - PR. Loc.: PR. Veículos, Ônibus, Máquinas Pesadas, Implementos.
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. 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.

01/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Systems. Loc.: SP. 503mts² Mezanino, Porta Pallets, Prateleiras Industriais. 02/09/2021 A PARTIR DAS 
14:30h. AMG Comex. Loc.: SP. Túnel de Encolhimento, Plasma/Oxicorte, Cabine de Pintura. 03/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business. 
Loc.: SP. Porta Pallets, Caixas, Protetores, Longarinas, Esteiras.

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

03/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PM Palmitinho. Loc.: RS. Volkswagen Novo Voyage, Mercedes-Benz 313CDI, Ônibus.
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 136/2021.

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.

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

01/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Mapfre. Loc.: SP. Veículos Sinistrados e Sucatas: Fiat Pálio, Volkswagen Gol.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.

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

01/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Ecoban. Loc.: SP. Tratores de Esteira Caterpillar D6T XL Waste Handler. 01/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 
Porto Itapoá. Loc.: SC. Alternador para Gerador HC l634K1 do Motor QSK 23. 01/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Grupo Mil. Loc.: RJ. Sucata 
de Perfis de Vários tipos, Sucata de Cantoneiras. 01/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Construtora Remo. Loc.: MG. Caminhão Cesto Aéreo 
Volkswagen, Chassis De Braço P/ Cesto Aéreo, Teodolitos Wild. 01/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Lafarge/Holcim. Loc.: BA, MG, PB, RJ, SP. 
Peugeot Hoggar, Caminhão Betoneira, Reboque Carretinha. 02/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Tupy. Loc.: SC. Escavadeira, Tanques, 
Computadores Diversos, Cilindros. 02/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Compartilhado 1094 A. Loc.: BA, MG, RS, SC, SP. Switch, Accesspoint, 
Etc. 02/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Compartilhado 1094 B. Loc.: GO, MG, SP. Veículos de Passeio e Utilitários. 02/09/2021 A PARTIR DAS 
15:00h. Midea Carrier. Loc.: AM. Sucatas: Condensadora e Evaporadora. 02/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. PME Jotral. Loc.: ES. Motores 
Elétricos, e Motores WEG. 02/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Volvo. Loc.: PR. Desktops da marca Dell. 02/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. 
Construtora Ferreira Guedes. Loc.: SP. Carregadeira de Pneus Volvo, Escavadeira Hidráulica. 02/09/2021 A PARTIR DAS 17:00h. PME Alinhavos. 
Loc.: SP. Kit Peças de Bike aro 29, Bicicletas, Sensores de Fumaça. 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. 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.

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

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br

Av. Nove de Julho, 3229 - Cj. 107 - Jd. Paulista - São Paulo/SP

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

www.LEILOEI.com.br, Tel. (11) 3422-5998 ou WhatsApp (11) 97616-1618

Felipe Nunes Gomes Teixeira Bignardi – JUCESP 950

Leilão de Bens Diversos
Somente Online

Cadastre-se antecipadamente no site para participar do leilão

Visitação: Agendar com a equipe da Leiloei

01/09 - 11HS

Veículo: Caminhão Carroceria, GM/CHEVROLET C10 1969/1969, com direito a documentação.

Localização dos bens: Santa Rosa/RS

01/09 - 11:30HS

Veículo: Caminhão Tanque MBB 1113, Ano/Mod 1976.

Localização dos bens: Rondonópolis/MT

03/09 - 11HS

Bens à Venda: grande quantidade de mesas, cadeiras, armários, pisos, divisórias, ferramentas e demais itens.

Localização dos bens: Arujá/SP

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

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

Leilão Público Extrajudicial - Presencial e On-line

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

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

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

. 

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

Leiloeiro O�cial: BRUNO AGNELLO PEGORARO - JUCESP 763

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

B3gazetasp.com.br
SÁBADO, 28 A SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021 

 11 3422-5998 -      11 97616-1618 -      contato@leiloei.com
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EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO dos DIREITOS AQUISITIVOS CONTRATUAIS SOBRE O BEM IMÓVEL e de INTIMAÇÃO do 
executado IVAIR JESUS DOS SANTOS (CPF/MF 081.165.958-57), e seu cônjuge, se casado for; dos promitentes 
vendedores VAGNER SALES (CPF/MF 218.470.358-33) e seu cônjuge JOELMA GOMES (CPF/MF 324.647.868- 61), 
RONALDO SALES (CPF/MF 226.055.878-00) e seu cônjuge JOYCE CRISTINA COSTA SALES (RG 42.966.667-6) e 
MATHEUS SALES (CPF/MF 327.779.998-05), e seu cônjuge se casado for; a usufrutuária IVONE DE BARROS SALES 
(CPF/MF 144.697,278- 06) e seu cônjuge, se casada for; da credora tributária FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
TAUBATÉ; e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 0009361-
14.2020.8.26.0625, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP, requerido por ELIENE APARECIDA SILVA 
GOMES E OUTRO. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), 
através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 13/09/2021, às 14h20 e 
término em 16/09/2021, às 14h20, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 07/10/2021, às 
14h20 (horários de Brasília/DF). RELAÇÃO DE BEM(NS) – OS DIREITOS AQUISITIVOS CONTRATUAIS SOBRE O LOTE 
DE TERRENO n° 23, da quadra “Q”, gleba B, do imóvel denominado RESIDENCIAL COLINAS, situado no bairro da 
Imaculada Conceição, nesta cidade, com frente para a rua Imaculada Conceição, onde mede 20,00m, com fundos 
correspondentes por 18,00m de ambos os lados, da frente aos fundos, confinando de um lado com o Sistema de Lazer, de 
outro com o lote n° 22, e pelos fundos com parte do lote n° 11, encerrando a área de 360,00m2, cadastrado na Prefeitura 
Municipal local sob o BC n° 2.3.061.023.001. Matrícula nº 66.317 do CRI da Comarca de Taubaté/SP. BENFEITORIAS – 
Consta do Laudo de Avaliação, às fls. 66-84 dos autos, que referido imóvel possui duas benfeitorias construtivas, sendo um 
galpão rústico, estruturado com elementos de concreto pré-fabricado, coberto de telhas de fibrocimento e piso de concreto 
poroso, e um quarto pequeno, com sanitário, sem piso e acabamento. VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO – R$ 
175.316,46 (julho/2021) ÔNUS – Consta da referida matrícula, conforme Av.2 (24/05/1995) o USUFRUTO vitalício do imóvel, 
em favor de IVONE DE BARROS SALES; e Av.3 (02/06/2015) a INDISPONIBILIDADE sobre o imóvel, originária do Processo 
nº 0019428- 24.2009.8.26.0625/01, substituído pelo presente feito (fls. 297). Consta dos autos, às fls. 394 e 395, a informação 
prestada pelos promitentes vendedores RONALDO, JOYCE, IVONE e MATHEUS de que houve a quitação do contrato de 
compra e venda. Consta, também, às fls. 175, a informação de que a usufrutuária do bem renunciou expressamente ao direito 
real por ocasião do contrato de compra e venda. Não constam nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. 
DÉBITOS FISCAIS – R$ 17.083,96, sendo R$ 16.155,46 referentes a débitos tributários dos exercícios de 2018 a 2020, 
ajuizados – Processo nº 1504206-19.2021.8.26.0625, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Taubaté, 
e R$ 928,50, correspondentes ao exercício vigente, conforme pesquisa junto a Prefeitura de Taubaté, em 21/06/2021. 
DÉBITO EXEQUENDO – R$ 91.538,22 (abril/2021 – fls. 380). *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. 
DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio de guia de 
depósito judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para pagamento à 
vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da 
causa. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos 
lances inferiores a 50,00% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – 
Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do 
bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 
pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado na 
forma da Lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Taubaté, Estado 
de São Paulo. Taubaté, 08 de julho de 2021. MARCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

www.LEILOEI.com | www.LEILOEI.com.br
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EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO de bem IMÓVEL e de INTIMAÇÃO do executado ESPÓLIO DE ANTONIO SOARES DE 
ALBUQUERQUE (CPF/MF 010.322.248-00); da titular de direitos ESPÓLIO DE IRACEMA FERREIRA (CPF/MF 229.351.188-
04), ambos na pessoa de seu inventariante ADRIANA REGINA FERRARI DUTRA (CPF/MF 152.971.318-80); dos herdeiros e 
sucessores PAULO ROBERTO FERREIRA SOARES DE ALBUQUERQUE (CPF/MF 013.106.528-99), CARLOS AUGUSTO 
FERREIRA SOARES DE ALBUQUERQUE (CPF/MF 855.457.328-53), LUIZ ANTONIO FERREIRA DUTRA (CPF/MF 
388.799.058-72) e ESPÓLIO DE MARIO SERGIO FERREIRA SOARES DE ALBUQUERQUE (qualificação ignorada); do 
credor hipotecário DELFIN S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO (CNPJ/MF 61.648.853/0001-20), da credora tributária FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO PAULO; e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 
Processo nº 0030141-66.2018.8.26.0100, em trâmite na 18ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, requerido por 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IBIRAPUERA CENTRAL PARK. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a 
leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º 
LEILÃO em 06/09/2021, às 14h05 e término em 09/09/2021, às 14h05, e não havendo licitante seguir-se-á, sem interrupção, o 
2º LEILÃO no dia 07/10/2021, às 14h05 (horários de Brasília/DF). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS) – O CONJUNTO Nº 173, no 17º 
andar ou 18º pavimento do CONDOMÍNIO BUSINESS CENTER, bloco “D”, na rua Stela, nº 515, esquina da rua Arthur de 
Almeida, no 9º subdistrito – Vila Mariana, contribuinte 037.003.0385-8 (Av.03), possui área útil ou privativa de 102,072m², 
correspondendo-lhes nas áreas de uso comum uma parte ideal de 20,051m², totalizando a área construída de 122,123m² e no 
terreno uma fração ideal de 16,426m² ou 0,279% Inscrição Municipal nº 037.003.0385-8. Matrícula nº 13.873 do 1º CRI da 
Comarca de São Paulo/SP. AVALIAÇÃO – R$ 514.655,00 (dezembro/2020 – fls. 108-151 dos autos). ÔNUS – Consta da 
referida matrícula imobiliária, conforme R.6 (25/01/1989) e Av.7 (25/01/1989) a HIPOTECA do imóvel em favor de DELFIN S/A 
CRÉDITO IMOBILIÁRIO; e conforme Av.8 (01/04/2019) a PENHORA EXEQUENDA sobre o bem. Referido imóvel é objeto de 
inventário e partilha dos bens deixados pelo ESPÓLIO DE ANTONIO SOARES DE ALBUQUERQUE, com a inclusão de sua ex-
companheira, pré-morta, ESPÓLIO DE IRACEMA FERREIRA – Processo nº 4000738-98.2013.8.26.0248, em trâmite perante a 
1ª Vara Cível de Indaiatuba/SP, havendo sido nomeada inventariante ADRIANA REGINA FERRARI DUTRA, e o arrolamento dos 
sucessores/herdeiros PAULO ROBERTO FERREIRA SOARES DE ALBUQUERQUE, CARLOS AUGUSTO FERREIRA 
SOARES DE ALBUQUERQUE,  LUIZ ANTONIO FERREIRA DUTRA e MARIO SERGIO FERREIRA SOARES DE 
ALBUQUERQUE (pré-morto). DÉBITOS FISCAIS – R$ 51.840,25, referentes a débitos tributários, dos exercícios de 2011 a 
2021, conforme pesquisa junto a Prefeitura de Itanhaém, em 01/07/2021. Não constam nos autos recurso ou causa pendente 
de julgamento. DÉBITO EXEQUENDO – R$ 275.185,56 (novembro/2018 – fls. 33-39). *Todos os débitos serão atualizados 
até a data da alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, 
por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para 
pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. 
Juiz da causa. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão 
aceitos lances inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – 
Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do lei loeiro, obrigações do arrematante, transferência do 
bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais 
e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 
futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado na forma da Lei. 
São  Pau lo ,  19  de  ju lho  de  2021 .  GISELE VALLE MONTEIRO DA ROCHA JUÍ ZA DE DIREITO

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

EDITAL DE PRAÇA - PROCESSO Nº 0002369-11.2019.8.26.0451 – EXECUTADOS: FAUS-
TO JOSÉ MARIA FILHO (CPF Nº 021.640.098-62) - EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A 
(CNPJ Nº 60.746.948/0001-12) - INTERESSADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICA-
BA (CNPJ Nº 463.410.38.0001-29). 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, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Prédio Residencial 
situado à Rua Iperó, nº 100, integrante do Residencial Parque Piracicaba, no bairro de Santa Terezinha, desta cidade, 
construído em terreno constituído do lote nº 13, da quadra 37, setor 03, com área total de 148,72m². Objeto da Matrí-
cula nº 34.527 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0008459-74.2017.8.26.0008 – Executado: PÉROLA NEGRA 
EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ/MF Nº 5.195.329/0001-79) – Exequente: CONDOMÍNIO 
CHÁCARA ANÁLIA FRANCO (CNPJ/MF Nº 060.529.872/0001-73) – Interessados: IRA ADMI-
NISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº) E OUTRO. 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 ava-
liação atualizada. BEM: Direitos que a executada possui sobre o Apartamento localizado à Rua Maestro Tom Jobim, 
nº 85, Tatuapé, São Paulo – SP, contendo a área útil de 394,27m²., área comum de 221,12m², área total de 615,39m², 
com direito a 4 vagas na garagem. Objeto da Matrícula nº 281.818, do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo Capital/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 1002076-19.2017.8.26.0152 – Executado: SILVIA APARECIDA 
PERES (CPF Nº 028.274.938-10) – Exequente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GREEN LAND 
(CNPJ Nº 03.649.011/0001-95)- Interessado: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA (CNPJ 
nº 46.523.049/0001-20). 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 avalia-
ção 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: Direitos que a executada possui originária do instrumento de compra e venda sobre a Unidade 
autônoma designada Apartamento nº 23, do edifício tipo “A”, bloco ‘12”, do “Condomínio Residencial Green Land”, 
situado na Estrada Manuel Lages do Chão, nº 750, Bairro do Caiapiá, neste Município e Comarca de Cotia-SP, com 
52,75 m² de área privativa, além de uma vaga de garagem em lugar indeterminado. Objeto da Matrícula 92.069 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Cotia - SP. Inscrição Imobiliária: 23162-13-70-0002-00-000, em área maior.. 
Valor de Avaliação: R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) em julho de 2021 Valor de Avaliação Atuali-
zado: R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito 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 nº 1010988-83.2019.8.26.0071 – Executado: VERA LUCIA 
DOS SANTOS (CPF/MF Nº 672.274.739.53) – Exequente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS 
EUCALIPTOS (CNPJ/MF Nº 14.491.605/0001-37) – Interessados: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 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 70% (setenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Direitos sobre o apartamento situado 
na rua Engenheiro Miguel Melhado Campos, nº 1-129, com uma área total de 47,05m², sendo 42,05m² de área privati-
va. Objeto da matrícula nº 102.198, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP. Para consultar o edital na 
íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1013837-28.2016.8.26.0590 – REQUERIDO: RAFAEL DE 
OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF nº 428.308.758-00) – INTERESSADOS: CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (CNPJ nº 00.360.305/0001-04) E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 
(CNPJ nº 46.177.523/0001-09) – REQUERENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MATTER. A 1ª 
PRAÇA que ocorrerá a partir de 04 de outubro de 2021 às 14h00min e se encerrará em 07 de 

outubro de 2021, às 14h00min. 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 14h01min 
e se encerrará em 27 de outubro de 2021, às 14h00min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 
55% (cinquenta e cinco por cento) do valor da avaliação judicial atualizada. BEM: A Residência nº 11, localizada 
no 1º andar do Conjunto “Residencial Matter”, situado na Avenida Cellula Matter, nº 301, no Parque Continental, 
nesta cidade e comarca de São Vicente/SP, com uma área de 36,10m², havendo no imóvel um quarto, uma cozinha, 
um banheiro, uma sala pequena e uma sala. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse 
www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 1017493-61.2017.8.26.0071 – Executado: Caroline Noemi 
Marchioli (CPF nº 409.795.458-03) – Exequente: Condomínio Residencial Parque Bogotá 
(CNPJ nº 21.527.664/0001-83)- Interessados: Prefeitura do Município de Bauru/SP (CNPJ 
nº 46.137.410/0001-80) e Banco do Brasil (CNPJ nº 00.000.000/0001-91). O 1º leilão terá 
início em 04 de outubro de 2021 às 14h00min com encerramento em 07 de outubro de 2021 
às 14h00min com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º 

Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 27 de outubro de 2021 às 14h00min, com lances a 
partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Uma unidade Autônoma denominada apartamento, 
em fase de construção, identificada sob nº 106, localizada no 1º Pavimento ou andar térreo, do Bloco 07 do empreen-
dimento Parque Bogotá, situado na Rua Jorge Schneyder Filho, s/nº, nesta cidade de Bauru-SP, com direito ao uso 
de uma vaga de garagem descoberta livre, sendo 46,330 metros quadrados de área real privativa coberta. Objeto da 
Matrícula nº 117.961 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP. Inscrição Municipal nº 3/513/1. Valor 
de Avaliação: R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), em julho/2020. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 
148.541,83 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos), atualizado em 
agosto/2021. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo 1018630-96.2014.8.26.0196 – Executado: Josemara Barcelos 
Alves Bento (CPF nº 347.415.738-85) e Mailsson Alves Bento (CPF nº 312.129.788-08) – 
Exequente: Groscon Administradora de Consórcios Ltda (CNPJ nº 26.228.270/0001-48)- 
Interessado: Prefeitura Municipal de Franca/SP (CNPJ nº 47.970.769/0001-04). O leilão de 
PRAÇA ÚNICA terá início em 04 de outubro de 2021 às 14h00min com encerramento em 27 
de outubro de 2021 às 14h00min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da ava-

liação atualizada. BEM: Um terreno, situado na cidade de Franca SP, no loteamento denominado Jardim Paulistano, 
composto do lote 01 da quadra 68, localizado na Av. Francisco Delfino dos Santos, nº 470/480, Jd. Paulistano, Franca 
- SP, CEP 14.402-412, com a área de 360,00 m2. Observações: Conforme laudo de avaliação, no terreno encontra-se 
edificado uma unidade residencial, de alvenaria, térrea, inacabada, contendo instalações elétricas, hidráulicas e sani-
tárias por executar, esquadrias apenas com alguns esquadros instalados de madeira, telhado em estrutura de madeira 
com telhas cerâmica, forro em laje, sem acabamento, apenas com as paredes rebocadas, com 14 cômodos, sendo 
um corpo principal locado na frente do terreno, com abrigo, salas, lavabo, cozinha, serviços, banheiro social, 03 dor-
mitórios sendo um tipo suíte apresentando a área de 230,00 m2 e nos fundos do terreno uma área de lazer com fosso 
para piscina com a área de 35,00 m2.  Objeto da Matrícula nº 80.542 de 01º Cartório de Registro de Imóveis da 
Franca/SP. Inscrição Municipal nº 3.12.04.007.01.00. Valor de Avaliação: R$ 235.272,00 (duzentos e trinta e cinco 
mil, duzentos e setenta e dois reais), em setembro de 2020. Valor de Avaliação Atualizado: R$ 254.925,17 (duzentos 
e cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezessete 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 4005891-15.2013.8.26.0248 – Executado: Herick Teller Gibim 
(CPF nº 372.983.538-61) – Exequente: Ilson Roberto (CPF nº 871.322.068-34).- Interessado: 
Jose Carlos Gibim (CPF nº 865.848.128-04), Patrick Teller Gibim (CPF nº 322.094.068-46), 
Aline Augusto Gibim (CPF nº 012.750.876-71) e Prefeitura Municipal de Indaiaituba/SP 
(CNPJ nº  44.733.608/0001-09). 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: 
LOTE 1 - Um lote de terra sob nº 09 da quadra F, na cidade e comarca de Indaiatuba, medindo 12,00 metros de frente, 
possuindo igual medida nos fundos, por 25,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, perfazendo a área de 
300,00 m². Observações: Conforme matrícula (AV.4) - CONSTRUÇÃO, verifica-se que no terreno objeto desta, foi 
construído um galpãp industrial sob nº 334, com a área total de 210,00m². A edificação possui (01) uma sala de re-
cepção, (02) banheiros masculinos, (02) banheiros femininos, (01) um banheiro para deficiente, (01) um depósito, (01) 
mezanino e (01) uma sala de diretoria. Objeto da Matrícula nº 75.352, do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e 
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Indaiatuba/SP, Cadastro Municipal sob nº 5195.0920.0-
1. Valor da Avaliação: R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais), em Abril de 2021. Valor de Avaliação Atualiza-
do: R$ 785.028,10 (setecentos e oitenta e cinco mil, vinte e oito reais e dez centavos), atualizado em Julho de 2021. 
LOTE 2 - Um lote de terra sob nº 05 da quadra V, do loteamento denominado “JARDIM QUINTAS DA TERRACOTA” 
na cidade e comarca de Indaiatuba, medindo ao todo, área de 1.200,00 metros quadrados. Observações: Lote 05 da 
Quadra V - Sem benfeitorias. Infraestrutura: Quadra de tênis, Quadra poliesportiva, Campo de futebol, Bocha, Acade-
mia equipada, Playground, Spa, Salão de festas equipado com mesas, cadeiras, ar condicionado, churrasqueira, forno 
de pizza e fogão a lenha). Objeto da Matrícula nº 122.118, do Oficial de Registro de Imóvel, Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Indaiatuba/SP, Cadastro Municipal sob nº 5210.3440.0-7.. Valor de 
Avaliação: R$ 367.000,00 (trezentos e sessenta e sete mil reais), em Abril de 2021. Valor de Avaliação Atualizado: 
R$ 374.162,78 (trezentos e setenta e quatro mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), atualizado em 
Julho de 2021. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br.

www.webleiloes.com.br

HISA LEILÕES – (11)94886-0334 – www.hisaleiloes.com.br- LEILÃO – 
Comitente vendedor: Carlos Roberto Morelis - CNPJ sob nº 
28.828.715/0001-56. - Data: 13 de Setembro de 2021, às 11:00. O leilão será 
realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à 

Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP, online no site 
www.hisaleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhados serão exibidas no site. Os bens serão 
vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 01: Máquina de batida 
Superama; Lote 02: Máquina Etirama lll. EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E 
PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.hisaleiloes.com.br

HISA LEILÕES – (11)94886-0334 – www.hisaleiloes.com.br- LEILÃO – 
Comitente vendedor: Carlos Roberto Morelis - CNPJ sob nº 
28.828.715/0001-56. - Data: 15 de Setembro de 2021, às 14:00. O leilão será 
realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à 

Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP, online no site 
www.hisaleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhados serão exibidas no site. Os bens serão 
vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: 01 Fiat Linea Absolute 2010 
Flex EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO NESTE LEILÃO ESTÁ 
DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.hisaleiloes.com.br

HISA LEILÕES – (11)94886-0334 – www.hisaleiloes.com.br- LEILÃO – 
Comitente vendedor: D&G Participações Societárias LTDA - CNPJ sob nº 
18.235.078/0001-50. - Data: 14 de Setembro de 2021, às 11:00. O leilão será 
realizado pela Leiloeira Oficial Sr. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à 

Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP, online no site 
www.hisaleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhados serão exibidas no site. Os bens serão 
vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 01: Chevrolet Montana 
2014/2015; Lote 02: VW 8.150 E Delivery 2007/2008; Lote 03: Chevrolet S10 LS FS2; Lote 04: Kia 
Bongo UK2500 LD 2013/2014;EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO 
DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.hisaleiloes.com.br

HISA LEILÕES – (11)94886-0334 – www.hisaleiloes.com.br- LEILÃO – 
Comitente vendedor: D&G Participações Societárias LTDA - CNPJ sob nº 
18.235.078/0001-50. - Data: 16 de Setembro de 2021, às 11:00. O leilão será 
realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à 

Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP, online no site 
www.hisaleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhados serão exibidas no site. Os bens serão 
vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 01 Moveis planejados 
para cozinha. EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO NESTE LEILÃO 
ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.hisaleiloes.com.br

Leilões Judiciais

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet.

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
3ª VC de Praia Grande/SP Proc. nº 1015552-17.2020.8.26.0477 EXEQUENTE: RAFIK MOURCHED OISSOUF CHAHOUD 
(CPF 039.709.658-53) EXECUTADOS: PEDRO CARLOS DE ALCANTARA (CPF 017.557.368-94), ROSANA ZANELLI DE 
ALCANTARA (CPF 955.079.908-59) INTERESSADOS: NESTOR PAGUETTI (CPF 045.511.928-72), LOURDES 
BILLAFRANCA PAGUETTI (CPF 147.825.628-10), PREFEITURA PRAIA GRANDE Encerramento 1º Leilão: 21/10/21 - 
10h00 – Lance Mínimo: R$ 596.004,36* Encerramento 2º Leilão: 18/11/21 - 10h00 – Lance Mínimo: R$ 357.602,61* *Os 
valores serão atualizados à época da alienação. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE COMPROMISSO DE 
VENDA E COMPRA SOBRE CASA E RESPECTIVO TERRENO - R. FRANCISCO BARBOSA, Nº 184, PRAIA 
GRANDE/SP. MATRÍCULA 4.157 - CRI DE PRAIA GRANDE/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira 
(Art. 887, § 2o , CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 – São Paulo/SP. 
Ana Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

Edital  de  1º  e  2º  Leilão de  BEM  IMÓVEL  e  para  intimação  dos  requeridos BRICO 
BREAD  ALIMENTOS  LTDA –  Em Recuperação   Judicial (CNPJ/MF   71.743.769/0001-48), 

MM   &   SONS   LIMITED (CNPJ/MF   05.685.675/0001-35), MANOEL CORREA DE SOUZA NETO (CPF/MF 039.180.848-
68), ANA PAULA FERRAZ DE SOUZA JUNQUEIRA (ou ANNA PAULA  FERRAZ  DE  SOUZA  JUNQUEIRA) (CPF/MF  
148.146.188-59),  da  coproprietária MÔNICA  MARIA  FERRAZ  DE SOUZA (CPF/MF  132.147.098-36),  dos  credores 
FAZENDA NACIONAL,  BANCO  LUSO  BRASILEIRO  S/A (CNPJ/MF 59.118.133/0001-00), do credor tributário 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL nº 1020265-07.2017.8.26.0100 em trâmite na 5ª Vara Cível  da  Comarca  da  Capital,  Estado  de  São  
Paulo/SP,  requerida  por BANCO  SANTANDER  (BRASIL)  S/A (CNPJ/MF 90.400.888/0001-42). Nos termos do Art. 881, § 
1º do CPC, FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da GESTOR JUDICIAL 
LEILOEIRO SP (www.leiloeirosp.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO  DO  BEM: Um prédio  sob  nº  210  da  
Rua Rafael  Ielo,  no 30º  Subdistrito  Ibirapuera, e  respectivo terreno, esquina com a Rua José Pepe, com a área de 1.973,45 
metros quadrados, medindo 38,55 metros de frente para a Rua Rafael Ielo, na esquina deste rua com a Rua José Pepe mede 
12,17 metros em linha curva, no alinhamento da rua José Pepe mede 65,57 metros, no final desta linha reta (Rua José Pepe), 
quebra a direita em ângulo reto e segue em linha reta de 34,18 metros, confrontando com propriedade do Governo do Japão, daí 
quebra a direita em ângulo reto e segue em linha reta de 39,50 metros, confrontando com o prédio nº 355 da Rua Rafael Ielo, 
fechando assim o perímetro com área acima citada. Conforme Av. 2 da matrícula, o imóvel tem  área  construída  de  991,55  
metros  quadrados.  Inscrição  Municipal  nº  123.137.0004-5. Matrícula  nº 199.829  do  15º  CRI  da  Comarca  de  São  
Paulo/SP.  BENFEITORIAS: Consta  no  Laudo  de  Avaliação  às  fls. 583/641, que referida edificação é composta de quatro 
pavimentos. 1) Piso inferior destinado à garagem, WC, apartamento para motorista, cômodos para despejo e matérias de 
jardinagem, espaço para 7 automóveis. 2) Piso  no nível piscina, há várias salas de estar, escritório, lareira, sala p/ “academia” e 
um pequeno campo gramado. 3)  Piso térreo com lavabo, copa, sala de  almoço, sala de  jantar, despensa, cozinha, 
dependências completas  para  duas  funcionárias,  sala  de  lavar/passar, uma pequena “casa para caseiro” com dormitório, 
cozinha e banheiro. Na copa há uma escada interna desce para uma “adega”. 4) Piso superior onde ha cinco dormitórios suítes e 
uma suíte máster com vestiário e dois banheiros. 2. AVALIAÇÃO: R$ 5.395.000,00 (março/2020 - Conforme fls. 583/641 dos 
autos). 3. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme Av.4 (04/09/2012), que referido imóvel foi dado como garantia de 
locação a Indusvest Administração e Investimento Ltda; conforme Av.5 (10/11/2016), a penhora nos autos de  Execução  Fiscal  
nº  0006092-87.2015.403.6130;  conforme  Av.6  (15/03/2018)  e  Av.7  (29/0/2018),  o ajuizamento  e  PENHORA  
EXEQUENDA;  conforme  Av.8  (20/08/2018),  o  ajuizamento  dos autos  nº  1009386-13.2016.8.26.0152, movida por Banco 
Luso Brasileiro S/A. 4. DÉBITOS  FISCAIS: Constam  débitos  inscritos  na  Dívida  Ativa  na  monta  de  R$  262.692,45  
(agosto/2021) conforme pesquisa junto a Prefeitura Municipal de São Paulo/SP. O valor do débito fiscal será atualizado até a 
data da alienação. 5. DÉBITOS  EXEQUENDO: Consta  dos autos  as  fls. 214/216,  débito exequendo  na  monta  de  R$ 
10.849.340,35 (novembro/2017). 6. VISITAÇÃO: Não há visitação. 7. LEILOEIRO: O leilão será conduzido pelo Sr. Luiz Tociaki 
Hirano, matriculado na Junta Comercia do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 922. 8. DATA  DOS  LEILÕES:  1º  Leilão  
começa  em  27/09/2021,  às 11hs00min,  e  termina  em  30/09/2021,  às 11hs00min e; 2º Leilão começa em 30/09/2021, 
às 11hs01min, e termina em 20/10/2021, às 11hs00min. 9. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO: Edital completo com 
forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.leiloeirosp.com.br. O presente 
edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, § 3º do CPC. 10. DÚVIDAS  E  ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente  perante  o  Ofício  Cível  onde  tramita  a  presente  ação,  no escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua 
Toledo Barbosa, nº 93, sala 2, Belenzinho, CEP 03061-000, São Paulo/SP, através do telefone (11) 2693-0000 ou pelo e-mail: 
contato@leiloeirosp.com.br. Ficam  os  requeridos BRICO  BREAD  ALIMENTOS  LTDA –  Em  Recuperação  Judicial, 
MM  &  SONS  LIMITED, MANOEL CORREA  DE  SOUZA  NETO, ANA  PAULA  FERRAZ  DE  SOUZA  JUNQUEIRA  (ou  
ANNA  PAULA  FERRAZ  DE  SOUZA JUNQUEIRA), da coproprietária MÔNICA MARIA FERRAZ DE SOUZA, dos credores 
FAZENDA NACIONAL, BANCO LUSO BRASILEIRO S/A, do credor tributário PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e 
demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. Dos 
autos consta recursos ou causas pendente de julgamento Nº 2244475-33.2017.8.26.0000 e Nº 2181951-29.2019.8.26.0000.  
Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de agosto de 2021.

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

WWW.SATOLEILOES.COM.BR

Leilão de Máquinas Agrícolas
Lotes de Máquinas Diversas - bens 

sinistrados sem garantia de funcionamento. 
Visitação: Entrar em contato com o 

escritório para agendamento, localizadas 
em Barretos/ SP - ID:36.

Leilão Online: 31/08/2021 às 10h00

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0018278-79.2019.8.26.0100 – Executados: SANTO 
ANTONIO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ Nº 18.337.320/0001-
05) E OUTROS – Exequente: ADELINO MACHADO MEDEIROS (CPF Nº 657.409.045-87) – 
Interessados: BANCO TRICURY S/A (CNPJ Nº 57.839.805/0001-40) E OUTRO. O 1º leilão 
terá início em 10/09/2021 a partir das 14h00min com encerramento às 14h00min em 14/09/2021 

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 04/10/2021 a partir das 14h00min, com lances a partir de 50% (cinquenta por cento) da 
avaliação atualizada. BEM: Direitos sobre um terreno em construção situado a Rua Santo Antônio, nº 258 e na Avenida 
Nove de Julho, nº 281, Bela Vista - São Paulo/SP, com a área construída total de 9.941,57m², sendo a área útil total 
das unidades autônomas de 6.813,65m². Objeto da Matrícula nº 93.161, do 5º Cartório de Registro de Imóveis 
de São Paulo Capital/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

288
LOTES

Veículos e Motos c/ Documentos e Fim de vida útil (Sucatas)

Leiloeira Oficial – Aedi de Andrade Verrone – JUCESP 840

* Aquisição e visitação nas modalidades “em fim de vida útil” e “reciclagem” apenas pessoas 

jurídicas devidamente credenciadas no DETRAN-SP.

** Maiores informações, visitação e edital completo no site.

Tel. (11) 4040-8060 | www.RicoLeiloes.com.br

LEILÃO 
Presencial e Online

COM DIREITO À DOCUMENTAÇÃO - 65 LOTES

Encerramento: 14/09/2021 a partir das 10h00m

Online: www.RicoLeiloes.com.br

VISITAÇÃO: 10 e 13/09/2021 - das 09h às 11h e das 13h às 16h 
Pátio Cotia: Rod. Raposo Tavares KM 27, nº 27035

Lageadinho - Cotia/SP, CEP 06709-015

FIM DE VIDA ÚTIL - 178 LOTES

Encerramento: 15/09/2021 

a partir das 10h00m

RECICLAGEM - 45 LOTES

Encerramento: 16/09/2021 

a partir das 15h00m

4ª VARA CÍVEL - FORO DE ARAÇATUBA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: VALMIR DOS SANTOS GONÇALVES (CPF/MF Nº
078.611.738-95) e seu cônjuge SANDRA REGINA DE SOUZA GONÇALVES (CPF/MF Nº 112.671.368-63); bem como dos terceiros interessados: LIU PEI NIN (CPF/MF Nº 038.260.708-28), JOÃO ANTONIO
JÚNIOR (CPF/MF Nº 172.165.088-15) e FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA (CNPJ/MF Nº 45.511.847/0001-79).
O MM. Juízo de Direito Dr. Rodrigo Chammes, da 4ª Vara Cível - Foro de Araçatuba, 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 Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por ALEX PEREIRA DA SILVA (CPF/MF Nº 408.39.378-22) e CRISTINE ANDRAUS FILARDI (CPF/MF Nº 223.170.678-44) em face
de VALMIR DOS SANTOS GONÇALVES (CPF/MF Nº 078.611.738-95), nos autos do Processo nº 0007337-80.2019.8.26.0032, tendo como Processo Principal nº 1003527-80.2019.8.26.0032, 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: Apartamento nº C05,  do 3º pavimento do empreendimento imobiliário “The Wall”, situado à Rua Joaquim Cândido, nº 800, Umuarama, Araçatuba/SP, CEP: 16013-010 - Descrição
do Imóvel: Apartamento nº C 05, localizado no 3º pavimento, do empreendimento imobiliário denominado “The Wall”, situado na Rua Doutor José Coelho Junior, esquina com a Rua Joaquim Cândido, na cidade de
Araçatuba, Estado de São Paulo, com a área privativa total real de divisão não proporcional de 98,57m², dividida em área coberta padrão de 73,93m², e área coberta de padrão diferente ou descoberta de 24,643m² (duas
vagas de garagem cobertas localizadas no térreo designadas com C05I e C05II); e a área de uso comum coberta real de divisão proporcional de 23,55m²; totalizando a área de 122,12m², correspondendo-lhe a fração ideal
no terreno de 2,08333%. O terreno onde se assenta o edifício encerra a área de 2.160,00m².

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 2.12.00.06.0018.0348.03.05
Matrícula Imobiliária n° 100.087 Oficial de Registro de Imóveis de Araçatuba

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV. 05 11/08/2015 Protesto Proc. nº 1006235-45.2015.8.26.0032 Liu Pei Nin
AV. 06 04/12/2017 Penhora Proc. nº 0002118-57.2017.8.26.0032 João Antonio Júnior
AV. 07 02/10/2019 Penhora Exequenda Proc. nº 0007337-80.2019.8.26.0032 Cristine Andraus Filardi e Alex Pereira da Silva
OBS 01: De acordo com o Auto de Avaliação (fls. 144), o apartamento é composto por 01 (uma) sala com dois ambientes, sendo sala e cozinha, separados por um balcão com tampa de granito com revestimento, com um
armário planejado, 01 (uma) lavanderia ampla com armário planejado, 02 (dois) quartos com sacadas independentes, 01 (um) banheiro com box e armário na pia. O Condomínio é composto pelas seguintes benfeitorias: gás
encanado, portão eletrônico, elevador social, portaria 24hrs e Espaço Gourmet.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 170.000,00 (Set/2020 – Avaliação às fls. 144).
Valor de avaliação atualizado: R$ 186.079,60 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 7.611,67 (Ago/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 66.860,45 (Fev/2021 – fls. 189).
Débito Condominial: Os débitos condominiais, que possuem natureza propter rem, ficarão sub-rogados no preço da arrematação, nos termos do artigo 908, §1° do CPC (fls. 252/255).
02 - A 1ª praça terá início em 24 de setembro de 2021, às 16 horas, e se encerrará no dia 27 de setembro de 2021, às 16 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 27 de setembro de 2021, às 16 horas, e se encerrará em 18 de outubro de 2021, às 16 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% 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 (artigos 892, § 2º e 843, § 1º 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 depósito judicial,
no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão.
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 condominiais, que possuem natureza propter rem, os quais ficarão sub-rogados no preço da arrematação, nos termos do artigo 908, §1º do CPC (fls. 252/255).
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, 20 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. RODRIGO CHAMMES - JUIZ DE DIREITO

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 DE VILA PRUDENTE. 
Processo: nº 0006351-06.2016.8.26.0009. Executados: requerido(s) MARIA TERESA ANGERAME, JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO. Apto 901, 9º 
andar, Bl. 1 (Ed. Pq. da Aclimação) do Res. Pq. Cidade de São Paulo, à R. Costa Barros, 2050, 26º Subd. V. Prudente/SP; a.p.: 69,51m2, a.c.: 12,00m2 
(01 vaga de garagem) + 60,69m2, área real: 142,20m2 c/ área de construção: 116,96m2. Rua Costa Barros, nº2.051, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 
156.036.00194. Descrição completa na Matrícula nº 113.379 do 06º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 301.528,25  - Lance mínimo 
na 2ª praça: R$ 180.916,95 (60%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS – 1º Leilão começa em 23/11/2021 às 
13h40min, e termina em 26/11/2021 às 13h40min; 2º Leilão começa em 26/11/2021 às 13h41min, e termina em 16/12/2021 às 13h40min. Ficam os 
requerido(s) MARIA TERESA ANGERAME, JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os
credores JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, credor(a) hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, o terceiro 
interessado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 17/04/2019. 

 GAZETA DE SÃO PAULO – 28/08/2021 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 8ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. 
Processo: nº 0016018-58.2021.8.26.0100. Executados: executado(s) CETELCO ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES S/C LTDA. Conj. nº 91-E do 
9º andar do Edifício Itália, à Av. São Luiz, 50, 7º Subdistrito-Consolação/SP; área útil: 87,230m2 e área comum: 30,774m2. Avenida São Luís, nº50, São 
Paulo/SP - Contribuinte nº 006.064.09637. Descrição completa na Matrícula nº 36.772 do 05º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
330.752,03 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 198.451,22 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 12/10/2021 às 11h00min, e termina em 15/10/2021 às 11h00min; 2ª Praça começa em 15/10/2021 às 11h01min, e termina em 05/11/2021 às 
11h00min. Fica o executado CETELCO ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES S/C LTDA, na pessoa de seu representante legal, bem como o 
credor 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 08/11/2017. 

 GAZETA DE SÃO PAULO – 28/08/2021 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO IPIRANGA/SP. ERRATA - ADITAMENTO 
AO EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PUBLICADO NO JORNAL GAZETA DE SÃO PAULO EM 24 A 26/07/2021 – ERRATA 18/08/2021. AUTOR: 
ANTÔNIO BENTO DE OLIVEIRA NETO. EXECUTADOS: ELISALI GARCIA POPPI. AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1004405-08.2018.8.26.0010. FAZ 
SABER em aditamento ao edital de Leilão Eletrônico expedido nos autos do processo acima mencionado e publicado no Jornal Gazeta de São Paulo 
em 24 a 26/07/2021, bem como a Errata em 18/08/2021, e diante do despacho de fls. 425/426 que autorizou que a alienação recai sobre a 
integralidade do imóvel, observando-se com relação à quota-parte do coproprietário, o disposto no art. 843, §2º, do CPC. onde leu-se “PARTE IDEAL 
(50%) - Metade ideal (50%) de um prédio e respectivo terreno, à Rua Coronel Francisco Inácio, 47, 18º Subdistrito-Ipiranga/SP. Leia-se Um prédio e 
respectivo terreno, à Rua Coronel Francisco Inácio, 47, 18º Subdistrito-Ipiranga/SP. onde leu-se “ Lance mínimo na 1ª praça: R$ 314.559,15 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 157.279,57 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). Leia-se Lance mínimo na 1ª praça: R$ 629.118,30 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 471.838,73 (75% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). Será o presente, EM ADITAMENTO, afixado e publicado na 
forma da lei, prevalecendo todos os demais termos do edital publicado naquela data. São Paulo, 27 de agosto de 2021.

Gazeta de São Paulo – 28.08.2021 

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

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br
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SÁBADO, 28 A SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021 

EDITAL DO LEILÃO - As INSTITUIÇÕES indicadas no Sumário deste Edital, doravante denominadas VENDEDORES, por meio da utilização de recursos da tecnologia da 
informação, INTERNET, admitindo exclusivamente lances eletrônicos, torna público que realiza este processo licitatório na forma abaixo, utilizando-se do critério de MAIOR 
OFERTA DE PREÇO para venda dos imóveis relacionados no Anexo 05, parte integrante deste Edital. O certame será conduzido pelo LEILOEIRO indicado no Sumário, de 
acordo com os termos deste Edital. 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - 1.1 O leilão será realizado pelo LEILOEIRO, informado no Sumário do Edital, admitindo-se exclusivamente 
lances via INTERNET, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases. 1.2 O presente Edital do Leilão obedece ao que dispõe o Decreto 
Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427, de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, 
as quais deverão ser respeitadas por todos os participantes deste leilão. 1.3 Os vendedores são os proprietários e/ou cedentes dos imóveis, conforme indicado na descrição 
destes, e passam a ser designados simplesmente por VENDEDORES. 1.4 Os imóveis relacionados e descritos no Anexo 05 do presente Edital possuem matrícula registrada 
em nome dos VENDEDORES citados no Sumário deste Edital ou possuem matrícula registrada em nome de agentes financeiros ou outros, dos quais os VENDEDORES 
possuem o direito dos créditos por instrumentos contratuais. 1.5 Os imóveis dos VENDEDORES serão vendidos um a um, por meio de leilão on line, por valor igual ou 
superior ao valor mínimo de venda estipulado pelos VENDEDORES para cada imóvel. Será considerado vencedor o interessado que oferecer o maior lance. O interessado 
passará, a partir de então, a ser designado ARREMATANTE. 1.6 Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O interessado é responsável por todas as ofertas 
registradas em seu nome, uma vez que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 1.7 O interessado poderá ofertar mais de um lance para 
um mesmo imóvel, prevalecendo sempre o maior lance ofertado. 1.8 Fica reservado aos VENDEDORES, sem necessidade de aviso prévio, o direito de retirar, desdobrar ou 
reunir os imóveis em lotes de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do Leiloeiro. Os VENDEDORES se reservam, ainda, a faculdade de cancelar, a qualquer 
tempo, a oferta de venda do imóvel, de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este Edital, sem que caiba ao interessado direito a qualquer indenização ou 
compensação de qualquer natureza. 1.9 Cabe aos interessados vistoriar os imóveis nas datas determinadas pelos VENDEDORES. Os interessados deverão entrar em contato 
com o escritório do leiloeiro, através do telefone informado no Sumário deste Edital, e, se o imóvel estiver disponível para visitação, de acordo com a disponibilidade dos 
VENDEDORES, desde que o requerimento ocorra com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, o agendamento será realizado. 1.9.1 Os VENDEDORES não garantem aos 
interessados a realização de vistoria, que poderá não ocorrer sem qualquer ônus ou responsabilidade para os VENDEDORES. 2. MODO DE DISPUTA 2.1 Conforme descrito 
no Sumário do Edital. 3. TIPO - MAIOR OFERTA DE PREÇO - 3.1 Será considerado o valor igual ou superior ao valor inicial de leilão de cada imóvel constante do Anexo 05 deste 
Edital. O valor do lance vencedor após o Leilão, sempre será condicionado à aprovação pelos VENDEDORES, não estando os VENDEDORES obrigados a aceitar o valor do lance 
vencedor e poderão recusá-los, a seu exclusivo critério e independentemente de justificativa, sem que isto lhe acarrete qualquer ônus ou penalidades. 4. OBJETO - 4.1 As 
vendas são feitas em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos 
dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado do imóvel ou influenciar a decisão de oferta de lances para arrematação. 
Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o ARREMATANTE não terá direito a exigir dos VENDEDORES nenhum complemento de metragem ou de área, o 
término da venda ou o abatimento do preço do imóvel. 4.1.1 Eventual ocupação dos imóveis estará devidamente indicada na Relação e Descrição dos Imóveis, no Anexo 05 
deste Edital. A sua desocupação será de responsabilidade do ARREMATANTE, correndo por conta deste todas as despesas e eventuais riscos referentes à desocupação. 4.2 
Nos casos em que a legislação preveja o direito de preferência a terceiros, locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo, a venda será condicionada ao 
não exercício do direito de preferência desses nos prazos legais. 5. PREÇO MÍNIMO - 5.1 Os preços/lances mínimos do bem encontram-se discriminados no Anexo 05. Os 
bens serão leiloados em lotes e vendidos a quem oferecer a MAIOR OFERTA DE PREÇO para pagamento à vista ou parcelado. 5.2 Aprovados os lances pelos VENDEDORES, o 
ARREMATANTE estará obrigado ao pagamento do preço do imóvel arrematado ou o sinal, no caso de pagamento parcelado, no prazo estipulado nos subitens 12.4.1 e 12.4.2 
do Edital e da comissão do Leiloeiro, no prazo estipulado nos subitens 6.1.1 e 6.1.2 do Edital. Caso os VENDEDORES não aprovem o valor ofertado, o lance será desconsiderado, 
não sendo devido qualquer valor pelo interessado. 6. COMISSÃO DO LEILOEIRO - 6.1 O ARREMATANTE pagará a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
do lance vencedor ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, conforme descrito abaixo. 6.1.1 A comissão do leiloeiro deverá ser paga no prazo de até 48h (quarenta e oito 
horas) após a aprovação da proposta. 6.2 A comissão devida ao Leiloeiro não está inclusa no valor do lance. 7. REFERÊNCIA DE TEMPO - 7.1 O horário estabelecido neste 
Edital, no site, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação considera o horário oficial de Brasília-DF. 8. HABILITAÇÃO - 8.1 Para a participação on line no 
leilão, os interessados deverão, após o prévio cadastro ou habilitação no site do leiloeiro informado no Sumário deste Edital, enviar a documentação necessária e anuir às 
regras de participação dispostas no referido portal para obtenção de login e senha, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste Edital. 
8.2 O interessado que efetuar o cadastramento no site deve possuir capacidade, legitimidade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e 
obrigações constantes deste Edital. 8.3 Menores de 18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos ou representados por seu representante 
legal, assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 9. PROPOSTA - 9.1 A forma de pagamento dos imóveis está descrita no Sumário deste Edital e no site do 
leiloeiro. O ARREMATANTE está ciente e de acordo que, quando a forma de pagamento for parcelada, será obrigatório a constituição da alienação fiduciária. 9.2 A 
apresentação de lance implica pleno conhecimento e aceitação dos termos do presente Edital e de seus anexos. 9.3 O ARREMATANTE vencedor deverá encaminhar ao e-mail 
do Leiloeiro, descrito no Sumário deste Edital, os documentos que constam do Anexo 01, em até 48h (quarenta e oito horas) úteis a partir da data do leilão, sob pena de ser 
considerado desistente conforme item 16 do Edital. 9.4 Ao concorrer para a aquisição dos imóveis por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo 
interessado das referidas minutas e de todas as condições estipuladas neste Edital. 9.5 Os VENDEDORES estão obrigados a observar todos os procedimentos determinados 
pela legislação vigente, especialmente as regulamentações emanadas pelo BACEN (Banco Central do Brasil) e pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), 
com o objetivo de prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme estabelecido na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, 
regulamentada pelo Decreto nº 2.799, de 08 de outubro de 1.998. Desta forma, o ARREMATANTE, pessoa física ou jurídica, poderá preencher e assinar ficha cadastral, e a 
informar aos VENDEDORES, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 9.6 Outros documentos poderão ser solicitados pelos 
VENDEDORES para fins de análise cadastral e concretização da transação. 9.7 Os VENDEDORES se reservam o direito de não concretizar a venda caso não aprove a 
documentação a ser apresentada após a arrematação, nos termos do item 11.3 deste Edital. 9.8 As minutas da Escritura Pública de Venda e Compra e do Compromisso 
Particular de Venda e Compra estão disponíveis nos Anexos 03A e 03B e 04A e 04B, do presente Edital do Leilão para prévia consulta dos interessados. 10. LANCES VIA 
INTERNET - 10.1 O leilão será transmitido pela internet, através do site do leiloeiro informado no Sumário deste Edital. 10.2 Por questões de compliance e controle, somente 
serão aceitos lances prévios ao Leilão realizados no site do Leiloeiro. 10.3 Em qualquer hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de 
original ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel e preenchimento de ficha 
cadastral adicional. 10.4 O acesso identificado é fornecido sob exclusiva responsabilidade do Leiloeiro e submete o interessado integralmente às Condições de Venda e 
Pagamento dispostas neste Edital. 10.5 Não será cabível qualquer reclamação aos VENDEDORES, ou ao Leiloeiro em caso de queda ou falhas no sistema, conexão de internet 
ou linha telefônica, cujos riscos de conexão, impossibilidade técnica, imprevisões e intempéries são assumidos inteiramente pelos interessados. 10.6 É de exclusiva 
responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo aos VENDEDORES a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 10.7 Os VENDEDORES não responderão pelo eventual não recebimento 
de proposta e/ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - 11.1 No julgamento das propostas, a classificação se dará 
em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que oferecer a MAIOR OFERTA DE PREÇO. 11.2 Fica estabelecido que os lances 
vencedores ofertados não caracterizam direito adquirido do ARREMATANTE, em nenhuma hipótese, mas estão sempre condicionados à prévia análise e expressa aprovação 
pelos VENDEDORES após o Leilão. A negativa de venda pelos VENDEDORES não implica em pagamento de nenhuma indenização, valor ou reembolso a que título for. 11.2.1 
A concretização da venda fica ainda sujeita à análise de crédito e compliance do ARREMATANTE pelos VENDEDORES. 11.3 Sem prejuízo das hipóteses de negativa de venda 
pelos VENDEDORES previstas no item 11.2., serão desclassificadas sumariamente as propostas que: a) não atenderem às exigências contidas neste Edital ou impuserem 
condições; b) apresentarem o valor total da proposta inferior ao valor inicial do leilão, constante do Anexo 05 deste Edital, para o imóvel pretendido; c) não estiverem 
acompanhadas de procuração, se for o caso; d) não estiverem acompanhadas dos documentos citados no Anexo 01; e) não foram formalizadas pela assinatura da Ata de 
Arrematação, conforme item 13.2.1 deste Edital. 12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 12.1 Os pagamentos dos lances vencedores somente poderão ser feitos em moeda 
corrente no País. 12.2 Em todas as hipóteses de pagamento previstas no sumário deste Edital, o ARREMATANTE deverá aguardar a aprovação da venda pelos VENDEDORES, 
que ocorrerá somente após a realização do leilão. 12.3 Não é permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer 
natureza, para adquirir imóveis no leilão. 12.4 O ARREMATANTE vencedor pagará, por meio de TED (Transferência Eletrônica) ou DOC, para as contas bancárias informados 
no Sumário deste Edital, conforme indicado pelos VENDEDORES. 12.4.1 No caso de pagamento à vista, 100% do preço do imóvel arrematado, no prazo de até 48h (quarenta 
e oito horas), a contar da data da aprovação da proposta; 12.4.2 No caso de pagamento parcelado, quando cabível, o valor da entrada do imóvel, deverá ser pago no prazo 
de até 48h (quarenta. e oito horas) da data da aprovação da proposta; 12.4.3 O restante do valor do imóvel será pago por meio de TED (transferência eletrônica), na conta 
indicada pelos VENDEDORES, conforme as condições disponíveis no Sumário deste Edital. 12.5 Nos pagamentos parcelados, o vencimento da primeira parcela ocorrerá 30 
(trinta) dias após a data do pagamento do sinal. Os pagamentos deverão ser realizados por meio de TED (transferência eletrônica), na conta indicada pelos VENDEDORES, 
conforme informado no Sumário do Edital. 12.6 Eventuais atrasos nos pagamentos serão tratados nos termos previstos no Compromisso de Compra e Venda, Anexos 03A e 
03B, ainda que tal documento não tenha sido assinado. 12.7 Nas hipóteses de pagamento parcelado prevista no item 12.4.2, os VENDEDORES poderão exigir, por ocasião da 
lavratura da escritura de compra e venda, a alienação fiduciária do imóvel em garantia ao adimplemento de todas as obrigações assumidas pelo ARREMATANTE, devendo-se 
a escritura pública ser lavrada nos moldes do modelo lançado no item A do Anexo 04B. 12.8 O ARREMATANTE vencedor pagará 5% (cinco por cento) do valor do lance 
vencedor a título de comissão do leiloeiro, sendo que o pagamento da comissão do leiloeiro deverá seguir o contido no item 6 do Edital. 13. DA FORMALIZAÇÃO - 13.1 A 
formalização da venda, pelos instrumentos descritos no item 13.2 abaixo, estará sempre sujeita: 13.1.1 O envio dos documentos indicados no Anexo 01 pelo ARREMATANTE; 
13.1.2 À análise da documentação pelos VENDEDORES; 13.1.3 À análise de crédito, se for o caso, e da análise de compliance pelos VENDEDORES; 13.1.4 À análise e 
aprovação, pelos VENDEDORES, do valor do lance vencedor, ficando a exclusivo critério dos VENDEDORES e independente de justificativa, realizar a venda ou não, sem que 
isto lhe acarrete quaisquer ônus ou penalidades. 13.2 A alienação do imóvel relacionado no Anexo 05 será formalizada mediante: 13.2.1 A assinatura da Ata de Arrematação 
que será assinada eletronicamente pelo ARREMATANTE vencedor em até 48h (quarenta e oito horas) a partir da data do leilão; 13.2.2 Assinatura eletrônica do Compromisso 
de Compra e Venda; 13.2.3 A lavratura de Escritura Definitiva de Venda e Compra. 13.3 A gestão do envio e controle de assinaturas da Ata de Arrematação e do Contrato 
Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel será promovida de forma centralizada pela Pagimovel®, unidade de negócios da RESALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. 
13.4 Será celebrado pelos VENDEDORES e ARREMATANTE Compromisso de Venda e Compra ou Escritura Pública de Venda e Compra, ficando a critério dos VENDEDORES a 
escolha do estado e cidade onde a escritura será realizada, estando o ARREMATANTE obrigado a comparecer presencialmente para a assinatura ou outorgar uma procuração 
para tal. 13.4.1 Caso haja pendências que obstem a outorga de Escritura ou seu registro, ficará facultado aos VENDEDORES celebrar Compromisso Particular de Venda e 
Compra, quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa hipótese, a Escritura Pública de Venda e Compra será outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do saneamento 
das pendências existentes. 13.5 O imóvel cuja descrição expressamente indique a existência de “procedimento em andamento para a ratificação da consolidação da 
propriedade decorrente de alienação fiduciária”, nos moldes previstos na Lei nº 9.514/97, será transferido ao ARREMATANTE por meio de Compromisso de Venda e Compra. 
Nessa hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento das demais condições previstas neste Edital e no Compromisso de Venda e Compra, a correspondente 
Escritura Definitiva somente será lavrada após a averbação, na matrícula do imóvel, de requerimento que noticie a realização dos leilões negativos e permita a ratificação da 
consolidação da propriedade do imóvel em nome dos VENDEDORES, aos quais ficam completamente isento de responsabilidade por eventual atraso na consumação dessa 
providência em virtude de ação ou omissão do Oficial daquele Registro. 13.6 Todos os instrumentos públicos e particulares acima mencionados serão formalizados em até 
90 (noventa) dias contados da realização do leilão, respeitados os prazos previstos anteriormente no item 13.4.1. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos 
públicos ou particulares por culpa exclusiva do ARREMATANTE, poderá ocorrer, a critério dos VENDEDORES, o cancelamento da arrematação e a resolução do contrato, nos 
termos do item 16 abaixo. 13.7 Na hipótese de não comparecimento do ARREMATANTE para a formalização dos documentos da venda, a venda será cancelada nos termos 
previstos para as rescisões contratuais no Compromisso de Venda e Compra, ainda que aquele documento não tenha sido assinado (Anexos 03A e 03B). 13.8 O prazo referido 
no item 13.6 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais dos VENDEDORES, por exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de 
Quitação de Tributos Federais, até a regularização destas. Vencida a documentação disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa 
do ARREMATANTE, ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 13.9 Serão de responsabilidade do ARREMATANTE todas as providências e despesas 
necessárias à transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, 
certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros e averbações de qualquer natureza, bem como todos os encargos para liberação dos imóveis com eventuais 
pendências ou ônus, desde que apontados na descrição do lote específico. 13.9.1 O ARREMATANTE terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para comprovar aos 

VENDEDORES as providências citadas no item 13.9., contados da data da assinatura da Escritura de venda e compra ou do contrato de compra e venda, sob pena da aplicação 
de multa mensal de 2% (dois por cento) do total do preço de venda do imóvel devida até a data da efetiva comprovação perante os VENDEDORES. 13.10 Outorgada a 
Escritura Pública de Venda e Compra, o ARREMATANTE deverá apresentar aos VENDEDORES, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento 
devidamente registrado no registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações autorizadas ou quando houver pendências documentais dos VENDEDORES, por 
exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de Quitação de Tributos Federais, até a regularização destas. Vencida a documentação disponibilizada 
para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do ARREMATANTE, ficará sob sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 13.11 A partir 
da data de assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou da lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra, caso o compromisso seja dispensado pelos 
VENDEDORES, o ARREMATANTE passa a responder, integralmente, por todas as obrigações relativas ao imóvel, inclusive: a) por impostos, taxas, contribuições e encargos 
que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel ou que sejam a ele inerentes, tais como despesas de condomínio, foros, laudêmios, exigências apresentadas por autoridades 
públicas e despesas em geral; b) pela manutenção e conservação do imóvel e reparações, segurança do imóvel e medidas necessárias à imissão ou defesa da posse; c) por 
construções, reformas e demolições que venha a realizar no imóvel e obtenção das respectivas aprovações/regularizações necessárias. 13.12 O ARREMATANTE deverá pagar 
tais obrigações em seus vencimentos, ainda que lançadas em nome dos VENDEDORES ou de seus antecessores. 13.13 Os imóveis serão vendidos no estado em que se 
encontram física e documentalmente, não podendo o ARREMATANTE alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos 
internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos catálogos e na Descrição Completa do lote constante no Anexo 05 deste 
Edital, disponível no site do leiloeiro, e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. 13.13.1 Na possibilidade de cessão de direitos à propriedade, o 
ARREMATANTE adquirirá tão somente direitos e não a propriedade imóvel, devendo se certificar dos riscos envolvendo tal aquisição. Para que dita propriedade se consolide 
em nome do CESSIONÁRIO, necessário se faz o registro de mencionada carta em nome do CEDENTE e, após, a lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel 
em nome do CESSIONÁRIO. 13.13.2 As matrículas e demais informações sobre os imóveis poderão ser visualizadas na Descrição dos Imóveis, constante do Anexo 05 deste 
edital e no site do leiloeiro. 13.14 O ARREMATANTE se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério dos VENDEDORES. Eventuais créditos oriundos de ação judicial 
referente à período anterior à data do leilão serão devidos aos VENDEDORES. Nos casos de existência de ação judicial em curso movida pelos VENDEDORES para desocupação 
do imóvel (imissão na posse), poderá o ARREMATANTE optar, sempre que possível nesta ordem; a) pela substituição processual; b) pela intervenção processual, na condição 
de assistente, na condução da ação pelos VENDEDORES até final julgamento; ou c) propositura de nova ação, com a correspondente desistência da anterior (hipótese em 
que deverá haver concordância da parte contrária). 13.14.1 Em havendo decisão da ação desfavorável aos VENDEDORES, o ARREMATANTE fica ciente de que deverá intentar, 
às suas expensas, as medidas necessárias para desocupação do imóvel. Todos os custos envolvidos na substituição ou intervenção processual, bem como os relativos à 
propositura de nova ação correrão por conta do ARREMATANTE. EVICÇÃO DE DIREITO - 13.15 Os VENDEDORES responderão pela evicção nos termos do artigo 447 e 
seguintes do Código Civil, sobrevinda decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do título aquisitivo dos VENDEDORES, o contrato e ou Ata de 
Arrematação/Adjudicação, Escritura de Compra e Venda, etc..., que for assinado com o arrematante resolver-se-á de pleno direito. Os VENDEDORES somente responderão 
pela evicção de direito quando não houver descrição prévia, constante do texto do lote no edital ou de material de divulgação, referente à restrição judicial ou outra 
especificação. Para todas as outras hipóteses, a responsabilidade integral fica a cargo do ARREMATANTE. A responsabilidade dos VENDEDORES, na hipótese de responder 
pela evicção, fica limitada à devolução, quando aplicável: a) do valor relativo ao sinal e parcelas do preço pagas pelo imóvel até a data da restituição; b) das despesas relativas 
à formalização da Escritura e registro; c) das despesas condominiais e tributos pagos pelo ARREMATANTE relativos ao período anterior à assinatura do Compromisso de 
Venda e Compra ou Escritura; e d) somente quando o imóvel estiver ocupado, das despesas condominiais e tributos pagos pelo ARREMATANTE relativos ao período em que 
este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 13.16 Os valores serão atualizados entre o dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação da variação do IGPM-
FGV. 13.17 Não é conferido ao ARREMATANTE o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios e tampouco indenização por benfeitorias eventualmente 
introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação às quais o ARREMATANTE não poderá exercer o direito de retenção. 14. RESPONSABILIDADES DO ARREMATANTE 
- 14.1 O ARREMATANTE é responsável: a) Pela verificação de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; b) Pela verificação 
de direitos e deveres constantes das especificações/convenções de condomínio, quando houver; c) Por débitos relativos ao INSS dos imóveis com construção em andamento, 
concluídos, reformados ou demolidos, não averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a construtora e/ou órgãos 
públicos, inclusive cartórios de registro de imóveis; d) Quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade condominial”, construção não 
averbada, por eventual exigência do registro de imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da construção; e) Por todas providências 
e custos necessários para regularização da denominação de logradouro e numeração predial do imóvel junto aos órgãos competentes, se for o caso; f) Pela quitação e 
cancelamento dos eventuais ônus do imóvel, abrangendo hipotecas, penhoras, dívidas de condomínio e dívidas tributárias entre outros, inclusive acionando o juízo 
competente para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para essa(s) quitações e 
cancelamento(s), bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; pela aferição de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio ou por este, para imóveis 
integrantes de condomínios edilícios; g) Por todas as providências e despesas relativas à desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, 
arrendados, dados em comodato ou invadidos. 14.2 Cabe ao ARREMATANTE obter as informações atinentes, bem como adotar às suas expensas, as medidas necessárias à 
expedição de alvarás, licenças, atestados e demais documentos nos competentes órgãos ou autoridades competentes, se necessário for. 14.3 Os VENDEDORES não 
respondem por eventual contaminação do solo ou subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se existirem, deverão ser assumidos pelo ARREMATANTE. O 
ARREMATANTE deverá manter os VENDEDORES indene, caso esse seja responsabilizado administrativa, civil ou penalmente em razão de passivos ambientais do imóvel. O 
ARREMATANTE será o único e exclusivo responsável pela exploração econômica que vier a dar ao imóvel, assumindo os riscos inerentes à exploração. 14.4 Será de 
responsabilidade do ARREMATANTE junto ao condomínio e/ou administradora a confirmação dos valores vencidos e não quitados de IPTU, condomínio, ITBI, tributos e/ou 
taxas nos âmbitos municipais, estaduais e/ou federais, impostos água, esgoto, luz, multas administrativas, laudêmios, foros e emolumentos cartorários, bem como encargos, 
correção e atualização monetária pelos índices inflacionários aplicáveis, multas pelo atraso, juros e demais tarifas, taxas, despesas ou qualquer outro tributo incidente sobre 
o imóvel, inclusive, mas não se limitando, ao valor estimado aproximado de débitos de IPTU vencidos indicados pela Prefeitura correspondente e mencionados caso a caso 
no Anexo 05 deste Edital, de acordo com levantamento fornecido e de responsabilidade da Prefeitura correspondente, e o valor estimado aproximado de débitos de 
condomínio indicados caso a caso no Anexo 05 deste Edital. 14.5 Na hipótese de venda de fração ideal, o ARREMATANTE se responsabiliza solidariamente com os demais 
coproprietários, por todos os impostos e taxas incidentes sobre a totalidade do imóvel, mesmo que originados antes da data da realização do Leilão, sem qualquer direito 
ao ressarcimento junto aos VENDEDORES, ainda que eventualmente lançados em nome dos VENDEDORES, de seus antecessores ou de terceiros. 14.6 Na hipótese do imóvel 
ser foreiro ou ocupante de terreno de marinha, assume o ARREMATANTE a responsabilidade e ônus pela aquisição do mesmo nessa condição, responsabilizando-se pela 
apuração e pelo pagamento de eventuais taxas, inclusive a taxa de aforamento, independente da data de sua constituição, junto aos órgãos competentes, bem como pela 
obtenção de autorização(ções) para transferência do domínio útil e recolhimento do(s) laudêmio(s), de modo a possibilitar a lavratura da escritura de venda e compra do 
imóvel. 15. TRANSFERÊNCIA DA POSSE - 15.1 A transmissão da posse detidas pelos VENDEDORES ocorrerá: a) na data da assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou 
b) na data da assinatura da Escritura de Venda e Compra, o que primeiro ocorrer. Fica estipulado que até a data da assinatura do referido instrumento, os aluguéis serão 
devidos aos VENDEDORES. 15.1.1 Como condição para que a escritura seja lavrada, qualquer regularização e atualização cadastral, junto aos órgãos da administração pública 
competentes, concessionárias de prestação de serviços essenciais, tais como energia elétrica, água, esgoto, condomínio, gás, entre outros, bem como eventuais órgãos ou 
terceiros competentes, deve ser protocolada para o nome do ARREMATANTE e os respectivos comprovantes encaminhados. A título exemplificativo, a titularidade das contas 
de IPTU e serviços como água e luz necessitam ser transferidas para o nome do arrematante, previamente à lavratura da escritura. 15.1.2 Nas situações em que o imóvel 
arrematado estiver ocupado, locado, arrendado, em comodato ou ainda, por qualquer razão não seja possível aos VENDEDORES entregar ao ARREMATANTE a posse direta 
do imóvel, o ARREMATANTE assumirá total responsabilidade pelas providências judiciais e extrajudiciais no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas 
despesas e respectivos riscos, cabendo ao ARREMATANTE, previamente à arrematação, certificar-se sobre os custos e procedimentos necessários para tanto, salvo se 
expressamente previsto de forma diversa neste Edital. 15.2 Nas hipóteses em que os VENDEDORES já tiverem ingressado com medida judicial para retomada da posse do 
imóvel, conforme expressamente informado na descrição do lote, caberá ao ARREMATANTE arcar com todas as providências e despesas necessárias, inclusive honorários 
advocatícios para, a critério dos VENDEDORES: a) subrogar-se na ação judicial em substituição aos VENDEDORES; b) ingressar na ação judicial existente como assistente até 
final julgamento; c) propor nova ação, com a consequente desistência da anterior (mediante concordância da parte contrária). Em havendo decisão desfavorável aos 
VENDEDORES, o ARREMATANTE deverá ingressar com nova medida possessória, a seu critério e responsabilidade, assumindo todas as providências, despesas e riscos 
relacionados. 16. DESISTÊNCIA E MULTA - 16.1 Após a aprovação da proposta, o ARREMATANTE não poderá desistir da compra do imóvel. Caso o ARREMATANTE não pague 
o preço do imóvel arrematado, ou o sinal, no caso de pagamento parcelado, a comissão do Leiloeiro e os encargos de administração no prazo acima estipulado, o 
ARREMATANTE ficará sujeito ao pagamento do valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lance ofertado, a título de perdas e danos, sendo 20% (vinte por 
cento) aos VENDEDORES e 5% (cinco por cento) ao Leiloeiro, devendo tal valor ser integralmente cobrado pelo Leiloeiro. 16.2 Nesses casos, o negócio estará terminado de 
pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou comunicação, e o ARREMATANTE perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o imóvel arrematado. 
16.3 Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa ou de venda do imóvel, é permitida a desistência ou arrependimento da venda pelos VENDEDORES, 
nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do ARREMATANTE, inclusive na eventualidade de algum fato desabonador na sua análise de crédito ou reputacional; b) 
por impossibilidade documental; c) quando o ARREMATANTE tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira 
negativa ou integre, sob qualquer aspecto, investigação em âmbito administrativo, civil ou penal; d) nos casos previstos em lei; e) Em qualquer dessas hipóteses será 
restituída ao ARREMATANTE a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele momento (incluindo-se a comissão do Leiloeiro, impostos e taxas), 
devidamente atualizada pelo IGPM-FGV, renunciando expressamente o ARREMATANTE, desde já, a qualquer outra restituição ou indenização. 17. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL 
- 17.1 Ocorrendo o término da venda, por qualquer motivo, o ARREMATANTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da resolução, devolver o imóvel aos VENDEDORES. 
O imóvel deverá ser restituído em estado de conservação compatível com o recebido, com os tributos, despesas e encargos assumidos pelo ARREMATANTE, devidamente 
quitados e completamente desocupado de pessoas e coisas, ressalvada a ocupação já existente na data de arrematação em relação a qual os esforços do ARREMATANTE 
para desocupação não tenham surtido efeitos. 17.2 A não restituição do imóvel no prazo e forma previstos caracterizará esbulho possessório e implicará, para o 
ARREMATANTE, até o cumprimento de referidas obrigações, pagamento mensal aos VENDEDORES, a título de aluguel, do equivalente a 2% (dois por cento) do preço do 
imóvel, devidamente atualizado de acordo com a variação do IGPM-FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas aplicáveis. 17.3 Em qualquer hipótese de rescisão deste 
contrato, toda e qualquer benfeitoria realizada no imóvel pelo ARREMATANTE não será ressarcida pelos VENDEDORES. 17.4 Em qualquer hipótese que se opere a rescisão 
ou resolução deste Contrato, declara o ARREMATANTE ser o único e exclusivo responsável pelo pagamento de toda e qualquer indenização, multas e penalidades de 
qualquer natureza, bem como pela reconstituição ou recomposição de eventual passivo ambiental relacionados ao Imóvel, desde que o fato gerador tenha se iniciado a 
partir da data do lance ofertado. 17.5 Ainda em qualquer hipótese de rescisão ou resolução deste Contrato, fica assegurado ao ARREMATANTE a realização da colheita da 
cultura mantida por ele ao tempo em que se manteve no Imóvel, assegurando, desde já, os VENDEDORES, os prazos para que a mesma seja realizada. 18. DISPOSIÇÕES 
FINAIS - 18.1 O não exercício, pelos VENDEDORES, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a lei, este Edital e ou o instrumento utilizado para formalizar a 
venda, importará em mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 18.2 O ARREMATANTE inadimplente não será admitido a participar de 
qualquer outro leilão divulgado no site do leiloeiro, informado no Sumário deste Edital, pelo que seu cadastro ficará bloqueado. Caso sejam identificados cadastros 
vinculados a este cadastro bloqueado, serão igualmente bloqueados. 18.3 Caso o ARREMATANTE esteja com seu CPF ou CNPJ suspenso ou irregular junto à Receita Federal 
ou com seu endereço desatualizado junto à Receita Federal e/ou SINTEGRA, ficará sujeito à perda do lote arrematado e dos valores pagos. 18.4 O leiloeiro não se 
responsabiliza por prejuízos ou quaisquer tipos de danos advindos das transações efetuadas entre o ARREMATANTE e os VENDEDORES, atuando sempre e tão somente como 
provedor de espaço virtual para divulgação online dos leilões oficiais, limitando-se a veicular os dados relativos ao imóvel (descrição, informações, apresentação e 
publicidade), fornecidos pelos VENDEDORES, através do site informado no Sumário deste Edital. Cabe aos VENDEDORES, responder, perante o ARREMATANTE, pela 
veracidade das informações veiculadas e pela transação de venda e compra. 18.5 O leiloeiro, a seu exclusivo critério, poderá cancelar qualquer lance, sempre que não for 
possível autenticar a identidade do interessado, ou caso este venha a descumprir o presente Edital do Leilão. 18.6 O interessado responderá civil e criminalmente pelo uso 
de equipamento, programa ou procedimento que possa interferir no funcionamento do leilão. 18.7 O leiloeiro poderá, a qualquer momento e a seu livre arbítrio, acrescentar, 
extinguir ou alterar alguns ou todos os serviços disponíveis no site/edital do leilão. 18.8 O interessado declara estar ciente e de acordo com os termos constantes deste Edital 
do Leilão. 18.9 As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° 
de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. DORA PLAT, leiloeira oficial inscrita na JUCESP n° 744.

Comitente: Banco BTG Pactual S.A. Leilão único - 02/09/2021 às 10:30
LEILÃO DE IMÓVEIS - Imóveis localizados nos estados de BA, MG, RJ, RS, SP

O leilão será realizado de forma Online

Lote 001 - Rio Grande/RS - Cidade Nova -Apartamento de uso residencial sob o nº 202, no Condomínio 
Edifício Major Carlos Pinto, Bloco II, localizado na Av. Major Carlos Pinto, nº 726, em Rio Grande/RS. 
Com área privativa de 34,56250m², área de condomínio de 7,321648m², com área total de 41,884148m², 
correspondente à fração ideal de 54,06m² Rua de acesso sem pavimentação, guias e sarjetas. Com iluminação 
pública. Lance Inicial: R$ 71.844,56.
Lote 002 - Itaguai/RJ – Engenho - Casa residencial, lote de terreno número 23 com área de 334m². Imóvel 
localizado em zona urbana, com infraestrutura urbana de iluminação, coleta de lixo, rede de telefonia, rede 
de abastecimento de água e esgoto sanitário. Lance Inicial: R$ 238.559,91.
Lote 003 - Rio de Janeiro/RJ - Vicente de Carvalho - Fração de 1/3 de terreno de um lote de 8m x 40m. Área de 
utilização mede 8m x 15m, possui acesso por uma servidão de 1,5m x 25m. Imóvel com infraestrutura urbana 
de iluminação, coleta de lixo, rede de telefonia, rede de abastecimento de água e esgoto sanitário, acesso pela 
Rua Irapuã, pavimentada. Lance Inicial: R$ 37.905,06
Lote 004 - Governador Valadares/MG - Altinopolis - Lote de terreno nº 10, da quadra nº 25, do loteamento 
do Bairro Altinópolis, em Governador Valadares/MG, com área de 354m², na qual foi construída uma casa 
residencial, com 47m² de área de construção. Averbado uma ampliação de 24,12m² sobre a área de 47m², 
passando a constituir uma Casa residencial com 71,12 m² de área construída. Matrícula considerada em zona 
urbana, com infraestrutura urbana de iluminação, coleta de lixo, rede de telefonia, rede de abastecimento de 
água e esgoto sanitário, acesso pela Rua Vital Brasil, pavimentada. Lance Inicial: R$ 69.440,93.
Lote 005 - Rio de Janeiro/RJ – Iraja - Apartamento nº 102, na Rua Guarata nº 55 Fundos, correspondente à 
fração de 30% do respectivo terreno, com área de 10m de frente e fundo, por 15,30m de ambos os lados, 
tendo uma servidão de uso comum as unidades 55 frente e 55 fundos apartamento 101 medindo 1,50m de 
frente e fundos por 24,70m de ambos os lados. Lance Inicial: R$ 12.832,88.
Lote 006 - Pelotas/RS - Cruzeiro do Sul - Ed. Arroio Grande, apartamento 201, com área privativa de 
33,6700m², área de uso comum de 4,5597m², com uma área total de 38,2297m², correspondente a fração 
ideal de 0,045741% da área total. Código municipal: 85861-7. Lance Inicial: R$ 65.033,61.
Lote 007 - NiteroI/RJ - Serra Grande - Prédio residencial nº 509, da Avenida Um - atual Avenida General 
Atratino Cortês Coutinho, edificado no lote de terreno nº 11, da quadra 105, do loteamento denominado 
Soter, no 2º distrito do Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Lote medindo: 15m de largura na frente 
para a Avenida Um; 8m de largura nos fundos para a Reserva Florestal; por 41m do lado direito para o lote 10 
e 48m do lado esquerdo para o lote nº12, com área total de 500m². Inscrito na Prefeitura sob o nº 085.056-0. 
Lance Inicial: R$ 297.499,08.
Lote 008 - Magé/RJ - Jardim Nova Marília - Lote de terreno, nº 12, quadra nº 47, do loteamento Jardim 
Nova Marília, zona urbana do 1º distrito de Magé/RJ, com área de 5.250m², na qual fora construído prédio 
residencial, na rua 09, nº 511, Jardim Nova Marília, com 67,20m² de área construída. Inscrito no PMM nº 
13552/P/1.Matrícula considerada em zona urbana, com infraestrutura urbana de iluminação, coleta de lixo, 
rede de telefonia, acesso pela Rua 9, parte pavimentada parte não. Lance Inicial: R$ 78.259,50.
Lote 009 - Cachoeirinha/RS - Chácara Pontaporã - Apartamento nº 402, no Bloco A, do Ed. Residencial Little 
Falls, localizado no 3º andar ou 4º pavimento. Composto de entrada, sala de estar, 2 dormitórios, circulação, 
banheiro, cozinha e área de serviço, com área total de 89,3627m², sendo 56,0212 de área total privativa e 
33,3415m² de área de uso comum e fim proveitoso do edifício e no respectivo terreno urbano, constituído 
pelo lote nº 23, quadra 01, do loteamento denominado Chácara Pontaporã, em Cachoeirinha/RS. Sem dados 
sobre vagas de garagem em matrícula. Lance Inicial: R$ 159.331,65.
Lote 010 - Rio de Janeiro/RJ - Freguesia de Campo Grande - Apartamento nº 408, na Av. Santa Cruz, nº 
7.388 (antigo nº 2916), Senador Camará, da Freguesia de Campo Grande, que corresponde à fração ideal 
de 4,943/1.000.000 do respectivo terreno de Lote 01, do PAL 25.109, com área de 6.414,00m². Inscrição 
Imobiliária nº 0.999.788-3, CL nº 03.776-2. Não há menção de área privativa ou área comum e vaga de 
garagem em matrícula
Lance Inicial: R$ 91.179,00
Lote 011 - Rio de Janeiro/RJ - Distrito do Andaraí
Apartamento nº 201, do prédio à rua Torres Homem, nº 1330, distrito do Andaraí e fração de 122,73/506 do 
terreno, que mede 2,5m de frente até a extensão de 19,00, alargando-se para 11,50m até a extensão de mais 
25,00m, tendo a extensão total de 44,00m à esquerda, 25,00m a direita. Inscrição imobiliária nº 1.624.573-0 
e CL 08279-2. Lance Inicial: R$ 219.203,51.

Lote 012 - Contagem/MG - Santa Cruz Industrial - Apartamento nº 101, bloco B-1, tipo A.3.I, na Av. Portugal, nº 
80, do Conjunto Habitacional Santa Cruz Industrial, com área construída de 74,29m², fração ideal de 0,011505 
do terreno formado pelos lotes 1 ao 23, todos da quadra 15, do bairro Santa Cruz Industrial, na cidade de 
Contagem/MG. O edifício possui área de estacionamento para carros de passeio, recreação e jardins. Não há 
menção de vagas de garagem na matrícula. Lance Inicial: R$ 91.957,25.
Lote 013 - Salvador/BA – Cabula - Apartamento nº 202, do tipo H-4*3-BT(C), do Ed. Cidade de Ibotirama, do 
Condomínio Bahia de Todos os Santos, bloco 779-B, composto de sala, 3 quartos, sanitário social, cozinha, 
área de serviço e área de circulação, com área de privativa de 62,45m² e a fração ideal de 6,25% do terreno 
onde consta esse prédio de 264,84m², edificado na área de terreno próprio que mede 142.945,50m². Inscrição 
imobiliária nº 289.257. Lance Inicial: R$ 98.920,80.
Lote 014 - Rio de Janeiro/RJ - Freguesia de Campo Grande - Apartamento nº 103, bloco VII, à Estrada do 
Tingui, nº 2.490, fração de 0,0091 do terreno designado por lote 01, do PA 21.811, na Freguesia de Campo 
Grande, medindo 60,25 de frente, 61,00m de fundos, 187,00m à direita e 177,80m à esquerda. As vagas de 
estacionamento se encontram vinculadas em parqueamentos descoberto. Inscrição imobiliária nº 0244835-
5, nº 04087-3. Construção averbada em matrícula (AV.4 do registro anterior) com habite-se concedido em 
29/01/1999. Lance Inicial: R$ 93.316,94.
Lote 015 - São Paulo/SP - Nossa Senhora do Campo - Unidade autônoma residencial D, situada na Rua 
Blecaute, nº 118, no Jardim Nossa Senhora do Carmo - Distrito de Itaquera, integrante do Condomínio 
Residencial Blecaute, contendo: área privativa coberta de 126,12m²; área privativa descoberta de 36,645m²; 
área comum descoberta de 3,35m²; área total da unidade de 166,115m²; área de terreno referente à projeção 
da edificação de 40,63m²; área de terreno exclusivo de 77,275m²; correspondendo-lhe uma fração ideal no 
todo de 25,011%. Cadastro de contribuinte: 232.032.0020-1 (em área maior). Lance Inicial: R$ 286.028,68.
Lote 016 - Salvador/BA – Pituba – Apartamento 302 do Edifício Itapoan, Condomínio Marazul, situado a 
rua Monsenhor Gaspar Sadoc, nº 89, Pituba, Subdistrito de Amaralina, zona urbana de Salvador/BH. Área 
privativa de 211,64m², área de uso comum 75,77m², área total de 287,41m², com a fração ideal de 93,35m², 
com uma vaga de garagem aberta de nº 49, com área privativa de 12,50m², área de uso comum de 2,06m², 
área total de 15,56m² e fração ideal de 3,77m². Imóvel inscrito no censo imobiliário sob nº 430308; Área 
possui abastecimento de água e esgoto. Acesso ao imóvel pavimentado com calçada. Rua possui iluminação 
pública. Lance Inicial: R$ 388.058,79.
Lote 017 - São Gonçalo/RJ - Jardim Nossa Senhora Auxiliadora - Lote de terreno 22-A, Quadra 100, no 
loteamento Jd. Nossa Senhora Auxiliadora, em zona urbana do 3º distrito de São Gonçalo/RJ, com área 
de 420m², com 182,31m² de área construída. Inscrição: 166279000. Área com infraestrutura urbana 
de iluminação pública, saneamento básico e telefonia. Rua Zeferino Costa pavimentada. Lance Inicial: R$ 
201.446,69.
Lote 018 - Viçosa/MG - Bom Jesus - Lote 01, com área de 216,98m², com 107m² de área construída, sendo um 
subsolo com sala de tv, 1 quarto, hall, copa, cozinha, área de serviço e escada interna de acesso ao pavimento 
térreo, que por sua vez contém 2 salas, 2 quartos, circulação, 1 banheiro social e garagem. Área em zona 
urbana, com infraestrutura urbana de iluminação, coleta de lixo, rede de telefonia, rede de abastecimento 
de água e esgoto sanitário, acesso pela rua Joaquim Rocha de Oliveira, sem pavimentação. Lance Inicial: R$ 
22.950,00.
Lote 019 - Iguaba Grande/RJ - Cidade Nova - Apartamento 404, fração ideal de 1/26, no Edifício Solar das 
Rosas, em Iguaba Grande/RJ. Com direito a uma vaga de garagem. Inscrição: 024290-001. Lance Inicial: R$ 
168.869,00.
Lote 020 - São Gonçalo/RJ – Itaúna - Casa nº 23, com área de 160,65m². Lance Inicial: R$ 38.650,35.
Lote 021 - São Gonçalo/RJ – Chumbada - Imóvel na Rua Francisco Ribeiro (antiga Rua B), Lote 100, do 
loteamento Bairro Chumbada, zona urbana, 1º distrito, com área de 384m². Averbada construção de prédio 
residencial, com 64m² de área construída. Inscrição 76.217. Lance Inicial: R$ 65.269,45.
Lote 022 - São Gonçalo/RJ – Mutua - Prédio residencial, sobrado, fração ideal de 76,86/420,82, com área de 
terreno 76,86m² e área construída de 51m². Inscrição nº 108.406-0. Lance Inicial: R$ 48.135,90.
Lote 023 - São Gonçalo/RJ – Covanca - Imóvel com área de 95,55m², fração ideal de 95,55/220,00. Lance 
Inicial: R$ 89.846,96.
Lote 024 - São Gonçalo/RJ - Barro Vermelho - Apto 201, Casa 01, com área de 60,50m², fração ideal de 
60,50/280,00. Inscrição: 157.840. Lance Inicial: R$ 95.076,88.
Lote 025 - São Gonçalo/RJ - Sítio da Boa Vista - Imóvel nº 25, Casa 01, com prédio residencial dividido em 
vários cômodos, no Loteamento Sítio Boa Vista, fração ideal de 288,50/440,00, com área de 288,50m², de 
terreno que em sua totalidade mede 440m². Inscrição nº 0131435. Lance Inicial: R$ 38.671,33.
Lote 026 - São Gonçalo/RJ – Mutondo -Casa 02, correspondente à fração ideal de 79,09m²/360,00, com área 

do terreno de 360m². Inscrição nº 510.681-3. Lance Inicial: R$ 52.588,84.
Lote 027 - São Gonçalo/RJ – Itaúna - Terreno designado por Lote 27, no Bairro Itaúna, em zona urbana do 1º 
Distrito de São Gonçalo, integrante do Núcleo Residencial Itaúna, corresponde à fração ideal de 0,5137, com 
área privativa de 151,04m² e área de terreno de 294m². Inscrição nº 078.276. Lance Inicial: R$ 100.220,41.
Lote 028 - São Gonçalo/RJ – Mutuaguassu - Prédio residencial de nº 202, no Loteamento denominado Bairro 
Mutuaguassu, com área construída de 64,68m², lote com área de 360m². Inscrição nº 155.407-2 (av. 03). 
Lance Inicial: R$ 61.048,02.
Lote 029 - São Gonçalo/RJ - Jockey Club - Lote de terreno, nº 13, Quadra 07, do Loteamento Bairro Jockey 
Club, na zona urbana do 2º Distrito, medindo 450m². Averbada edificação de imóvel residencial de nº 224, 
com 57,08m², edificada no lote de terreno objeto desta matrícula. Inscrição nº 535673. Lance Inicial: R$ 
77.592,15.
Lote 030 - São Gonçalo/RJ - Jardim Miriambi - Prédio residencial nº 339, no loteamento Jardim Miriambi, na zona 
urbana do 2º Distrito, correspondente à fração ideal de 170,10/365,40, medindo 170,10m². Foi edificado no antigo 
lote de terreno nº 18, quadra nº 26, que no seu todo media 365,40m². Inscrição nº 141.657. Lance Inicial: R$ 
126.008,31.
Lote 031 - São Gonçalo/RJ – Boassí - Imóvel Casa 02, correspondente à fração ideal de 60,00m²/360,00, em terreno 
que ao todo mede 360m². Inscrição nº 526.847. Lance Inicial: R$ 49.179,36.
Lote 032 - São Gonçalo/RJ - Nova Roma - Lote de terreno, nº 12, Quadra 03, do loteamento Nova Roma, 5º Distrito de 
São Gonçalo, medindo 14,5m x 25m, com área de 382,5m². Lance Inicial: R$ 108.153,44.
Lote 033 - São Gonçalo/RJ – Colubandê - Imóvel Casa 02, correspondente à fração ideal de 127,03/1226,50, com área 
privativa de 56m², com área de uso comum medindo 568,24m². O terreno é designado pelo lote 51-A, resultante da 
anexação dos lotes 51 e 91, que no seu todo mede 1.226,50m². Inscrição nº 167830000. Lance Inicial: R$ 105.496,73.
Lote 034 - Caieiras/SP - Residencial Valverde - Terreno designado como Lote 03B, desdobrado do lote 03, da quadra 
B, do loteamento Residencial Valverde, na zona urbana do Distrito e Município de Caieiras, desta Comarca de Franco 
da Rocha/SP, com área de 150m². Averbada construção de uma casa com 376,20m², referente ao habite-se nº 
70/2010. Inscrição municipal indicada em matrícula: 34312.43.88.0046.00.000. Imóvel localizado em zona urbana, 
com infraestrutura urbana de iluminação, rede de abastecimento de água e esgoto, com acesso pela Alameda das 
Jaboticabeiras, pavimentada. Lance Inicial: R$ 300.222,14.
Lote 035 - Jardinópolis/SP - Jardim São Gabriel - Terreno de Lote 06, Quadra 16, do loteamento Jd. São Gabriel, com 
área de 200m², com edificação de um prédio residencial de 187m² de área construída (Habite-se 142/2011). Área 
inserida em zona urbana, com infraestrutura de iluminação pública, telefonia, saneamento básico e pavimentação. 
Lance Inicial: R$ 115.191,07.
Lote 036 - Piracicaba/SP – Marins - Apartamento nº 105, tipo 2, no 1º pavimento, Bloco C, localizado no Condomínio 
Verano, na 1ª circunscrição imobiliária de Piracicaba/SP, no Bairro Marins, no loteamento denominado Glebas 
Califórnia, tendo área privativa de 74,89m², área de usa comum (vaga) de 25m², área de uso comum (proporcional) 
48,08m², e área total real 147,97m², corresponde à fração ideal de 0,5468%. Com direito a 2 vagas de garagem de 
nº 205 e 205-A. O terreno do empreendimento tem área total de 14.800,00m². Inscrição: setor 29, quadra 0082, 
lote 0151, sublote 0041, CPD 1555354. Lance Inicial: R$ 217.001,43.
Lote 037 - Maricá/RJ – Flamengo - Unidade 17, da quadra G, do Condomínio Bervely Hills, situado no 1º distrito 
de Maricá/RJ, medindo 12,00m de frente para o Acesso C; 30,00m pelo lado direito limítrofe com a unidade 16; 
30,00m pelos fundos, 12,00m para unidade 27, com a área privativa de 360,00m², área comum de 0,0076 e fração 
ideal de 0,003187. Conforme habite-se nº 938/07 - Processo nº 20881/07 - No imóvel foi construído uma casa 
residencial, que com acréscimo, passou a ter 01 sala de estar e jantar, 01 suíte, 01 quarto, 01 cozinha, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 01 varanda, 01 escritório, 01 churrasqueira, 01 banheiro e 01 piscina; perfazendo área 
total construída de 156,57m²(Av.03). Condomínio possui infraestrutura de iluminação pública e pavimentação das 
vias. Lance Inicial: R$ 372.521,09.
Lote 038 - Niterói/RJ – Icaraí - Apartamento residencial nº 203, do Edifício à Av. Jornalista Alberto Francisco 
Torres, nº 395, no 3º Subdistrito do 1º Distrito do Município de Niterói/RJ, dividido em vários cômodos, 
correspondente à fração ideal de 155,17 /623.257 do respectivo terreno, parte de marinha e parte alodial, 
correspondente ao lote nº 2532 do terreno de marinha, que por sua vez mede 322,57m². Inscrição cadastral 
na PM sob nº 127.621-1. Imóvel em nome de Luiz Paulo de Sequeira Junior e sua esposa Maria Clara Ribeiro 
Braga de Lima de Sequeira e em fase de registro da Dação em Pagamento para a titularidade da Novaportfolio 
Participações S/A. Lance Inicial: R$ 946.200,00.
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Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 2ª VARA CRIMINAL DO FORO DA CO-
MARCA DE BOTUCATU/SP - Processo nº 0013431-59.2003.8.26.0079. Partes: Autor(es): JUSTIÇA PÚBLICA e o(a)(s) 
Réu(s): JOÃO CARLOS DIAS GOMES, CPF nº. 125.783.408-89. 1º LEILÃO: 16/09/21 às 10h30 oportunidade em que 
o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção 2º 
LEILÃO: 06/10/21 às 10h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 10% do valor da avaliação atualizada pelos índices 
adotados pelo TJ/SP. 1ª Data Avaliação: R$ 21.300,62 e 2ª Data Lance Inicial: R$ 2.130,06, valores sujeitos a atualiza-
ções. LOTE ÚNICO DE BEM MÓVEL: Veículo Marca/Modelo: GM-C20 SULAM TOPEKA, Cor: Vermelha, Combustível: 
Gasolina, Ano/Modelo: 1993, Placa: BMD-6878, Renavam: 00609566466, Chassi: 9BG244NHPPC009899. VISITAÇÃO: 
Pátio “José Antonio Bezerra Peças ME”, na Rua José Benedito Nogueira, s/nº - Jardim Tropical - Botucatu/SP. Venda no 
estado em que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da 
arrematação. 

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

Ligue já: 
11. 3729-6600
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EDITAL DO LEILÃO - As INSTITUIÇÕES indicadas no Sumário deste Edital, doravante denominadas VENDEDORES, por meio da utilização de recursos da tecnologia da 
informação, INTERNET, admitindo exclusivamente lances eletrônicos, torna público que realiza este processo licitatório na forma abaixo, utilizando-se do critério de MAIOR 
OFERTA DE PREÇO para venda dos imóveis relacionados no Anexo 05, parte integrante deste Edital. O certame será conduzido pelo LEILOEIRO indicado no Sumário, de 
acordo com os termos deste Edital. 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - 1.1 O leilão será realizado pelo LEILOEIRO, informado no Sumário do Edital, admitindo-se exclusivamente 
lances via INTERNET, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases. 1.2 O presente Edital do Leilão obedece ao que dispõe o Decreto 
Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427, de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, 
as quais deverão ser respeitadas por todos os participantes deste leilão. 1.3 Os vendedores são os proprietários e/ou cedentes dos imóveis, conforme indicado na descrição 
destes, e passam a ser designados simplesmente por VENDEDORES. 1.4 Os imóveis relacionados e descritos no Anexo 05 do presente Edital possuem matrícula registrada 
em nome dos VENDEDORES citados no Sumário deste Edital ou possuem matrícula registrada em nome de agentes financeiros ou outros, dos quais os VENDEDORES 
possuem o direito dos créditos por instrumentos contratuais. 1.5 Os imóveis dos VENDEDORES serão vendidos um a um, por meio de leilão on line, por valor igual ou 
superior ao valor mínimo de venda estipulado pelos VENDEDORES para cada imóvel. Será considerado vencedor o interessado que oferecer o maior lance. O interessado 
passará, a partir de então, a ser designado ARREMATANTE. 1.6 Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O interessado é responsável por todas as ofertas 
registradas em seu nome, uma vez que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 1.7 O interessado poderá ofertar mais de um lance para 
um mesmo imóvel, prevalecendo sempre o maior lance ofertado. 1.8 Fica reservado aos VENDEDORES, sem necessidade de aviso prévio, o direito de retirar, desdobrar ou 
reunir os imóveis em lotes de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do Leiloeiro. Os VENDEDORES se reservam, ainda, a faculdade de cancelar, a qualquer 
tempo, a oferta de venda do imóvel, de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este Edital, sem que caiba ao interessado direito a qualquer indenização ou 
compensação de qualquer natureza. 1.9 Cabe aos interessados vistoriar os imóveis nas datas determinadas pelos VENDEDORES. Os interessados deverão entrar em contato 
com o escritório do leiloeiro, através do telefone informado no Sumário deste Edital, e, se o imóvel estiver disponível para visitação, de acordo com a disponibilidade dos 
VENDEDORES, desde que o requerimento ocorra com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, o agendamento será realizado. 1.9.1 Os VENDEDORES não garantem aos 
interessados a realização de vistoria, que poderá não ocorrer sem qualquer ônus ou responsabilidade para os VENDEDORES. 2. MODO DE DISPUTA 2.1 Conforme descrito 
no Sumário do Edital. 3. TIPO - MAIOR OFERTA DE PREÇO - 3.1 Será considerado o valor igual ou superior ao valor inicial de leilão de cada imóvel constante do Anexo 05 deste 
Edital. O valor do lance vencedor após o Leilão, sempre será condicionado à aprovação pelos VENDEDORES, não estando os VENDEDORES obrigados a aceitar o valor do lance 
vencedor e poderão recusá-los, a seu exclusivo critério e independentemente de justificativa, sem que isto lhe acarrete qualquer ônus ou penalidades. 4. OBJETO - 4.1 As 
vendas são feitas em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos 
dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado do imóvel ou influenciar a decisão de oferta de lances para arrematação. 
Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o ARREMATANTE não terá direito a exigir dos VENDEDORES nenhum complemento de metragem ou de área, o 
término da venda ou o abatimento do preço do imóvel. 4.1.1 Eventual ocupação dos imóveis estará devidamente indicada na Relação e Descrição dos Imóveis, no Anexo 05 
deste Edital. A sua desocupação será de responsabilidade do ARREMATANTE, correndo por conta deste todas as despesas e eventuais riscos referentes à desocupação. 4.2 
Nos casos em que a legislação preveja o direito de preferência a terceiros, locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo, a venda será condicionada ao 
não exercício do direito de preferência desses nos prazos legais. 5. PREÇO MÍNIMO - 5.1 Os preços/lances mínimos do bem encontram-se discriminados no Anexo 05. Os 
bens serão leiloados em lotes e vendidos a quem oferecer a MAIOR OFERTA DE PREÇO para pagamento à vista ou parcelado. 5.2 Aprovados os lances pelos VENDEDORES, o 
ARREMATANTE estará obrigado ao pagamento do preço do imóvel arrematado ou o sinal, no caso de pagamento parcelado, no prazo estipulado nos subitens 12.4.1 e 12.4.2 
do Edital e da comissão do Leiloeiro, no prazo estipulado nos subitens 6.1.1 e 6.1.2 do Edital. Caso os VENDEDORES não aprovem o valor ofertado, o lance será desconsiderado, 
não sendo devido qualquer valor pelo interessado. 6. COMISSÃO DO LEILOEIRO - 6.1 O ARREMATANTE pagará a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
do lance vencedor ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, conforme descrito abaixo. 6.1.1 A comissão do leiloeiro deverá ser paga no prazo de até 48h (quarenta e oito 
horas) após a aprovação da proposta. 6.2 A comissão devida ao Leiloeiro não está inclusa no valor do lance. 7. REFERÊNCIA DE TEMPO - 7.1 O horário estabelecido neste 
Edital, no site, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação considera o horário oficial de Brasília-DF. 8. HABILITAÇÃO - 8.1 Para a participação on line no 
leilão, os interessados deverão, após o prévio cadastro ou habilitação no site do leiloeiro informado no Sumário deste Edital, enviar a documentação necessária e anuir às 
regras de participação dispostas no referido portal para obtenção de login e senha, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste Edital. 
8.2 O interessado que efetuar o cadastramento no site deve possuir capacidade, legitimidade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e 
obrigações constantes deste Edital. 8.3 Menores de 18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos ou representados por seu representante 
legal, assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 9. PROPOSTA - 9.1 A forma de pagamento dos imóveis está descrita no Sumário deste Edital e no site do 
leiloeiro. O ARREMATANTE está ciente e de acordo que, quando a forma de pagamento for parcelada, será obrigatório a constituição da alienação fiduciária. 9.2 A 
apresentação de lance implica pleno conhecimento e aceitação dos termos do presente Edital e de seus anexos. 9.3 O ARREMATANTE vencedor deverá encaminhar ao e-mail 
do Leiloeiro, descrito no Sumário deste Edital, os documentos que constam do Anexo 01, em até 48h (quarenta e oito horas) úteis a partir da data do leilão, sob pena de ser 
considerado desistente conforme item 16 do Edital. 9.4 Ao concorrer para a aquisição dos imóveis por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo 
interessado das referidas minutas e de todas as condições estipuladas neste Edital. 9.5 Os VENDEDORES estão obrigados a observar todos os procedimentos determinados 
pela legislação vigente, especialmente as regulamentações emanadas pelo BACEN (Banco Central do Brasil) e pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), 
com o objetivo de prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme estabelecido na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, 
regulamentada pelo Decreto nº 2.799, de 08 de outubro de 1.998. Desta forma, o ARREMATANTE, pessoa física ou jurídica, poderá preencher e assinar ficha cadastral, e a 
informar aos VENDEDORES, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 9.6 Outros documentos poderão ser solicitados pelos 
VENDEDORES para fins de análise cadastral e concretização da transação. 9.7 Os VENDEDORES se reservam o direito de não concretizar a venda caso não aprove a 
documentação a ser apresentada após a arrematação, nos termos do item 11.3 deste Edital. 9.8 As minutas da Escritura Pública de Venda e Compra e do Compromisso 
Particular de Venda e Compra estão disponíveis nos Anexos 03A e 03B e 04A e 04B, do presente Edital do Leilão para prévia consulta dos interessados. 10. LANCES VIA 
INTERNET - 10.1 O leilão será transmitido pela internet, através do site do leiloeiro informado no Sumário deste Edital. 10.2 Por questões de compliance e controle, somente 
serão aceitos lances prévios ao Leilão realizados no site do Leiloeiro. 10.3 Em qualquer hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de 
original ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel e preenchimento de ficha 
cadastral adicional. 10.4 O acesso identificado é fornecido sob exclusiva responsabilidade do Leiloeiro e submete o interessado integralmente às Condições de Venda e 
Pagamento dispostas neste Edital. 10.5 Não será cabível qualquer reclamação aos VENDEDORES, ou ao Leiloeiro em caso de queda ou falhas no sistema, conexão de internet 
ou linha telefônica, cujos riscos de conexão, impossibilidade técnica, imprevisões e intempéries são assumidos inteiramente pelos interessados. 10.6 É de exclusiva 
responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo aos VENDEDORES a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 10.7 Os VENDEDORES não responderão pelo eventual não recebimento 
de proposta e/ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - 11.1 No julgamento das propostas, a classificação se dará 
em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que oferecer a MAIOR OFERTA DE PREÇO. 11.2 Fica estabelecido que os lances 
vencedores ofertados não caracterizam direito adquirido do ARREMATANTE, em nenhuma hipótese, mas estão sempre condicionados à prévia análise e expressa aprovação 
pelos VENDEDORES após o Leilão. A negativa de venda pelos VENDEDORES não implica em pagamento de nenhuma indenização, valor ou reembolso a que título for. 11.2.1 
A concretização da venda fica ainda sujeita à análise de crédito e compliance do ARREMATANTE pelos VENDEDORES. 11.3 Sem prejuízo das hipóteses de negativa de venda 
pelos VENDEDORES previstas no item 11.2., serão desclassificadas sumariamente as propostas que: a) não atenderem às exigências contidas neste Edital ou impuserem 
condições; b) apresentarem o valor total da proposta inferior ao valor inicial do leilão, constante do Anexo 05 deste Edital, para o imóvel pretendido; c) não estiverem 
acompanhadas de procuração, se for o caso; d) não estiverem acompanhadas dos documentos citados no Anexo 01; e) não foram formalizadas pela assinatura da Ata de 
Arrematação, conforme item 13.2.1 deste Edital. 12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 12.1 Os pagamentos dos lances vencedores somente poderão ser feitos em moeda 
corrente no País. 12.2 Em todas as hipóteses de pagamento previstas no sumário deste Edital, o ARREMATANTE deverá aguardar a aprovação da venda pelos VENDEDORES, 
que ocorrerá somente após a realização do leilão. 12.3 Não é permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer 
natureza, para adquirir imóveis no leilão. 12.4 O ARREMATANTE vencedor pagará, por meio de TED (Transferência Eletrônica) ou DOC, para as contas bancárias informados 
no Sumário deste Edital, conforme indicado pelos VENDEDORES. 12.4.1 No caso de pagamento à vista, 100% do preço do imóvel arrematado, no prazo de até 48h (quarenta 
e oito horas), a contar da data da aprovação da proposta; 12.4.2 No caso de pagamento parcelado, quando cabível, o valor da entrada do imóvel, deverá ser pago no prazo 
de até 48h (quarenta. e oito horas) da data da aprovação da proposta; 12.4.3 O restante do valor do imóvel será pago por meio de TED (transferência eletrônica), na conta 
indicada pelos VENDEDORES, conforme as condições disponíveis no Sumário deste Edital. 12.5 Nos pagamentos parcelados, o vencimento da primeira parcela ocorrerá 30 
(trinta) dias após a data do pagamento do sinal. Os pagamentos deverão ser realizados por meio de TED (transferência eletrônica), na conta indicada pelos VENDEDORES, 
conforme informado no Sumário do Edital. 12.6 Eventuais atrasos nos pagamentos serão tratados nos termos previstos no Compromisso de Compra e Venda, Anexos 03A e 
03B, ainda que tal documento não tenha sido assinado. 12.7 Nas hipóteses de pagamento parcelado prevista no item 12.4.2, os VENDEDORES poderão exigir, por ocasião da 
lavratura da escritura de compra e venda, a alienação fiduciária do imóvel em garantia ao adimplemento de todas as obrigações assumidas pelo ARREMATANTE, devendo-se 
a escritura pública ser lavrada nos moldes do modelo lançado no item A do Anexo 04B. 12.8 O ARREMATANTE vencedor pagará 5% (cinco por cento) do valor do lance 
vencedor a título de comissão do leiloeiro, sendo que o pagamento da comissão do leiloeiro deverá seguir o contido no item 6 do Edital. 13. DA FORMALIZAÇÃO - 13.1 A 
formalização da venda, pelos instrumentos descritos no item 13.2 abaixo, estará sempre sujeita: 13.1.1 O envio dos documentos indicados no Anexo 01 pelo ARREMATANTE; 
13.1.2 À análise da documentação pelos VENDEDORES; 13.1.3 À análise de crédito, se for o caso, e da análise de compliance pelos VENDEDORES; 13.1.4 À análise e 
aprovação, pelos VENDEDORES, do valor do lance vencedor, ficando a exclusivo critério dos VENDEDORES e independente de justificativa, realizar a venda ou não, sem que 
isto lhe acarrete quaisquer ônus ou penalidades. 13.2 A alienação do imóvel relacionado no Anexo 05 será formalizada mediante: 13.2.1 A assinatura da Ata de Arrematação 
que será assinada eletronicamente pelo ARREMATANTE vencedor em até 48h (quarenta e oito horas) a partir da data do leilão; 13.2.2 Assinatura eletrônica do Compromisso 
de Compra e Venda; 13.2.3 A lavratura de Escritura Definitiva de Venda e Compra. 13.3 A gestão do envio e controle de assinaturas da Ata de Arrematação e do Contrato 
Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel será promovida de forma centralizada pela Pagimovel®, unidade de negócios da RESALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. 
13.4 Será celebrado pelos VENDEDORES e ARREMATANTE Compromisso de Venda e Compra ou Escritura Pública de Venda e Compra, ficando a critério dos VENDEDORES a 
escolha do estado e cidade onde a escritura será realizada, estando o ARREMATANTE obrigado a comparecer presencialmente para a assinatura ou outorgar uma procuração 
para tal. 13.4.1 Caso haja pendências que obstem a outorga de Escritura ou seu registro, ficará facultado aos VENDEDORES celebrar Compromisso Particular de Venda e 
Compra, quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa hipótese, a Escritura Pública de Venda e Compra será outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do saneamento 
das pendências existentes. 13.5 O imóvel cuja descrição expressamente indique a existência de “procedimento em andamento para a ratificação da consolidação da 
propriedade decorrente de alienação fiduciária”, nos moldes previstos na Lei nº 9.514/97, será transferido ao ARREMATANTE por meio de Compromisso de Venda e Compra. 
Nessa hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento das demais condições previstas neste Edital e no Compromisso de Venda e Compra, a correspondente 
Escritura Definitiva somente será lavrada após a averbação, na matrícula do imóvel, de requerimento que noticie a realização dos leilões negativos e permita a ratificação da 
consolidação da propriedade do imóvel em nome dos VENDEDORES, aos quais ficam completamente isento de responsabilidade por eventual atraso na consumação dessa 
providência em virtude de ação ou omissão do Oficial daquele Registro. 13.6 Todos os instrumentos públicos e particulares acima mencionados serão formalizados em até 
90 (noventa) dias contados da realização do leilão, respeitados os prazos previstos anteriormente no item 13.4.1. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos 
públicos ou particulares por culpa exclusiva do ARREMATANTE, poderá ocorrer, a critério dos VENDEDORES, o cancelamento da arrematação e a resolução do contrato, nos 
termos do item 16 abaixo. 13.7 Na hipótese de não comparecimento do ARREMATANTE para a formalização dos documentos da venda, a venda será cancelada nos termos 
previstos para as rescisões contratuais no Compromisso de Venda e Compra, ainda que aquele documento não tenha sido assinado (Anexos 03A e 03B). 13.8 O prazo referido 
no item 13.6 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais dos VENDEDORES, por exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de 
Quitação de Tributos Federais, até a regularização destas. Vencida a documentação disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa 
do ARREMATANTE, ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 13.9 Serão de responsabilidade do ARREMATANTE todas as providências e despesas 
necessárias à transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, 
certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros e averbações de qualquer natureza, bem como todos os encargos para liberação dos imóveis com eventuais 
pendências ou ônus, desde que apontados na descrição do lote específico. 13.9.1 O ARREMATANTE terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para comprovar aos 

VENDEDORES as providências citadas no item 13.9., contados da data da assinatura da Escritura de venda e compra ou do contrato de compra e venda, sob pena da aplicação 
de multa mensal de 2% (dois por cento) do total do preço de venda do imóvel devida até a data da efetiva comprovação perante os VENDEDORES. 13.10 Outorgada a 
Escritura Pública de Venda e Compra, o ARREMATANTE deverá apresentar aos VENDEDORES, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento 
devidamente registrado no registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações autorizadas ou quando houver pendências documentais dos VENDEDORES, por 
exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de Quitação de Tributos Federais, até a regularização destas. Vencida a documentação disponibilizada 
para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do ARREMATANTE, ficará sob sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 13.11 A partir 
da data de assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou da lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra, caso o compromisso seja dispensado pelos 
VENDEDORES, o ARREMATANTE passa a responder, integralmente, por todas as obrigações relativas ao imóvel, inclusive: a) por impostos, taxas, contribuições e encargos 
que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel ou que sejam a ele inerentes, tais como despesas de condomínio, foros, laudêmios, exigências apresentadas por autoridades 
públicas e despesas em geral; b) pela manutenção e conservação do imóvel e reparações, segurança do imóvel e medidas necessárias à imissão ou defesa da posse; c) por 
construções, reformas e demolições que venha a realizar no imóvel e obtenção das respectivas aprovações/regularizações necessárias. 13.12 O ARREMATANTE deverá pagar 
tais obrigações em seus vencimentos, ainda que lançadas em nome dos VENDEDORES ou de seus antecessores. 13.13 Os imóveis serão vendidos no estado em que se 
encontram física e documentalmente, não podendo o ARREMATANTE alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos 
internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos catálogos e na Descrição Completa do lote constante no Anexo 05 deste 
Edital, disponível no site do leiloeiro, e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. 13.13.1 Na possibilidade de cessão de direitos à propriedade, o 
ARREMATANTE adquirirá tão somente direitos e não a propriedade imóvel, devendo se certificar dos riscos envolvendo tal aquisição. Para que dita propriedade se consolide 
em nome do CESSIONÁRIO, necessário se faz o registro de mencionada carta em nome do CEDENTE e, após, a lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel 
em nome do CESSIONÁRIO. 13.13.2 As matrículas e demais informações sobre os imóveis poderão ser visualizadas na Descrição dos Imóveis, constante do Anexo 05 deste 
edital e no site do leiloeiro. 13.14 O ARREMATANTE se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério dos VENDEDORES. Eventuais créditos oriundos de ação judicial 
referente à período anterior à data do leilão serão devidos aos VENDEDORES. Nos casos de existência de ação judicial em curso movida pelos VENDEDORES para desocupação 
do imóvel (imissão na posse), poderá o ARREMATANTE optar, sempre que possível nesta ordem; a) pela substituição processual; b) pela intervenção processual, na condição 
de assistente, na condução da ação pelos VENDEDORES até final julgamento; ou c) propositura de nova ação, com a correspondente desistência da anterior (hipótese em 
que deverá haver concordância da parte contrária). 13.14.1 Em havendo decisão da ação desfavorável aos VENDEDORES, o ARREMATANTE fica ciente de que deverá intentar, 
às suas expensas, as medidas necessárias para desocupação do imóvel. Todos os custos envolvidos na substituição ou intervenção processual, bem como os relativos à 
propositura de nova ação correrão por conta do ARREMATANTE. EVICÇÃO DE DIREITO - 13.15 Os VENDEDORES responderão pela evicção nos termos do artigo 447 e 
seguintes do Código Civil, sobrevinda decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do título aquisitivo dos VENDEDORES, o contrato e ou Ata de 
Arrematação/Adjudicação, Escritura de Compra e Venda, etc..., que for assinado com o arrematante resolver-se-á de pleno direito. Os VENDEDORES somente responderão 
pela evicção de direito quando não houver descrição prévia, constante do texto do lote no edital ou de material de divulgação, referente à restrição judicial ou outra 
especificação. Para todas as outras hipóteses, a responsabilidade integral fica a cargo do ARREMATANTE. A responsabilidade dos VENDEDORES, na hipótese de responder 
pela evicção, fica limitada à devolução, quando aplicável: a) do valor relativo ao sinal e parcelas do preço pagas pelo imóvel até a data da restituição; b) das despesas relativas 
à formalização da Escritura e registro; c) das despesas condominiais e tributos pagos pelo ARREMATANTE relativos ao período anterior à assinatura do Compromisso de 
Venda e Compra ou Escritura; e d) somente quando o imóvel estiver ocupado, das despesas condominiais e tributos pagos pelo ARREMATANTE relativos ao período em que 
este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 13.16 Os valores serão atualizados entre o dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação da variação do IGPM-
FGV. 13.17 Não é conferido ao ARREMATANTE o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios e tampouco indenização por benfeitorias eventualmente 
introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação às quais o ARREMATANTE não poderá exercer o direito de retenção. 14. RESPONSABILIDADES DO ARREMATANTE 
- 14.1 O ARREMATANTE é responsável: a) Pela verificação de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; b) Pela verificação 
de direitos e deveres constantes das especificações/convenções de condomínio, quando houver; c) Por débitos relativos ao INSS dos imóveis com construção em andamento, 
concluídos, reformados ou demolidos, não averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a construtora e/ou órgãos 
públicos, inclusive cartórios de registro de imóveis; d) Quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade condominial”, construção não 
averbada, por eventual exigência do registro de imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da construção; e) Por todas providências 
e custos necessários para regularização da denominação de logradouro e numeração predial do imóvel junto aos órgãos competentes, se for o caso; f) Pela quitação e 
cancelamento dos eventuais ônus do imóvel, abrangendo hipotecas, penhoras, dívidas de condomínio e dívidas tributárias entre outros, inclusive acionando o juízo 
competente para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para essa(s) quitações e 
cancelamento(s), bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; pela aferição de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio ou por este, para imóveis 
integrantes de condomínios edilícios; g) Por todas as providências e despesas relativas à desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, 
arrendados, dados em comodato ou invadidos. 14.2 Cabe ao ARREMATANTE obter as informações atinentes, bem como adotar às suas expensas, as medidas necessárias à 
expedição de alvarás, licenças, atestados e demais documentos nos competentes órgãos ou autoridades competentes, se necessário for. 14.3 Os VENDEDORES não 
respondem por eventual contaminação do solo ou subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se existirem, deverão ser assumidos pelo ARREMATANTE. O 
ARREMATANTE deverá manter os VENDEDORES indene, caso esse seja responsabilizado administrativa, civil ou penalmente em razão de passivos ambientais do imóvel. O 
ARREMATANTE será o único e exclusivo responsável pela exploração econômica que vier a dar ao imóvel, assumindo os riscos inerentes à exploração. 14.4 Será de 
responsabilidade do ARREMATANTE junto ao condomínio e/ou administradora a confirmação dos valores vencidos e não quitados de IPTU, condomínio, ITBI, tributos e/ou 
taxas nos âmbitos municipais, estaduais e/ou federais, impostos água, esgoto, luz, multas administrativas, laudêmios, foros e emolumentos cartorários, bem como encargos, 
correção e atualização monetária pelos índices inflacionários aplicáveis, multas pelo atraso, juros e demais tarifas, taxas, despesas ou qualquer outro tributo incidente sobre 
o imóvel, inclusive, mas não se limitando, ao valor estimado aproximado de débitos de IPTU vencidos indicados pela Prefeitura correspondente e mencionados caso a caso 
no Anexo 05 deste Edital, de acordo com levantamento fornecido e de responsabilidade da Prefeitura correspondente, e o valor estimado aproximado de débitos de 
condomínio indicados caso a caso no Anexo 05 deste Edital. 14.5 Na hipótese de venda de fração ideal, o ARREMATANTE se responsabiliza solidariamente com os demais 
coproprietários, por todos os impostos e taxas incidentes sobre a totalidade do imóvel, mesmo que originados antes da data da realização do Leilão, sem qualquer direito 
ao ressarcimento junto aos VENDEDORES, ainda que eventualmente lançados em nome dos VENDEDORES, de seus antecessores ou de terceiros. 14.6 Na hipótese do imóvel 
ser foreiro ou ocupante de terreno de marinha, assume o ARREMATANTE a responsabilidade e ônus pela aquisição do mesmo nessa condição, responsabilizando-se pela 
apuração e pelo pagamento de eventuais taxas, inclusive a taxa de aforamento, independente da data de sua constituição, junto aos órgãos competentes, bem como pela 
obtenção de autorização(ções) para transferência do domínio útil e recolhimento do(s) laudêmio(s), de modo a possibilitar a lavratura da escritura de venda e compra do 
imóvel. 15. TRANSFERÊNCIA DA POSSE - 15.1 A transmissão da posse detidas pelos VENDEDORES ocorrerá: a) na data da assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou 
b) na data da assinatura da Escritura de Venda e Compra, o que primeiro ocorrer. Fica estipulado que até a data da assinatura do referido instrumento, os aluguéis serão 
devidos aos VENDEDORES. 15.1.1 Como condição para que a escritura seja lavrada, qualquer regularização e atualização cadastral, junto aos órgãos da administração pública 
competentes, concessionárias de prestação de serviços essenciais, tais como energia elétrica, água, esgoto, condomínio, gás, entre outros, bem como eventuais órgãos ou 
terceiros competentes, deve ser protocolada para o nome do ARREMATANTE e os respectivos comprovantes encaminhados. A título exemplificativo, a titularidade das contas 
de IPTU e serviços como água e luz necessitam ser transferidas para o nome do arrematante, previamente à lavratura da escritura. 15.1.2 Nas situações em que o imóvel 
arrematado estiver ocupado, locado, arrendado, em comodato ou ainda, por qualquer razão não seja possível aos VENDEDORES entregar ao ARREMATANTE a posse direta 
do imóvel, o ARREMATANTE assumirá total responsabilidade pelas providências judiciais e extrajudiciais no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas 
despesas e respectivos riscos, cabendo ao ARREMATANTE, previamente à arrematação, certificar-se sobre os custos e procedimentos necessários para tanto, salvo se 
expressamente previsto de forma diversa neste Edital. 15.2 Nas hipóteses em que os VENDEDORES já tiverem ingressado com medida judicial para retomada da posse do 
imóvel, conforme expressamente informado na descrição do lote, caberá ao ARREMATANTE arcar com todas as providências e despesas necessárias, inclusive honorários 
advocatícios para, a critério dos VENDEDORES: a) subrogar-se na ação judicial em substituição aos VENDEDORES; b) ingressar na ação judicial existente como assistente até 
final julgamento; c) propor nova ação, com a consequente desistência da anterior (mediante concordância da parte contrária). Em havendo decisão desfavorável aos 
VENDEDORES, o ARREMATANTE deverá ingressar com nova medida possessória, a seu critério e responsabilidade, assumindo todas as providências, despesas e riscos 
relacionados. 16. DESISTÊNCIA E MULTA - 16.1 Após a aprovação da proposta, o ARREMATANTE não poderá desistir da compra do imóvel. Caso o ARREMATANTE não pague 
o preço do imóvel arrematado, ou o sinal, no caso de pagamento parcelado, a comissão do Leiloeiro e os encargos de administração no prazo acima estipulado, o 
ARREMATANTE ficará sujeito ao pagamento do valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lance ofertado, a título de perdas e danos, sendo 20% (vinte por 
cento) aos VENDEDORES e 5% (cinco por cento) ao Leiloeiro, devendo tal valor ser integralmente cobrado pelo Leiloeiro. 16.2 Nesses casos, o negócio estará terminado de 
pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou comunicação, e o ARREMATANTE perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o imóvel arrematado. 
16.3 Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa ou de venda do imóvel, é permitida a desistência ou arrependimento da venda pelos VENDEDORES, 
nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do ARREMATANTE, inclusive na eventualidade de algum fato desabonador na sua análise de crédito ou reputacional; b) 
por impossibilidade documental; c) quando o ARREMATANTE tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira 
negativa ou integre, sob qualquer aspecto, investigação em âmbito administrativo, civil ou penal; d) nos casos previstos em lei; e) Em qualquer dessas hipóteses será 
restituída ao ARREMATANTE a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele momento (incluindo-se a comissão do Leiloeiro, impostos e taxas), 
devidamente atualizada pelo IGPM-FGV, renunciando expressamente o ARREMATANTE, desde já, a qualquer outra restituição ou indenização. 17. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL 
- 17.1 Ocorrendo o término da venda, por qualquer motivo, o ARREMATANTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da resolução, devolver o imóvel aos VENDEDORES. 
O imóvel deverá ser restituído em estado de conservação compatível com o recebido, com os tributos, despesas e encargos assumidos pelo ARREMATANTE, devidamente 
quitados e completamente desocupado de pessoas e coisas, ressalvada a ocupação já existente na data de arrematação em relação a qual os esforços do ARREMATANTE 
para desocupação não tenham surtido efeitos. 17.2 A não restituição do imóvel no prazo e forma previstos caracterizará esbulho possessório e implicará, para o 
ARREMATANTE, até o cumprimento de referidas obrigações, pagamento mensal aos VENDEDORES, a título de aluguel, do equivalente a 2% (dois por cento) do preço do 
imóvel, devidamente atualizado de acordo com a variação do IGPM-FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas aplicáveis. 17.3 Em qualquer hipótese de rescisão deste 
contrato, toda e qualquer benfeitoria realizada no imóvel pelo ARREMATANTE não será ressarcida pelos VENDEDORES. 17.4 Em qualquer hipótese que se opere a rescisão 
ou resolução deste Contrato, declara o ARREMATANTE ser o único e exclusivo responsável pelo pagamento de toda e qualquer indenização, multas e penalidades de 
qualquer natureza, bem como pela reconstituição ou recomposição de eventual passivo ambiental relacionados ao Imóvel, desde que o fato gerador tenha se iniciado a 
partir da data do lance ofertado. 17.5 Ainda em qualquer hipótese de rescisão ou resolução deste Contrato, fica assegurado ao ARREMATANTE a realização da colheita da 
cultura mantida por ele ao tempo em que se manteve no Imóvel, assegurando, desde já, os VENDEDORES, os prazos para que a mesma seja realizada. 18. DISPOSIÇÕES 
FINAIS - 18.1 O não exercício, pelos VENDEDORES, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a lei, este Edital e ou o instrumento utilizado para formalizar a 
venda, importará em mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 18.2 O ARREMATANTE inadimplente não será admitido a participar de 
qualquer outro leilão divulgado no site do leiloeiro, informado no Sumário deste Edital, pelo que seu cadastro ficará bloqueado. Caso sejam identificados cadastros 
vinculados a este cadastro bloqueado, serão igualmente bloqueados. 18.3 Caso o ARREMATANTE esteja com seu CPF ou CNPJ suspenso ou irregular junto à Receita Federal 
ou com seu endereço desatualizado junto à Receita Federal e/ou SINTEGRA, ficará sujeito à perda do lote arrematado e dos valores pagos. 18.4 O leiloeiro não se 
responsabiliza por prejuízos ou quaisquer tipos de danos advindos das transações efetuadas entre o ARREMATANTE e os VENDEDORES, atuando sempre e tão somente como 
provedor de espaço virtual para divulgação online dos leilões oficiais, limitando-se a veicular os dados relativos ao imóvel (descrição, informações, apresentação e 
publicidade), fornecidos pelos VENDEDORES, através do site informado no Sumário deste Edital. Cabe aos VENDEDORES, responder, perante o ARREMATANTE, pela 
veracidade das informações veiculadas e pela transação de venda e compra. 18.5 O leiloeiro, a seu exclusivo critério, poderá cancelar qualquer lance, sempre que não for 
possível autenticar a identidade do interessado, ou caso este venha a descumprir o presente Edital do Leilão. 18.6 O interessado responderá civil e criminalmente pelo uso 
de equipamento, programa ou procedimento que possa interferir no funcionamento do leilão. 18.7 O leiloeiro poderá, a qualquer momento e a seu livre arbítrio, acrescentar, 
extinguir ou alterar alguns ou todos os serviços disponíveis no site/edital do leilão. 18.8 O interessado declara estar ciente e de acordo com os termos constantes deste Edital 
do Leilão. 18.9 As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° 
de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. DORA PLAT, leiloeira oficial inscrita na JUCESP n° 744.

Comitente: Banco BTG Pactual S.A. Leilão único - 02/09/2021 às 10:30
LEILÃO DE IMÓVEIS - Imóveis localizados nos estados de BA, MG, RJ, RS, SP

O leilão será realizado de forma Online

Lote 001 - Rio Grande/RS - Cidade Nova -Apartamento de uso residencial sob o nº 202, no Condomínio 
Edifício Major Carlos Pinto, Bloco II, localizado na Av. Major Carlos Pinto, nº 726, em Rio Grande/RS. 
Com área privativa de 34,56250m², área de condomínio de 7,321648m², com área total de 41,884148m², 
correspondente à fração ideal de 54,06m² Rua de acesso sem pavimentação, guias e sarjetas. Com iluminação 
pública. Lance Inicial: R$ 71.844,56.
Lote 002 - Itaguai/RJ – Engenho - Casa residencial, lote de terreno número 23 com área de 334m². Imóvel 
localizado em zona urbana, com infraestrutura urbana de iluminação, coleta de lixo, rede de telefonia, rede 
de abastecimento de água e esgoto sanitário. Lance Inicial: R$ 238.559,91.
Lote 003 - Rio de Janeiro/RJ - Vicente de Carvalho - Fração de 1/3 de terreno de um lote de 8m x 40m. Área de 
utilização mede 8m x 15m, possui acesso por uma servidão de 1,5m x 25m. Imóvel com infraestrutura urbana 
de iluminação, coleta de lixo, rede de telefonia, rede de abastecimento de água e esgoto sanitário, acesso pela 
Rua Irapuã, pavimentada. Lance Inicial: R$ 37.905,06
Lote 004 - Governador Valadares/MG - Altinopolis - Lote de terreno nº 10, da quadra nº 25, do loteamento 
do Bairro Altinópolis, em Governador Valadares/MG, com área de 354m², na qual foi construída uma casa 
residencial, com 47m² de área de construção. Averbado uma ampliação de 24,12m² sobre a área de 47m², 
passando a constituir uma Casa residencial com 71,12 m² de área construída. Matrícula considerada em zona 
urbana, com infraestrutura urbana de iluminação, coleta de lixo, rede de telefonia, rede de abastecimento de 
água e esgoto sanitário, acesso pela Rua Vital Brasil, pavimentada. Lance Inicial: R$ 69.440,93.
Lote 005 - Rio de Janeiro/RJ – Iraja - Apartamento nº 102, na Rua Guarata nº 55 Fundos, correspondente à 
fração de 30% do respectivo terreno, com área de 10m de frente e fundo, por 15,30m de ambos os lados, 
tendo uma servidão de uso comum as unidades 55 frente e 55 fundos apartamento 101 medindo 1,50m de 
frente e fundos por 24,70m de ambos os lados. Lance Inicial: R$ 12.832,88.
Lote 006 - Pelotas/RS - Cruzeiro do Sul - Ed. Arroio Grande, apartamento 201, com área privativa de 
33,6700m², área de uso comum de 4,5597m², com uma área total de 38,2297m², correspondente a fração 
ideal de 0,045741% da área total. Código municipal: 85861-7. Lance Inicial: R$ 65.033,61.
Lote 007 - NiteroI/RJ - Serra Grande - Prédio residencial nº 509, da Avenida Um - atual Avenida General 
Atratino Cortês Coutinho, edificado no lote de terreno nº 11, da quadra 105, do loteamento denominado 
Soter, no 2º distrito do Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Lote medindo: 15m de largura na frente 
para a Avenida Um; 8m de largura nos fundos para a Reserva Florestal; por 41m do lado direito para o lote 10 
e 48m do lado esquerdo para o lote nº12, com área total de 500m². Inscrito na Prefeitura sob o nº 085.056-0. 
Lance Inicial: R$ 297.499,08.
Lote 008 - Magé/RJ - Jardim Nova Marília - Lote de terreno, nº 12, quadra nº 47, do loteamento Jardim 
Nova Marília, zona urbana do 1º distrito de Magé/RJ, com área de 5.250m², na qual fora construído prédio 
residencial, na rua 09, nº 511, Jardim Nova Marília, com 67,20m² de área construída. Inscrito no PMM nº 
13552/P/1.Matrícula considerada em zona urbana, com infraestrutura urbana de iluminação, coleta de lixo, 
rede de telefonia, acesso pela Rua 9, parte pavimentada parte não. Lance Inicial: R$ 78.259,50.
Lote 009 - Cachoeirinha/RS - Chácara Pontaporã - Apartamento nº 402, no Bloco A, do Ed. Residencial Little 
Falls, localizado no 3º andar ou 4º pavimento. Composto de entrada, sala de estar, 2 dormitórios, circulação, 
banheiro, cozinha e área de serviço, com área total de 89,3627m², sendo 56,0212 de área total privativa e 
33,3415m² de área de uso comum e fim proveitoso do edifício e no respectivo terreno urbano, constituído 
pelo lote nº 23, quadra 01, do loteamento denominado Chácara Pontaporã, em Cachoeirinha/RS. Sem dados 
sobre vagas de garagem em matrícula. Lance Inicial: R$ 159.331,65.
Lote 010 - Rio de Janeiro/RJ - Freguesia de Campo Grande - Apartamento nº 408, na Av. Santa Cruz, nº 
7.388 (antigo nº 2916), Senador Camará, da Freguesia de Campo Grande, que corresponde à fração ideal 
de 4,943/1.000.000 do respectivo terreno de Lote 01, do PAL 25.109, com área de 6.414,00m². Inscrição 
Imobiliária nº 0.999.788-3, CL nº 03.776-2. Não há menção de área privativa ou área comum e vaga de 
garagem em matrícula
Lance Inicial: R$ 91.179,00
Lote 011 - Rio de Janeiro/RJ - Distrito do Andaraí
Apartamento nº 201, do prédio à rua Torres Homem, nº 1330, distrito do Andaraí e fração de 122,73/506 do 
terreno, que mede 2,5m de frente até a extensão de 19,00, alargando-se para 11,50m até a extensão de mais 
25,00m, tendo a extensão total de 44,00m à esquerda, 25,00m a direita. Inscrição imobiliária nº 1.624.573-0 
e CL 08279-2. Lance Inicial: R$ 219.203,51.

Lote 012 - Contagem/MG - Santa Cruz Industrial - Apartamento nº 101, bloco B-1, tipo A.3.I, na Av. Portugal, nº 
80, do Conjunto Habitacional Santa Cruz Industrial, com área construída de 74,29m², fração ideal de 0,011505 
do terreno formado pelos lotes 1 ao 23, todos da quadra 15, do bairro Santa Cruz Industrial, na cidade de 
Contagem/MG. O edifício possui área de estacionamento para carros de passeio, recreação e jardins. Não há 
menção de vagas de garagem na matrícula. Lance Inicial: R$ 91.957,25.
Lote 013 - Salvador/BA – Cabula - Apartamento nº 202, do tipo H-4*3-BT(C), do Ed. Cidade de Ibotirama, do 
Condomínio Bahia de Todos os Santos, bloco 779-B, composto de sala, 3 quartos, sanitário social, cozinha, 
área de serviço e área de circulação, com área de privativa de 62,45m² e a fração ideal de 6,25% do terreno 
onde consta esse prédio de 264,84m², edificado na área de terreno próprio que mede 142.945,50m². Inscrição 
imobiliária nº 289.257. Lance Inicial: R$ 98.920,80.
Lote 014 - Rio de Janeiro/RJ - Freguesia de Campo Grande - Apartamento nº 103, bloco VII, à Estrada do 
Tingui, nº 2.490, fração de 0,0091 do terreno designado por lote 01, do PA 21.811, na Freguesia de Campo 
Grande, medindo 60,25 de frente, 61,00m de fundos, 187,00m à direita e 177,80m à esquerda. As vagas de 
estacionamento se encontram vinculadas em parqueamentos descoberto. Inscrição imobiliária nº 0244835-
5, nº 04087-3. Construção averbada em matrícula (AV.4 do registro anterior) com habite-se concedido em 
29/01/1999. Lance Inicial: R$ 93.316,94.
Lote 015 - São Paulo/SP - Nossa Senhora do Campo - Unidade autônoma residencial D, situada na Rua 
Blecaute, nº 118, no Jardim Nossa Senhora do Carmo - Distrito de Itaquera, integrante do Condomínio 
Residencial Blecaute, contendo: área privativa coberta de 126,12m²; área privativa descoberta de 36,645m²; 
área comum descoberta de 3,35m²; área total da unidade de 166,115m²; área de terreno referente à projeção 
da edificação de 40,63m²; área de terreno exclusivo de 77,275m²; correspondendo-lhe uma fração ideal no 
todo de 25,011%. Cadastro de contribuinte: 232.032.0020-1 (em área maior). Lance Inicial: R$ 286.028,68.
Lote 016 - Salvador/BA – Pituba – Apartamento 302 do Edifício Itapoan, Condomínio Marazul, situado a 
rua Monsenhor Gaspar Sadoc, nº 89, Pituba, Subdistrito de Amaralina, zona urbana de Salvador/BH. Área 
privativa de 211,64m², área de uso comum 75,77m², área total de 287,41m², com a fração ideal de 93,35m², 
com uma vaga de garagem aberta de nº 49, com área privativa de 12,50m², área de uso comum de 2,06m², 
área total de 15,56m² e fração ideal de 3,77m². Imóvel inscrito no censo imobiliário sob nº 430308; Área 
possui abastecimento de água e esgoto. Acesso ao imóvel pavimentado com calçada. Rua possui iluminação 
pública. Lance Inicial: R$ 388.058,79.
Lote 017 - São Gonçalo/RJ - Jardim Nossa Senhora Auxiliadora - Lote de terreno 22-A, Quadra 100, no 
loteamento Jd. Nossa Senhora Auxiliadora, em zona urbana do 3º distrito de São Gonçalo/RJ, com área 
de 420m², com 182,31m² de área construída. Inscrição: 166279000. Área com infraestrutura urbana 
de iluminação pública, saneamento básico e telefonia. Rua Zeferino Costa pavimentada. Lance Inicial: R$ 
201.446,69.
Lote 018 - Viçosa/MG - Bom Jesus - Lote 01, com área de 216,98m², com 107m² de área construída, sendo um 
subsolo com sala de tv, 1 quarto, hall, copa, cozinha, área de serviço e escada interna de acesso ao pavimento 
térreo, que por sua vez contém 2 salas, 2 quartos, circulação, 1 banheiro social e garagem. Área em zona 
urbana, com infraestrutura urbana de iluminação, coleta de lixo, rede de telefonia, rede de abastecimento 
de água e esgoto sanitário, acesso pela rua Joaquim Rocha de Oliveira, sem pavimentação. Lance Inicial: R$ 
22.950,00.
Lote 019 - Iguaba Grande/RJ - Cidade Nova - Apartamento 404, fração ideal de 1/26, no Edifício Solar das 
Rosas, em Iguaba Grande/RJ. Com direito a uma vaga de garagem. Inscrição: 024290-001. Lance Inicial: R$ 
168.869,00.
Lote 020 - São Gonçalo/RJ – Itaúna - Casa nº 23, com área de 160,65m². Lance Inicial: R$ 38.650,35.
Lote 021 - São Gonçalo/RJ – Chumbada - Imóvel na Rua Francisco Ribeiro (antiga Rua B), Lote 100, do 
loteamento Bairro Chumbada, zona urbana, 1º distrito, com área de 384m². Averbada construção de prédio 
residencial, com 64m² de área construída. Inscrição 76.217. Lance Inicial: R$ 65.269,45.
Lote 022 - São Gonçalo/RJ – Mutua - Prédio residencial, sobrado, fração ideal de 76,86/420,82, com área de 
terreno 76,86m² e área construída de 51m². Inscrição nº 108.406-0. Lance Inicial: R$ 48.135,90.
Lote 023 - São Gonçalo/RJ – Covanca - Imóvel com área de 95,55m², fração ideal de 95,55/220,00. Lance 
Inicial: R$ 89.846,96.
Lote 024 - São Gonçalo/RJ - Barro Vermelho - Apto 201, Casa 01, com área de 60,50m², fração ideal de 
60,50/280,00. Inscrição: 157.840. Lance Inicial: R$ 95.076,88.
Lote 025 - São Gonçalo/RJ - Sítio da Boa Vista - Imóvel nº 25, Casa 01, com prédio residencial dividido em 
vários cômodos, no Loteamento Sítio Boa Vista, fração ideal de 288,50/440,00, com área de 288,50m², de 
terreno que em sua totalidade mede 440m². Inscrição nº 0131435. Lance Inicial: R$ 38.671,33.
Lote 026 - São Gonçalo/RJ – Mutondo -Casa 02, correspondente à fração ideal de 79,09m²/360,00, com área 

do terreno de 360m². Inscrição nº 510.681-3. Lance Inicial: R$ 52.588,84.
Lote 027 - São Gonçalo/RJ – Itaúna - Terreno designado por Lote 27, no Bairro Itaúna, em zona urbana do 1º 
Distrito de São Gonçalo, integrante do Núcleo Residencial Itaúna, corresponde à fração ideal de 0,5137, com 
área privativa de 151,04m² e área de terreno de 294m². Inscrição nº 078.276. Lance Inicial: R$ 100.220,41.
Lote 028 - São Gonçalo/RJ – Mutuaguassu - Prédio residencial de nº 202, no Loteamento denominado Bairro 
Mutuaguassu, com área construída de 64,68m², lote com área de 360m². Inscrição nº 155.407-2 (av. 03). 
Lance Inicial: R$ 61.048,02.
Lote 029 - São Gonçalo/RJ - Jockey Club - Lote de terreno, nº 13, Quadra 07, do Loteamento Bairro Jockey 
Club, na zona urbana do 2º Distrito, medindo 450m². Averbada edificação de imóvel residencial de nº 224, 
com 57,08m², edificada no lote de terreno objeto desta matrícula. Inscrição nº 535673. Lance Inicial: R$ 
77.592,15.
Lote 030 - São Gonçalo/RJ - Jardim Miriambi - Prédio residencial nº 339, no loteamento Jardim Miriambi, na zona 
urbana do 2º Distrito, correspondente à fração ideal de 170,10/365,40, medindo 170,10m². Foi edificado no antigo 
lote de terreno nº 18, quadra nº 26, que no seu todo media 365,40m². Inscrição nº 141.657. Lance Inicial: R$ 
126.008,31.
Lote 031 - São Gonçalo/RJ – Boassí - Imóvel Casa 02, correspondente à fração ideal de 60,00m²/360,00, em terreno 
que ao todo mede 360m². Inscrição nº 526.847. Lance Inicial: R$ 49.179,36.
Lote 032 - São Gonçalo/RJ - Nova Roma - Lote de terreno, nº 12, Quadra 03, do loteamento Nova Roma, 5º Distrito de 
São Gonçalo, medindo 14,5m x 25m, com área de 382,5m². Lance Inicial: R$ 108.153,44.
Lote 033 - São Gonçalo/RJ – Colubandê - Imóvel Casa 02, correspondente à fração ideal de 127,03/1226,50, com área 
privativa de 56m², com área de uso comum medindo 568,24m². O terreno é designado pelo lote 51-A, resultante da 
anexação dos lotes 51 e 91, que no seu todo mede 1.226,50m². Inscrição nº 167830000. Lance Inicial: R$ 105.496,73.
Lote 034 - Caieiras/SP - Residencial Valverde - Terreno designado como Lote 03B, desdobrado do lote 03, da quadra 
B, do loteamento Residencial Valverde, na zona urbana do Distrito e Município de Caieiras, desta Comarca de Franco 
da Rocha/SP, com área de 150m². Averbada construção de uma casa com 376,20m², referente ao habite-se nº 
70/2010. Inscrição municipal indicada em matrícula: 34312.43.88.0046.00.000. Imóvel localizado em zona urbana, 
com infraestrutura urbana de iluminação, rede de abastecimento de água e esgoto, com acesso pela Alameda das 
Jaboticabeiras, pavimentada. Lance Inicial: R$ 300.222,14.
Lote 035 - Jardinópolis/SP - Jardim São Gabriel - Terreno de Lote 06, Quadra 16, do loteamento Jd. São Gabriel, com 
área de 200m², com edificação de um prédio residencial de 187m² de área construída (Habite-se 142/2011). Área 
inserida em zona urbana, com infraestrutura de iluminação pública, telefonia, saneamento básico e pavimentação. 
Lance Inicial: R$ 115.191,07.
Lote 036 - Piracicaba/SP – Marins - Apartamento nº 105, tipo 2, no 1º pavimento, Bloco C, localizado no Condomínio 
Verano, na 1ª circunscrição imobiliária de Piracicaba/SP, no Bairro Marins, no loteamento denominado Glebas 
Califórnia, tendo área privativa de 74,89m², área de usa comum (vaga) de 25m², área de uso comum (proporcional) 
48,08m², e área total real 147,97m², corresponde à fração ideal de 0,5468%. Com direito a 2 vagas de garagem de 
nº 205 e 205-A. O terreno do empreendimento tem área total de 14.800,00m². Inscrição: setor 29, quadra 0082, 
lote 0151, sublote 0041, CPD 1555354. Lance Inicial: R$ 217.001,43.
Lote 037 - Maricá/RJ – Flamengo - Unidade 17, da quadra G, do Condomínio Bervely Hills, situado no 1º distrito 
de Maricá/RJ, medindo 12,00m de frente para o Acesso C; 30,00m pelo lado direito limítrofe com a unidade 16; 
30,00m pelos fundos, 12,00m para unidade 27, com a área privativa de 360,00m², área comum de 0,0076 e fração 
ideal de 0,003187. Conforme habite-se nº 938/07 - Processo nº 20881/07 - No imóvel foi construído uma casa 
residencial, que com acréscimo, passou a ter 01 sala de estar e jantar, 01 suíte, 01 quarto, 01 cozinha, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 01 varanda, 01 escritório, 01 churrasqueira, 01 banheiro e 01 piscina; perfazendo área 
total construída de 156,57m²(Av.03). Condomínio possui infraestrutura de iluminação pública e pavimentação das 
vias. Lance Inicial: R$ 372.521,09.
Lote 038 - Niterói/RJ – Icaraí - Apartamento residencial nº 203, do Edifício à Av. Jornalista Alberto Francisco 
Torres, nº 395, no 3º Subdistrito do 1º Distrito do Município de Niterói/RJ, dividido em vários cômodos, 
correspondente à fração ideal de 155,17 /623.257 do respectivo terreno, parte de marinha e parte alodial, 
correspondente ao lote nº 2532 do terreno de marinha, que por sua vez mede 322,57m². Inscrição cadastral 
na PM sob nº 127.621-1. Imóvel em nome de Luiz Paulo de Sequeira Junior e sua esposa Maria Clara Ribeiro 
Braga de Lima de Sequeira e em fase de registro da Dação em Pagamento para a titularidade da Novaportfolio 
Participações S/A. Lance Inicial: R$ 946.200,00.
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Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 2ª VARA CRIMINAL DO FORO DA CO-
MARCA DE BOTUCATU/SP - Processo nº 0013431-59.2003.8.26.0079. Partes: Autor(es): JUSTIÇA PÚBLICA e o(a)(s) 
Réu(s): JOÃO CARLOS DIAS GOMES, CPF nº. 125.783.408-89. 1º LEILÃO: 16/09/21 às 10h30 oportunidade em que 
o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção 2º 
LEILÃO: 06/10/21 às 10h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 10% do valor da avaliação atualizada pelos índices 
adotados pelo TJ/SP. 1ª Data Avaliação: R$ 21.300,62 e 2ª Data Lance Inicial: R$ 2.130,06, valores sujeitos a atualiza-
ções. LOTE ÚNICO DE BEM MÓVEL: Veículo Marca/Modelo: GM-C20 SULAM TOPEKA, Cor: Vermelha, Combustível: 
Gasolina, Ano/Modelo: 1993, Placa: BMD-6878, Renavam: 00609566466, Chassi: 9BG244NHPPC009899. VISITAÇÃO: 
Pátio “José Antonio Bezerra Peças ME”, na Rua José Benedito Nogueira, s/nº - Jardim Tropical - Botucatu/SP. Venda no 
estado em que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da 
arrematação. 

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

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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SÁBADO, 28 A SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2021 

EDITAL LEILÃO - Normas e Condições de Pagamento e Participação do Leilão Online Extrajudicial nº 001 | LEILÃO SOMENTE ONLINE - Dia 01/09/2021 às 10:00, Horário Oficial de Brasília. Comitentes/Vendedores: SESI | SENAI/SP, Leiloeiro Público Oficial: Antonio Hissao 
Sato Junior - JUCESP 690 | Empresa Organizadora do leilão: SATO LEILÕES, www.satoleiloes.com.br. 

O presente Edital – Normas  e Condições  de Pagamento  e Participação  do  Leilão  deve ser lido por todos aqueles que pretendem ofertar lances neste leilão, sanando  suas dúvidas em tempo, para que não seja eximida a responsabilidade do arrematante/comprador do conhecimento 
na íntegra, tornando-se parte obrigatória e inseparável da documentação relativa ao leilão, declarando através do registro do lance eletrônico, total e irrestrita aceitação do teor e  conteúdo  deste,  sem  prejuízos  a quaisquer condições aqui descritas. Leiloeiro Público Oficial | Agente 

Auxiliar do Comércio | Mero Mandatário: Antonio Hissao Sato Junior, Leiloeiro Público Oficial, inscritO na Junta Comercial 690 desde 01/03/2004, mera mandatária e expressamente autorizada pelo Comitente Vendedor, conduzirá e acompanhará o leilão online em questão, atestando os lances 
ofertados e realizando o fechamento do pregão, em tempo real, devidamente autorizado pelo Comitente/Vendedor. Empresa Vendedora | Comitente/Vendedor: Os lotes/bens descritos e ofertados no referido leilão, pertencem a (s) empresa (s) SESI|SENAI/SP, CNPJ: 06.147.931/0001-01 neste ato 
designada como Comitente/Vendedor. Empresa organizadora e promotora do leilão: A SATO LEILÕES é a empresa contratada pelo Leiloeiro Oficial que organiza, divulga e promove o referido leilão, bem como é a responsável pelo gerenciamento publicitário do site www.satoleiloes.com.br, no 
entanto, não tem qualquer influência sobre a atividade eletrônica ou fechamento dos lotes que, neste caso é gerenciada pelo Leiloeiro Oficial. Dia e horário do Leilão: O Leilão será realizado somente online, através do site www.satoleiloes.com.br, com abertura para registro de lances a partir do dia 
19/08/2021, Quinta-Feira às 10:00, com encerramento no dia 01/09/2021, quarta-feira, a partir das 10:00 horas (horário Oficial de Brasília). Condições de venda: EDITAL DE LEILÃO (CONDIÇÕES DE VENDA) – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – COMITENTE: SESI|SENAI/SP * Os horários aqui considerados são 
sempre os horários de Brasília/DF. 1. Leiloeiro Oficial: Antonio Hissao Sato Junior – JUCESP 690. 2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO LEILÃO: Os interessados em participar do leilão deverão estar com 18 anos completos (menores somente emancipados ou assistidos, por seu representante legal), 
estar de acordo com este Edital e também com as condições de participação no leilão via internet do site www.satoleiloes.com.br, além de estarem com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal. As habilitações para participação do leilão online devem ser solicitadas através do site 
www.satoleiloes.com.br com a antecedência indicada no link no próprio leilão. O SITE www.satoleiloes.com.br NÃO CANCELA NEM TAMPOUCO ANULA LANCES OFETUADOS ATRAVÉS DA INTERNET EM NENHUMA HIPOTESE. LANCES EFETUADOS SÃO IRREVOGÁVEIS E IRRETRATÁVEIS E SIGNIFCAM 
COMPROMISSO ASSUMIDO. O Usuário é responsável por todas as ofertas e lances registrados em seu nome. 3. BENS: Os bens serão vendidos NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO e SEM DIREITO A TROCA, podendo ser sucata, apresentar 
avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais e de alguns acessórios, componentes e/ou peças. A comitente vendedora reserva-se o direito de liberá-los, ou não, a quem maior lance oferecer, bem como retirar, alterar preços, desdobrar ou reunir os bens em lotes, de acordo 
com o seu critério ou necessidade, por intermédio do Leiloeiro até o momento do encerramento do Leilão. O Leiloeiro e o portal (website) pelo qual se está realizando o Leilão são meros mandatários da (s) comitente (s), não se responsabilizando pela origem, procedência, validade, evicção, vícios 
ocultos ou existência de impedimentos ou ônus sobre os bens ora em Leilão, nem tampouco pelo pagamento de impostos/tributos referentes à mercadoria (tais como ICMS, etc.). Os bens constantes em cada lote serão apregoados em quantidades e medidas aproximadas, sendo possível margem de 
erro de até 10% (dez por cento) para mais ou para menos na medida/pesagem/quantidade dos referidos bens, sem que seja devido qualquer pagamento adicional e/ou reembolso do valor pago. Os bens em leilão não foram testados. A responsabilidade pelo teste é do ARREMATANTE durante a 
visitação. Em caso de dúvida ou na impossibilidade de testar/obter informações ou visitar os bens, sugerimos que não efetue lances, pois os mesmos não poderão ser cancelados e também não serão aceitas reclamações ou devoluções após a arrematação. 4. LEILÃO: O Leilão será realizado no dia 01 
de setembro de 2021 a partir das 10h00. Através da Internet (através do site www.satoleiloes.com.br), cada lote será finalizado separada e sequencialmente com um intervalo de alguns segundos entre eles. Caso algum lance seja ofertado nos 60 (sessenta) últimos segundos do fechamento do lote, 
o cronômetro retroagirá, de maneira que voltem a faltar 60 (sessenta) segundos para o encerramento do referido lote e assim sucessivamente a cada lance efetuado nos últimos 60 (sessenta) segundos de cada lote, para que todos os Usuários interessados tenham a oportunidade de efetuar novos 
lances. Lances prévios (e durante o leilão) podem ser enviados pela internet (através do site www.satoleiloes.com.br desde que os usuários estejam previamente habilitados). 5. LANCES: O valor atribuído para o lance inicial dos lotes (valor inicial do leilão) não necessariamente é o preço mínimo de 
venda dos mesmos. A Comitente vendedora irá analisar as ofertas realizadas, e o lote ficará em condicional para avaliação da área técnica, o qual responderam no mesmo dia o aceite ou não do lote. Caso os lances não sejam aprovados, os mesmos serão desconsiderados, não sendo devido qualquer 
valor ao usuário (proponente). O usuário declara ter ciência de que os lances ofertados não caracterizam direito adquirido e que, portanto, desde já renúncia de qualquer valor requerido a título de indenização e/ou reembolso, qualquer direito ou qualquer ação, não podendo em hipótese alguma 
alegar desconhecimento desta possibilidade. O Usuário poderá programar lances automáticos, de tal sorte que, se outro Usuário cobrir sua oferta, o sistema automaticamente gerará um novo lance para aquele Usuário, acrescido do incremento mínimo, até o limite máximo estabelecido pelo Usuário. 
Os lances automáticos ficarão registrados no sistema com a data em que forem programados. 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. A comitente vendedora poderá, através do Leiloeiro Oficial e/ou da SATO LEILÕES suspender o leilão a qualquer momento, mediante o comunicado via e-mail aos Usuários habilitados. Nestes casos, SATO LEILÕES, o Leiloeiro e as Comitentes Vendedoras ficam isentos de qualquer 
responsabilidade, ficando o arrematante ciente da suspensão do leilão renunciando desde já a qualquer direito ou ação, não podendo em hipótese alguma solicitar a reposição exata do bem e alegar desconhecimento desta possiblidade. No caso de desistência do lance ou proposta efetuada, arcará 
o Arrematante com a penalidade prevista na cláusula 10. Caso a comitente vendedora não aprove o valor ofertado, o lance será desconsiderado, não sendo devido qualquer valor pelo proponente. O valor atribuído para o lance inicial dos lotes (valor inicial do leilão) não necessariamente é o preço 
mínimo de venda dos mesmos. A Comitente vendedora irá analisar as ofertas realizadas em até 5 (Cinco) dias úteis (podendo ser no mesmo dia), após o termino do Leilão. Após o encerramento do leilão, caso o lote não tenha licitantes, o usuário poderá enviar por e-mail, lances com valores menores 
do que o valor mínimo (ou a critério do Leiloeiro) que também serão considerados “Lances Condicionais” e serão submetidos à comitente vendedora para avaliação. 6. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Os arrematantes deverão pagar o Leiloeiro comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação. A comissão devida ao Leiloeiro não está inclusa no valor do lance. 7. PAGAMENTO e NOTA DE VENDA: Em caso de aprovação dos lances, o preço do bem arrematado e a comissão do Leiloeiro deverão (somados) ser pagos através de depósito em dinheiro, DOC ou TED – Transferência 
Eletrônica Disponível, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar da comunicação de aprovação de lances (se houver) na conta do Leiloeiro Oficial (a ser indicada pela SATO LEILÕES). IMPORTANTE: A Comitente, a SATO LEILÕES e/ou o Leiloeiro não enviam boletos para pagamento por e-mail. O ICMS, 
quando devido, deverá ser pago diretamente pelo (s) arrematante (s). A comitente vendedora, o Leiloeiro e a SATO LEILÕES não se responsabilizam pela Nota Fiscal de Entrada/Saída e/ou guia de recolhimento junto ao fisco estadual nem tampouco sob multa e apreensão do (s) bem (ns) pela 
fiscalização. Os impostos que venham a incidir sobre o leilão são de inteira responsabilidade do arrematante. Os documentos referentes à arrematação e transferência dos ativos arrematados (quando aplicável) serão expedidos em conformidade com o cadastro do arrematante. A Comitente, a SATO 
LEILÕES e/ou o Leiloeiro não se responsabilizam por eventuais exigências realizadas pelos órgãos competentes em caso de divergência de informações, cadastro de Pessoa Jurídica ou Empresário Individual, sendo exclusiva responsabilidade do interessado a transmissão correta das informações 
para elaboração dos competentes documentos. 8. RETIRADA: A retirada dos bens arrematados ocorrerá mediante disponibilidade de agendamento através da SATO LEILÕES e SESI/SENAI. IMPORTANTE: Não será permitida a retirada parcial do lote. O arrematante deverá comparecer com transporte 
adequado para a retirada de todos bens de uma única vez. É proibido entrar de bermuda, camiseta regata, chinelo, com animais, portando bolsas, mochilas e sacolas. Por favor evitar levar crianças. A retirada acontece SOMENTE por agendamento, mediante a compensação do pagamento do valor 
do lance/proposta, da comissão do Leiloeiro e despesas administrativas. O arrematante/procurador deve estar necessariamente de posse da Nota de Venda (que será enviado por e-mail ao arrematante). Correrão por conta do arrematante a mão de obra, as despesas e/ou custos relativos à 
desmontagem, remoção, transporte e impostos incidentes sobre os bens arrematados. – Por favor, avaliar estas questões durante o período de visitação. Eventuais danos causados aos bens durante a retirada/visitação - seja em bens de outros Usuários, da Comitente, do Leiloeiro ou da SATO LEILÕES 
- deverão ser ressarcidos por quem os causou em até 3 (três) dias úteis através de depósito em conta corrente, podendo a SATO LEILÕES reter o bem arrematado visando garantir o ressarcimento do dano gerado. A designação de terceiros (procurador ou Empresa terceirizada) para a retirada do (s) 
lote (s) é de inteira responsabilidade do Arrematante, que o faz por sua conta e risco, isentando o portal de SATO LEILÕES e o leiloeiro de qualquer problema advindo de sua escolha. O Leiloeiro Oficial e a SATO LEILÕES não têm qualquer responsabilidade pela entrega do (s) bem (s) arrematado (s) e 
respectiva documentação ao (s) arrematante (s). Na retirada dos bens, o arrematante/procurador deverá conferir o (s) referido (s) lote (s) (natureza, quantidade, estado ou condições em que o (s) mesmo (s) estiver (em). Não poderá o arrematante alegar qualquer irregularidade e/ou divergência após 
a remoção do (s) bem (ns). Caso algum lote não seja encontrado no momento da retirada, o montante total pago pelo mesmo (ou algum valor proporcional em comum acordo com o Arrematante) será devolvido em até 3 dias (três) dias úteis através de depósito em cheque a ser depositado na mesma 
conta que o arrematante realizou o pagamento do lote, salvo se outra conta for informada pelo arrematante em até 24 horas a contar da data da retirada. Na retirada do (s) bem (ns) arrematado (s), o arrematante/procurador deverá respeitar e cumprir todas as normas internas de segurança 
estabelecidas pela comitente vendedora e/ou do local de retirada 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 à comitente 
vendedora/proprietária do espaço de retirada qualquer responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer durante e em função das operações de carregamento e retirada. A falta de utilização dos equipamentos obrigatórios de segurança, seja por exigência do local, seja determinado em lei, 
poderá impedir a retirada do (s) lote (s) e, caso não retirado (s) no prazo do edital, não haverá restituição de valores por lote (s) não retirado (s). Considerando a obrigatoriedade de assinatura do termo de retirada, documento único e que não pode conter rasuras, o arrematante deverá retirar todos 
os lotes arrematados no dia e horário previamente agendados para a retirada, não sendo permitida em hipótese alguma qualquer retirada parcial dos itens arrematados. O arrematante deverá comparecer no dia e horário agendados para a retirada com transporte adequado para que consiga retirar 
todos os bens arrematados de uma única vez. A avaliação dos lotes para questão de transportes deve ser realizada durante o período de visitação. Nem a SATO LEILÕES, o Leiloeiro e a Comitente Vendedora se responsabilizam por avarias originadas de remoção e/ou transporte dos lotes arrematados. 
9. RESPONSABILIDADE DO PORTAL SATO LEILÕES: O portal da SATO LEILÕES não se responsabiliza por prejuízos ou quaisquer tipos de danos advindos das transações efetuadas entre os arrematantes e a comitente vendedora, 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 pela comitente vendedora, através do portal www.satoleiloes.com.br Cabe à comitente vendedora 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. O Leiloeiro e o portal (website) pelo qual se está realizando o Leilão são meros mandatários da (s) comitente (s) vendedora (s), não se responsabilizando 
pela origem, procedência, validade, evicção, vícios ocultos ou existência de impedimentos ou ônus sobre os bens ora em Leilão, nem tampouco pelo pagamento de impostos/tributos referentes à mercadoria (tais como ICMS, etc.). O Leiloeiro e a SATO LEILÕES não serão responsáveis por qualquer 
prejuízo eventualmente acarretado aos interessados por dificuldades técnicas ou falhas no sistema da Internet. 10. PENALIDADE: O não pagamento do preço do bem arrematado, da comissão do Leiloeiro e das despesas administrativas, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do encerramento do 
leilão, configurará desistência por parte do arrematante, ficando este obrigado a pagar multa equivalente ao valor da comissão devida ao Leiloeiro (5% - cinco por cento) no prazo de até 5 (cinco) dias após o término do Leilão. Poderá o Leiloeiro e a SATO LEILÕES emitir título de crédito (Conta) para 
a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Tal arrematante não será admitido a lançar em novos leilões divulgados no site www.satoleiloes.com.br. Após o pagamento do 
preço do bem arrematado, da comissão do leiloeiro e das despesas administrativas, não será mais possível a desistência ou cancelamento da compra por parte do arrematante, independente do motivo alegado. O arrematante inadimplente não será admitido a participar de qualquer outro leilão 
divulgado no portal SATO LEILÕES, pelo que seu cadastro ficará bloqueado. Caso sejam identificados cadastros vinculados a este cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados. A SATO LEILÕES, 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 presentes Condições de Venda e Pagamento do Leilão. As presentes Condições de Venda estão de acordo com o “Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta” nº 12/99, assinado entre o Ministério Público e o Sindicato 
dos Leiloeiros do Estado de São Paulo. As demais condições obedecerão ao que dispõe o Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427, de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. O Usuário declara estar ciente 
e de acordo com os termos constantes deste documento, ficando desde já eleito como competente o Foro de São Paulo/SP para dirimir todas e quaisquer questões oriundas do seu cumprimento. Para maiores informações, dúvidas relativas a este edital, entre em contato diretamente pelo telefone 
(11) 4223-4343, WhatsApp (11) 99387-8133 ou pelo e-mail. auxiliar.administrativo@satoleiloes.com.br. Visitação será no dia 31 de agosto de 2021, somente mediante a agendamento. RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): LOTE 1 – 2 REFRIGERADORES (ELETROLUX/BRASTEMP) – R$ 1.200,00 | LOTE 2 – APROX. 
10 ARMÁRIOS DE AÇO ROUPEIRO 4 PORTAS – R$ 2.500,00 | LOTE 3 – APROX. 11 ARMÁRIOS DE AÇO ROUPEIRO 4 PORTAS – R$ 2.750,00 | LOTE 4 – 3 ARMÁRIOS DE AÇO C/3 PORTAS – R$ 750,00 | LOTE 5 – 1 ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS + 1 ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS – R$ 220,00 | LOTE 
6 – APROX. 5 ESTANTES DE AÇO C/6 PRATELEIRAS – R$ 600,00| LOTE 7 – APROX. 5 MESAS RETANGULARES PARA REUNIÃO – R$ 450,00 | LOTE 8 – 1 PLACAR ELETRÔNICO TECNODIS – R$ 2.390,00 | LOTE 9 – 2 ARMÁRIOS DE MADEIRAS 2 PORTAS – R$ 400,00 | LOTE 10 – APROX. 7 BANCADAS 
P/MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA – R$ 700,00 | LOTE 11 – APROX. 7 BANCADAS P/MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA – R$ 700,00 | LOTE 12 – APROX. 7 BANCADAS P/MÁQUINA DE COSTURA | DOMÉSTICA – R$ 700,00 | LOTE 13 – APROX. 7 BANCADAS P/MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA 
– R$ 700,00 | LOTE 14 – 1 FORNO A GÁS C/DUAS PORTAS COZIC – R$ 1.300,00 | LOTE 15 – 1 FOGÃO GENOVA 4 BOCAS – R$ 250,00 | LOTE 16 – 1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO WAP PRO600 – R$ 280,00 | LOTE 17 – 1 ASPIRADOR DE PÓ ELETROLUX GT3000 – R$ 190,00 | LOTE 18 – 2 BEBEDOUROS 
IBBC – R$ 1.980,00 | LOTE 19 – 1 QUADRO INTERATIVO QBOARD – R$ 500,00 | LOTE 20 – 1 TV SEMP 40 POLEGADAS LCD – R$ 700,00 | LOTE 21 – 1 TV SAMSUNG 55 POLEGADAS C/TELA TRINCADA – R$ 1.000,00 | LOTE 22 – 2 CAIXAS ACÚSTICAS 500W RMS SPEED VOICE – R$ 1.600,00 | LOTE 23 
– 2 CAIXAS ACÚSTICAS 500W RMS SPEED VOICE – R$1.600,00 | LOTE 24 – 1 AMPLIFICADOR MULTIUSO SPIDER 1000 – R$ 550,00 | LOTE 25 – 1 AMPLIFICADOR MULTIUSO ATTACK CM1290 – R$ 550,00 | LOTE 26 – 1 CAIXA ACÚSTICA 75W RMS WATTSON – R$ 550,00 | LOTE 27 – APARELHO DE DJ 
MIX DENON DND6000 – R$ 1.100,00 | LOTE 28 – 1 AMPLIFICADOR PROFISSIONAL 3300 WATTSON – R$ 1.440,00 | LOTE 29 – 1 CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL MARCHESON – R$ 850,00 | LOTE 30 – 1 MINI SISTEM PHILIPS – R$ 80,00 | LOTE 31 – 1 BATEDEIRA PLANETÁRIA ARNO – R$ 270,00 | 
LOTE 32 – 1 BATEDEIRA PLANETÁRIA ARNO DELUXE – R$ 280,00 | LOTE 33 – 2 MINI SISTEM PHILIPS + TOSHIBA – R$ 205,00 | LOTE 34 – 2 JOGOS DE MICROFONE S/FIO VOKAL – R$ 500,00 | LOTE 35 – 2 JOGOS DE MICROFONE S/FIO AKG – R$ 500,00 | LOTE 36 – APROX. 3 FILMADORAS DIGITAIS 
2 SONY + 1 PANASONIC – R$ 2.029,00 | LOTE 37 – 1 JOGO DE MICROFONE S/FIO + C MERA DIGITAL SONY + FILMADORA SONY – R$ 1.405,00 | LOTE 38 – 3 TÁBOAS DE PASSAR ROUPA SEMI INDUSTRIAL – R$ 1.290,00 | LOTE 39 – 1 IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8600 – R$ 200,00 | LOTE 40 – 
1 IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8710 – R$ 898,90 | LOTE 41 – 1 IMPRESSORA HP OFFICEJET 7612 – R$ 670,00 | LOTE 42 – 1 IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8500 – R$ 200,00 | LOTE 43 – 2 IMPRESSORAS HP OFFICEJET PRO K8600 – R$ 190,00 | LOTE 44 – 1 REPROJETOR R 4000 – R$ 295,00 
| LOTE 45 – 1 IMPRESSORA HP OFFICEJET 7110 – R$ 650,00 | LOTE 46 – 1 IMPRESSORA LEXMARK T642 – R$ 329,99 | LOTE 47 – 1 IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K8600 – R$ 190,00 | LOTE 48 – 1 IMPRESSORA LEXMARK MS810DN – R$ 710,00 | LOTE 49 – 1 IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 
– R$ 350,00 | LOTE 50 – 1 MÁQUINA DE FUMAÇA HAZE 400FT – R$ 800,00 | LOTE 51 – 1 MÁQUINA DE FUMAÇA DELTA 3000 – R$ 779,90 | LOTE 52 – 3 APARELHOS DE DVD PHILIPS – R$ 400,00  | LOTE 53 – 3 NOTEBOOKS ITAUTEC – R$ 45,00 | LOTE 54 – 3 NOTEBOOKS ITAUTEC – R$ 45,00 | LOTE 
55 – 1 NOTEBOOK ITAUTEC – R$ 15,00 | LOTE 56 – 3 NOTEBOOKS POSITIVO C/AVARIAS – R$ 45,00 | LOTE 57 – 2 NOTEBOOKS POSITIVO C/AVARIAS – R$ 30,00 | LOTE 58 – 2 NOTEBOOKS DELL – R$ 4.000,00 | LOTE 59 – 1 NOTEBOOK DELL – R$ 2.000,00 | LOTE 60 – 1 TRIPÉ ESTAGIOMETRO – 
R$ 200,00 | LOTE 61 – 1 MICROONDAS PANASONIC FAMILY C/AVARIAS – R$ 260,00 | LOTE 62 – 3 MICROFONES KARSECT AURICULAR – R$ 750,00 | LOTE 63 – 1 APARELHO DE DVD BRIT NIA – R$ 40,00 | LOTE 64 – 2 CAIXAS DE SOM UPPER 100F – R$ 300,00 | LOTE 65 – 2 MÁQUINAS DE COSTURA 
JANOME OVERLOK – R$ 2.200,00 | LOTE 66 – 2 MÁQUINAS DE COSTURA JANOME OVERLOK – R$ 2.200,00 | LOTE 67 – APROX. 5 MÁQUINAS DE COSTURA ELETRÔNICA JANOME – R$ 6.000,00 | LOTE 68 – APROX. 5 MÁQUINAS DE COSTURA ELETRÔNICA JANOME – R$ 6.000,00 | LOTE 69 – 
APROX. 5 MÁQUINAS DE COSTURA ELETRÔNICA JANOME – R$ 6.000,00 | LOTE 70 – APROX. 5 MÁQUINAS DE COSTURA ELETRÔNICA JANOME – R$ 6.000,00 | LOTE 71 – APROX. 5 MÁQUINAS DE COSTURA ELETRÔNICA JANOME – R$ 6.000,00 | LOTE 72 – APROX. 5 MÁQUINAS DE COSTURA 
ELETRÔNICA JANOME – R$ 6.000,00 | LOTE 73 – APROX. 5 MÁQUINAS DE COSTURA ELETRÔNICA JANOME – R$ 6.000,00 | LOTE 74 – 1 MÁQUINA DE BORDADO JANOME 350E – R$ 2.000,00 | LOTE 75 – 1 MÁQUINA DE BORDADO JANOME 350E – R$ 2.000,00 | LOTE 76 – 3 MÁQUINAS DE COSTURA 
DOMÉSTICA GALONEIRA JANOME – R$ 3.900,00 | LOTE 77 – 3 MÁQUINAS DE COSTURA DOMÉSTICA GALONEIRA JANOME – R$ 3.900,00 | LOTE 78 – APROX. 5 CPU'S ITAUTEC + 5 MONITORES LG – R$ 6.000,00 | LOTE 79 – APROX. 5 CPU'S ITAUTEC + 5 MONITORES LG – R$ 6.000,00 | LOTE 80 – 
APROX. 5 CPU'S ITAUTEC + 5 MONITORES LG – R$ 6.000,00 | LOTE 81 – 2 CPU'S ITAUTEC + 2 MONITORES LG – R$ 2.400,00 | LOTE 82 – APROX. 3 CPU'S POSITIVO + 3 MONITORES POSITIVO – R$ 3.600,00 | LOTE 83 – APROX. 3 CPU'S POSITIVO + 3 MONITORES LG – R$ 3.600,00 | LOTE 84 – APROX. 
3 CPU'S POSITIVO + 3 MONITORES POSITIVO – R$ 3.600,00 | LOTE 85 – 2 CPU'S (HP+INFOWAY) + 2 MONITORES (LG+POSITIVO) – R$ 2.400,00 |  LOTE 86 – APROX. 3 MONITORES (POSITIVO+SAMSUNG) – R$ 330,00 | LOTE 87 – APROX. 3 MÁQUINAS DE COSTURA MINI – R$ 900,00 | LOTE 88 – 
APROX. 3 MÁQUINAS DE COSTURA MINI – R$ 900,00 | LOTE 89 – APROX. 4 ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM EUS+TS – R$ 546,00 | LOTE 90 – APROX. 12 CADEIRAS C/BRAÇO E PRANCHETA – R$ 720,00 | LOTE 91 – APROX. 12 CADEIRAS C/BRAÇO E PRANCHETA – R$ 720,00 | LOTE 92 – APROX. 
12 CADEIRAS C/BRAÇO E PRANCHETA – R$ 720,00 | LOTE 93 – 2 LONGARINAS DE 3 LUGARES – R$ 500,00 | LOTE 94 – 1 MESA DE MADEIRA C/3 GAVETAS – R$ 50,00 | LOTE 95 – APROX. 6 REFLETORES TIPO PAR 64 C/L MPADA GLOW – R$ 744,00 | LOTE 96 – APROX. 9 REFLETORES TELEM – R$ 
3.150,00 | LOTE 97 – APROX. 10 REFLETORES TELEM – R$ 3.500,00 | LOTE 98 – APROX. 10 REFLETORES TELEM – R$ 3.500,00 | LOTE 99 – APROX. 9 REFLETORES – R$ 3.150,00 | LOTE 100 – APROX. 10 REFLETORES – R$ 3.500,00  | LOTE 101 – APROX. 9 REFLETORES – R$ 3.150,00 | LOTE 102 – 2 
CORTADORES DE AMOSTRA TECIDO – R$ 260,00 | LOTE 103 – APROX. 5 FERROS DE PASSAR À VAPOR INDUTRIAL – R$ 1.100,00 | LOTE 104 – 2 MÁQUINAS DE COSTURA RETA INDUSTRIAL SILVER STAR – R$ 1.000,00 | LOTE 105 – APROX. 3 MÁQUINAS DE COSUTRA RETA INDUSTRIAL SILVER STAR 
– R$ 1.500,00 | LOTE 106 – 1 MÁQUINA DE COSTURA QUILT PATCHWORK – R$ 2.500,00 | LOTE 107 – 1 MÁQUINA DE COSTURA QUILT PATCHWORK C/AVARIAS – R$ 2.500,00 | LOTE 108 – APROX. 3 PROJETORES SENDO 1 INFOCUS + 2 OPTOMA SENDO 1 SUCATA – R$ 2.670,00  | LOTE 109 – 
APROX. 16 CADEIRAS FIXAS ALMOFADADAS JOBEMA – R$ 640,00 | LOTE 110 – 2 KITS DE FUXICO FIT LASER – R$ 140,00 | LOTE 111 – 2 MESAS DE MADEIRA SENDO 1 REDONDA E 1 QUADRADA – R$ 750,00 | LOTE 112 – 3 SUPORTES DE ANILHAS – R$ 360,00  | LOTE 113 – 1 MONITOR POSITIVO – 
R$ 230,00 | LOTE 114 – APROX. 10 BANCOS C/BASE DE FERRO C/ASSENTO EM MADEIRA – R$ 2.500,00 | LOTE 115 – APROX. 19 CADEIRAS C/ASSENTO VERMELHO C/AVARIAS – R$ 1.330,00 | LOTE 116 – 2 BANCOS DE FERRO C/ASSENTO LARANJA – R$ 140,00 | LOTE 117 – 2 CADEIRAS GIRATÓRIAS 
– R$ 540,00 | LOTE 118 – APROX. 5 CADEIRAS FIXAS – R$ 350,00 | LOTE 119 – APROX. 19 CADEIRAS FIXAS DE VINIL AZUL – R$ 950,00 | LOTE 120 – APROX. 8 CADEIRAS FIXAS PRETA – R$ 312,00 | LOTE 121 – APROX. 40 CADEIRAS FIXAS ALMOFADADAS PRETA – R$ 1.560,00 | LOTE 122 – 1 BANCO 
ADUTOR /ABDUTOR – R$ 3.500,00 | LOTE 123 – 1 PECK/DECK – R$ 1.200,00 | LOTE 124 – 1 MÁQUINA ABDUTORA – R$ 1.100,00 | LOTE 125 – 1 BANCO SUPINO – R$ 890,00 | LOTE 126 – 1 APARELHO P/REMADA – R$ 1.490,00 | LOTE 127 – APARELHO DE POLIA P/EXERCÍCIO – R$ 2.200,00 | LOTE 
128 – MÁQUINA ABDOMINAL SENTADO/MATRIX – R$ 1.700,00 | LOTE 129 – MÁQUINA DESENVOLVIMENTO SENTADO PHYSICUS – R$ 900,00 | LOTE 130 – MÁQUINA P/BÍCEPS – R$ 450,00 | LOTE 131 – MÁQUINA CADEIRA EXTENSORA PHYSICUS – R$ 1.800,00 | LOTE 132 – ESTEIRA P/GINÁSTICA 
– R$ 4.590,00 | LOTE 133 – ESTEIRA P/GINÁSTICA – R$ 4.590,00 | LOTE 134 – ESTEIRA P/GINÁSTICA – R$ 4.590,00 | LOTE 135 – ESTEIRA P/GINÁSTICA – R$ 4.590,00 | LOTE 136 – ESTEIRA P/GINÁSTICA – R$ 4.590,00 | LOTE 137 – MÁQUINA POLIA ALTA SIMPLES – R$ 1.000,00 | LOTE 138 – MÁQUINA 
BÍCEPS CYBERGYM – R$ 1.180,00 | LOTE 139 – MESA AUXILIAR – R$ 50,00  | LOTE 140 – MESA AUXILIAR – R$ 30,00 | LOTE 141 – IMPRESSORA LEXMARK – R$ 500,00 | LOTE 142 – IMPRESSORA LASER LEXMARK – R$ 1.000,00 | LOTE 143 – BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX – R$ 150,00 | LOTE 144 – 
IMPRESSORA LEXMARK – R$ 500,00 | LOTE 145 – IMPRESSORA LEXMARK – R$ 500,00 | LOTE 146 – IMPRESSORA LEXMARK – R$ 500,00 | LOTE 147 – IMPRESSORA LEXMARK – R$ 500,00 | LOTE 148 – CONJUNTOS COMPONENTES COMANDOS ELÉTRICOS – R$ 900,00 | LOTE 149 – APARELHO FAX 
PANASONIC – R$ 90,00 | LOTE 150 – CJ DIDÁTICO ELETRÔNICA – R$ 1.000,00 | LOTE 151 – TERMINAL INTERATIVO P/APRESENTAÇÕES – R$ 500,00 | LOTE 152 – APROX. 8 UNIDADES DE LUPA C/LUMINÁRIA ARTICULADA INSTRUTHERM – R$ 200,00  | LOTE 153 – CALIBRADOR TRACADOR DE 
ALTURA DIGITAL – R$ 150,00 | LOTE 154 – APROX. 5 UNIDADES GRAMINHO TRACADOR DE ALTURA – R$ 500,00 |  LOTE 155 – UNIDADE PLAINA STANLEY N3 + 1 REBOTE DE FERRO N5 14P STANLEY – R$ 200,00  | LOTE 156 – 2 PERFURADORES PARA PAPEL – R$ 200,00 | LOTE 157 – APROX. 4 
UNIDADES ESTUFAS 2KGS 120 GRAUS – R$ 80,00 | LOTE 158 – APROX. 5 UNIDADES DE SUPORTES PORTA FERRAMENTAS – R$ 200,00 | LOTE 159 – FOGÃO TIPO INDUSTRIAL ALFA – R$ 100,00 | LOTE 160 – NOBREAK SENOIDAL BIVOLT TRANSFER – R$ 500,00 | LOTE 161 – BANCADA P/MÁQUINA 
DE LIMPAR E FURAR + MESA P/MÁQUINA DE FURAR – R$ 250,00 | LOTE 162 – PLOTTER JATO TINTA COLOR 1200X600 DPI CANON – R$ 600,00  | LOTE 163 – 2 UNIDADES SUPORTE P/TV DE 29 POLEGADAS – R$ 500,00 | LOTE 164 – FREEZER HOR 304 LITROS PRODOSCIMO – R$ 150,00 | LOTE 
165 – MÁQUINA SOLDA MULTIPROC. IGBT/THERMAL – R$ 1.000,00 | LOTE 166 – MÁQUINA SOLDA MULTIPROC. IGBT/THERMAL – R$ 1.000,00 | LOTE 167 – MÁQUINA SOLDA MULTIPROC. IGBT/THERMAL – R$ 1.000,00 | LOTE 168 – MÁQUINA SOLDA MULTIPROC. IGBT/THERMAL – R$ 1.000,00 | 
LOTE 169 – 2 UNIDADES RELÓGIOS DE PAREDE – R$ 40,00 | LOTE 170 – APROX. 3 UNIDADES IMPRESSORA A3 HP – R$ 900,00 | LOTE 171 – IMPRESSORA JATO DE TINTA A3 CORPORATIVO – R$ 500,00 | LOTE 172 – TABLET ANDROID MULTILASER – R$ 100,00 | LOTE 173 – SCANNER A4 DE ALTA 
RESOLUÇÃO HP – R$ 90,00 | LOTE 174 – IMPRESSORA COLOR DESKJET + IMPRESSORA HP – R$ 200,00 | LOTE 175 – APROX. 3 UNIDADES IMPRESSORA HP – R$ 300,00  | LOTE 176 – 2 UNIDADES IMPRESSORAS JATO DE TINTA – R$ 200,00 | LOTE 177 – IMPRESSORA LASER PB 45PPM XEROX PHASER 
– R$ 500,00 | LOTE 178 – SCANNER A4 C/ALIMENTADOR AUTOMÁTICO HP 5590 – R$ 400,00 | LOTE 179 – APROX. 4 UNIDADES VOLTIMETROS – R$ 400,00 | LOTE 180 – PROGRAMADOR GRAVADOR UNIVERSAL – R$ 200,00 | LOTE 181 – SENSOR DE TURBULAÇÃO HIDRÁULICA BOSCH – R$ 500,00 
| LOTE 182 – MEDIDOR INTERNO TECLOCK 50 150MM – R$ 200,00 | LOTE 183 – MEDIDOR DE DUREZA POLDI + CONTADOR ROTAÇÃO HASLER + JG MICROM. INT C/3 DE 6A 12MM MITUTOYO – R$ 300,00  | LOTE 184 – 2 UNIDADES C MERA FOTOGRÁFICA SONY – R$ 250,00 | LOTE 185 – 2 
UNIDADES JG CHAVES SOQUETE – R$ 200,00 | LOTE 186 – 2 UNIDADES JOGO DE SERRAS COPO 11 SERRAS – R$ 50,00 | LOTE 187 – LUVA BORRACHA P/20000V ORION – R$ 100,00 | LOTE 188 – APROX. 8 UNIDADES OSCILOSCOPIO 20 MHZ ANALÓGICO – R$ 1.600,00 | LOTE 189 – APROX. 8 
UNIDADES OSCILOSCOPIO 20 MHZ ANALÓGICO – R$ 1.600,00 | LOTE 190 – APROX. 4 UNIDADES OSCILOSCOPIO GODSTAR – R$ 2.000,00 | LOTE 191 – APROX. 11 UNIDADES OSCILOSCOPIO DUPLO TRACO LEADER – R$ 2.000,00 \ LOTE 192 – 2 UNIDADES OSCILOSCOPIO DUPLO TRAÇO MINIPA 
– R$ 400,00 | LOTE 193 – APROX. 4 UNIDADES OSCILOSCOPIO 20 MHZ ANALÓGICO – R$ 900,00 | LOTE 194 – APROX. 3 UNIDADES CONJUNTOS P/ESTUDO ELETRÔNICO DE POTÊNCIA – R$ 3.000,00 | LOTE 195 – APROX. 3 UNIDADES CONJUNTOS P/ESTUDO ELETRÔNICO DE POTÊNCIA – R$ 
3.000,00 | LOTE 196 – 2 UNIDADES CONJUNTOS P/ESTUDO ELETRÔNICO DE POTÊNCIA – R$ 2.000,00  | LOTE 197 – APROX. 3 UNIDADES PONTE IMPED NCIA RLC DIG TOPWARD – R$ 1.500,00 | LOTE 198 – APROX. 4 UNIDADES DÉCADA RESISTORES 10 OHMS NANSEN – R$ 600,00 | LOTE 199 – 
IMPRESSORA P/CHEQUES ELGIN – R$ 150,00 | LOTE 200 – IMPRESSORA LASER COLOR SAMSUNG – R$ 600,00 | LOTE 201 – APROX. 3 UNIDADES FONTE ALIMENTAÇÃO SIMET SUPLITEC – R$ 600,00 | LOTE 202 – APROX. 3 UNIDADES FONTE ALIMENTAÇÃO SIMET SUPLITEC – R$ 600,00 | LOTE 
203 – APROX. 5 UNIDADES GERADOR DE FUNÇÕES TOPWARD – R$ 700,00 | LOTE 204 – APROX. 5 UNIDADES GERADOR DE FUNÇÕES TOPWARD – R$ 700,00 | LOTE 205 – APROX. 5 UNIDADES GERADOR DE FUNÇÕES TOPWARD – R$ 700,00 | LOTE 206 – APROX. 3 UNIDADES PROJETORES 
MULTIMIDIA NEC – R$ 1.000,00 | LOTE 207 – APROX. 3 UNIDADES PROJETORES MULTIMIDIA NEC – R$ 1.000,00 | LOTE 208 – APROX. 3 UNIDADES PROJETORES MULTIMIDIA 2000 EPSON – R$ 1.000,00 | LOTE 209 – 2 UNIDADES PROJETORES MULTIMIDA – R$ 2.000,00 | LOTE 210 – NOTEBOOK 
INFOWAY NOTE ITAUTEC – R$ 600,00 | LOTE 211 - NOTEBOOK INFOWAY NOTE ITAUTEC – R$ 500,00 | LOTE 212 – NOBREAK SENOIDAL TORRE COM ETHERNET – R$ 500,00 | LOTE 213 – NOTEBOOK INFOWAY NOTE ITAUTEC – R$ 500,00 | LOTE 214 – 2 UNIDADES NOTEBOOK ITAUTEC – R$ 
1.000,00 | LOTE 215 – APROX. 5 UNIDADES APARELHO DVD – R$ 400,00 | LOTE 216 – APARELHO FAX PAPEL PANASONIC – R$ 100,00 | LOTE 217 – MINI IMPRESSORA TÉRMICA BEMATECH – R$ 90,00 | LOTE 218 – 2 UNIDADES PAINEL PARA ALIMENTAÇÃO DE BANCADA – R$ 400,00 | LOTE 219 – 
KIT DIDÁTICO FREIO ELETRODIN MICO – R$ 1.000,00 | LOTE 220 – 1 DÉCADA CAPACITADORES ENGINEERING + 1 GERADOR DE FUNÇÃO + 1 PONTE IMPED NCIA LEADER – R$ 500,00 | LOTE 221 – LIXADEIRA ORBITAL OSCILANTE BLACK DECKER – R$ 100,00 | LOTE 222 – CADEIRA SUSPENSA 
P/PINTURA – R$ 90,00 | LOTE 223 – 2 VOLTIMETROS LIER + 1 FREQUENCIMETRO LIER – R$ 350,00 | LOTE 224 – CONJUNTO DIDÁTICO CONVERSORES CA/CC – R$ 1.000,00 | LOTE 225 – CHAVE COMBINADA FIXA ESTRELA – R$ 20,00 | LOTE 226 – JOGO CHAVE COMBINADA TRAMONTINA – R$ 
100,00 | LOTE 227 – CONTAGIRO VEEDER-ROOT + PORTA RECARTILHA COMBINADA – R$ 150,00 | LOTE 228 – ESTANTE MÓVEL C/RODIZIOS SECURIT – R$ 100,00 | LOTE 229 – SUCATAS DE AR CONDICIONADO SPRINGER – R$ 800,00 | LOTE 230 – SUCATAS CONJUNTOS COMPONENTES 
COMANDOS ELÉTRICOS – R$ 3.500,00 | LOTE 231 – 2 MOTORES DE ENCERADEIRA – R$ 100,00 | LOTE 232 – APROX. 5 UNIDADES MULTIMETRO DIGITAL – R$ 150,00 | LOTE 233 – APROX. 5 UNIDADES MULTIMETRO DIGITAL – R$ 150,00 | LOTE 234 – APROX. 5 UNIDADES MULTIMETRO DIGITAL – 
R$ 150,00 | LOTE 235 – APROX. 6 UNIDADES MULTIMETRO DIGITAL – R$ 180,00 | LOTE 236 – MULTÍMETRO MINIPA – R$ 100,00 | LOTE 237 – MULTÍMETRO MINIPA – R$ 100,00 | LOTE 238 – MULTÍMETRO MINIPA – R$ 100,00 | LOTE 239 – APROX. 10 MICROCOMPUTADORES + 10 MONITORES – 
R$ 3.500,00 \ LOTE 240 – APROX. 10 MICROCOMPUTADORES + 10 MONITORES – R$ 3.500,00 | LOTE 241 – APROX. 10 MICROCOMPUTADORES + 10 MONITORES – R$ 3.500,00 |  LOTE 242 – APROX. 10 MICROCOMPUTADORES + 10 MONITORES – R$ 3.500,00 | LOTE 243 – APROX. 5 
MICROCOMPUTADORES + 5 MONITORES – R$ 1.750,00 | LOTE 244 – APROX. 5 MICROCOMPUTADORES + 5 MONITORES – R$ 1.750,00 | LOTE 245 – APROX. 5 MONITORES + 5 MICROCOMPUTADORES – R$ 1.750,00 | LOTE 246 – APROX. 5 MONITORES + 5 MICROCOMPUTADORES – R$ 1.750,00 
| LOTE 247 – APROX. 5 MONITORES + 5 MICROCOMPUTADORES – R$ 1.750,00 | LOTE 248 – APROX. 5 MONITORES + 6 MICROCOMPUTADORES – R$ 1.900,00 | LOTE 249 – 2 MONITORES + 2 MICROCOMPUTADORES – R$ 800,00 | LOTE 250 – 2 UNIDADES ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL MINIPA 
- R$ 200,00 | LOTE 251 – APROX. 8 UNIDADES MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS – R$ 800,00 | LOTE 252 – 1 MEGÔHMETRO MANUAL + SUCATAS INVERSORES DE FREQUÊNCIA – R$ 500,00 | LOTE 253 – BANCADA PARA PRENSA – R$ 50,00 | LOTE 254 – 2 TRANSFERIDORES C/BASE RÉGUA 300MM 
STARRET – R$ 200,00 | LOTE 255 – 2 UNIDADES SARGENTO 1M – R$ 300,00 | LOTE 256 – 1 PEDESTAL P/MICROFONE + 1 MESA AUXILIAR PARA RETROPROJETOR + PEDESTAL MICROFONE MESA – R$ 130,00 | LOTE 257 – MÓDULO P/CONVERSÃO + CONJUNTO DIDATICO P/EST. CONVERSORES – 
R$ 1.200,00 | LOTE 258 – VIRA TUBOS 14 A114 + MEIA ESQUADRIA PARA CARPINTEIRO – R$ 250,00 | LOTE 259 – SERRA HIDRÁULICA FRANHO N2022 – R$ 150,00 | LOTE 260 – NOTEBOOK LENOVO – R$ 800,00 | LOTE 261 – NOTEBOOK LENOVO – R$ 800,00 | LOTE 262 – APROX. 4 UNIDADES 
MICROCOMPUTADOR POSITIVO – R$ 800,00 | LOTE 263 – REFRIGERADOR DOMÉSTICO 340 LITROS – R$ 100,00 | LOTE 264 – FREEZER HORIZONTAL 419 LITROS – R$ 300,00 | LOTE 265 – FORNO ELÉTRICO BRANCO DE BANCADA ATLAS – R$ 150,00 | LOTE 266 – BATEDEIRA PLANETÁRIA - R$ 
200,00 | LOTE 267 – PROJETOR MULTIMIDIA – R$ 200,00 |  LOTE 268 – 1 REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO + IMPRESSORA MATRICIAL 9 AGULHAS – R$ 150,00 | LOTE 269 – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – R$ 250,00 | LOTE 270 – APARELHO DVD KARAOKÊ – R$ 70,00 | LOTE 271 
– IMPRESSORA HP – R$ 200,00 | LOTE 272 – IMPRESSORA JATO DE TINTA – R$ 250,00 | LOTE 273 – IMPRESSORA HP – R$ 100,00 | LOTE 274 – IMPRESSORA HP – R$ 200,00 | LOTE 275 – IMPRESSORA LEXMARK – R$ 100,00 | LOTE 276 – 2 UNIDADES APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO – R$ 50,00 
| LOTE 277 – APROX. 6 MONITORES + 6 MICROCOMPUTADORES – R$ 2.000,00 | LOTE 278 – APROX. 5 MONITORES + 5 MICROCOMPUTADORES – R$ 1.900,00 | LOTE 279 – APROX. 6 MONITORES + 6 MICROCOMPUTADORES – R$ 2.000,00 | LOTE 280 - APROX. 5 MONITORES + 5 
MICROCOMPUTADORES – R$ 1.900,00 | LOTE 281 – 1 MONITOR + 1 MICROCOMPUTADOR – R$ 300,00 | LOTE 282 – 1 APARELHO FAX PANASONIC + 3 C MERAS DIGITAIS SONY – R$ 390,00 | LOTE 283 – APROX. 7 APARELHOS TELEFÔNICOS S/FIO – R$ 250,00 | LOTE 284 – 1 TERMÔMETRO DIGITAL 
+ 1 ROTEADOR TRENDNET – R$ 200,00 | LOTE 285 – TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL – R$ 100,00 | Local para retirada e visitação: Pátio da Sato Leilões – Rodovia Índio Tibiriçá nº 2875, Bairro Ouro Fino – Ribeirão Pires/SP. OBS.: RETIRADA E VISITAÇÃO SOMENTE MEDIANTE A AGENDAMENTO!
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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.

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 – 15/09/2021 às 
11h00 - VALOR: R$ 189.777,53 e 2º leilão público – 17/09/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 136.639,00. 

TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário GALLERIA FINANÇAS 
SECURITIZADORA S.A. – CNPJ 34.425.347/0001-06, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, 
por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada 
pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas 
neste Edital: IMÓVEL: O apartamento a ser construído sob nº 123, no 2º andar do Edifício “Paula” – Bloco nº 02, do 
Conjunto Residencial Villa di Capri, na Rua Guarani, Vila Galvão, em Guarulhos/SP, com área útil de 60,36000m², 
área comum de 5,09625m² e área total construída de 65,45625m². MATRÍCULA: 30.876 – 2º Cartório de Registro 
de Imóveis de Guarulhos/SP. FIDUCIANTES: ANDRÉA SIMÕES TAVEIRA CPF 299.768.758-60 E RODRIGO TADEU 
TAVEIRA CPF 347.857.188-03. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 18/08/2021. O arrematante pagará no ato, o 
valor da arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, 
imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e 
todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a 
cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se 
encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de 
conservação ou eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam 
intimados dos leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, 
através do edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

9ª 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. 9ª VARA CÍVEL 
DO FORO REGIONAL DE SANTANA. Processo: nº 0147208-44.2007.8.26.0001. Executados: EDVALDO 
FURTADO DOS SANTOS - DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE A PROPRIEDADE - O apartamento nº 
52 no 5º andar do Bloco “D” - “Edifício Ibisco” c/ 59,00m² - situado à Avenida Santa Inês, n° 1.969, no 8° 
Subdistrito – Santana - Contribuinte nº 071.064.0560-4. Descrição completa na Matrícula nº 157.816 do 03º 
CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 293.766,16 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 220.324,62 
(75% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/10/2021 
às 10h30min, e termina em 13/10/2021 às 10h30min; 2ª Praça começa em 13/10/2021 às 10h31min, 
e termina em 03/11/2021 às 10h30min no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital.  
Fica o requerido EDVALDO FURTADO DOS SANTOS, bem como seu cônjuge, se casado for, as terceiras 
interessadas VANESSA MILLER IMPERIA MAGALHÃES, DEBORAH RAQUEL GONÇALVES AMATO, 
a proprietária de direito COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCARIOS DE SÃO PAULO e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal.

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

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA LAPA 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - Art. 887, § 3º/CPC

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Portal de leilões on-line da ZUKERMANLEILÕES (www.zukerman.
com.br). Dora Plat - Leiloeira Ofi cial - JUCESP 744. 3ª Vara Cível DO FORO REGIONAL DA LAPA. Processo: 
nº 1003854-85.2014.8.26.0004. Executados: FERNANDO PARSEQUIAN e LUCIANA PINORI ALVES 
PARSEQUIAN. LOTE ÚNICO: APARTAMENTO nº 121, com 155,10 m² na Lapa, Edifício Lio - Rua Nanuque, 
nºs 460 e 470, São Paulo/SP - Contribuinte nº 080.093.10247. Descrição completa na Matrícula nº 76.764 do 10º 
CRI de São Paulo/SP. VAGA nº 5, com 11,20 m² na Lapa. Edifício Lio - Rua Nanuque, nºs 460 e 470, São Paulo/
SP - Contribuinte nº 080.093.10603. Descrição completa na Matrícula nº 76.800 do 10º CRI de São Paulo/SP. 
VAGA nº 6, com 11,20 m² na Lapa. Edifício Lio - Rua Nanuque, nºs 460 e 470, São Paulo/SP - Contribuinte 
nº 080.093.10611. Descrição completa na Matrícula nº 76.801 do 10º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 1.571.900,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.100.330,00 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/09/2021 às 15h10min, e termina em 08/09/2021 
às 15h10min; 2ª Praça começa em 08/09/2021 às 15h11min, e termina em 28/09/2021 às 15h10min. Ficam os 
requeridos FERNANDO PARSEQUIAN e LUCIANA PINORI ALVES PARSEQUIAN, terceiro (a) interessado 
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, DEPOSITO DE MEIAS E MALHAS GREGORIO LTDA, o credor 
tributário MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não sejam localizados (as) para a intimação pessoal, bem como das PENHORAS EXEQUENDAS 
realizadas em 21/07/2015 (AV 4. Apartamento), 28/09/2015 (AV 3. Vaga 5) e 28/09/2015 (AV 3. Vaga 6). 

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

www.bcolei loes.com.br

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
”CONDOMÍNIO UNION” – ALTO DA MOOCA – SÃO PAULO/SP

ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Oficial -JUCESP nº 954, autorizado por UNION MOOCA EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ nº 09.032.275/0001-81, com sede na Rua João Lourenço, 
432, Sala 23, 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 Condomínio Union, registrado perante o Oficial Registrador do Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob R-2, da Matrícula 156.962, R-04 da Matrícula 158.710 e Matrícula 
159.236, 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, encerrando-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: CLEITON ELIAS DAS NEVES, RG 21.730.952 SSP/SP, CPF: 249.035.718-23 e ROSEMARI GUTIERRES 
DAS NEVES, RG 25.182.025-7, CPF: 165.187.458-19. Descrição do Imóvel: Bem registrado na matrícula 173.696 do 
7º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP, assim descrito: APARTAMENTO Nº 71, localizado 
no 7º pavimento da Torre B, integrante do empreendimento denominado “CONDOMÍNIO UNION”, situado na Rua 
Rui Martins, 77, no 33º SUBDISTRITO – ALTO DA MOOCA, com a área privativa de 111,89m2 (coberta de 107,38m2 
+ descoberta de 4,51m2), já incluído o direito de uso do depósito 31 localizado no 2º subsolo, a área comum de 
93,537m2 (coberta 64,29m2 + descoberta 29,247m2), já incluído o direito de uso de 2 vagas de veículo na garagem 
coletiva do edifício, perfazendo a área total de 205,427m2, fração ideal no solo de 0,007500 e área total edificada de 
171,67m2. Contribuinte inscrição municipal: 032.022.0569-2 (AV 5). Lance Mínimo em 1º Leilão: R$ 1.272.348,96 (um 
milhão, duzentos e setenta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos). Lance Inicial em 
2º Leilão: R$ 1.817.566,49 (um milhão, oitocentos e dezessete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e 
nove 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 taxa associativa 
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 aqui-
sição 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 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.

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALTO/SP - J3031
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 

nos autos da: AÇÃO: Recuperação Judicial PROCESSO Nº: 3001705-05.2013.8.26.0526 RECUPE-
RANDA: Audilab Indústria e Comércio de Alto Falantes Ltda. ADMINISTRADOR JUDICIAL: Capital 
Consultoria e Assessoria Ltda. O(A) MM(a). Juiz(a) 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. PRAÇA ÚNICA: De 27/08/21(15h00) até 21/09/21(15h00)-com lance mínimo estipulado para 
cada lote conforme abaixo descrito. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTORES: João de Sou-
za Simão-Jucesp 680 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma 
D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): (i) Uma Unidade Fabril, localizada na Rua Padre 
Bento, Distrito Industrial, nº 182, Parque do Lago, Salto/SP. Lote 8, da quadra D, com frente para a 
Rua Padre Bento, medindo 61m; 111,55m do lado direito onde divide com o lote 7, 85,17m do lado 
esquerdo onde divide com o lote 9, 66,44m nos fundos onde divide com a faixa da preservação do 
Rio Tietê, perfazendo a área de 6.000,00m². Matrícula nº 10.722 do CRI de Salto/SP. ÔNUS: Doação 
com cláusula de retrocessão em favor da Prefeitura da Estância Turística de Salto (R.2-26/08/02); 
Decreto de Indisponibilidade (Av.7-01/06/17); e Penhora em favor de Marcondes Duran Advogados 
Associados (Av.9-03/01/20). OBSERVAÇÕES: Embora o imóvel seja fruto de doação realizada pela 
Prefeitura da Estância Turística de Salto, com cláusula de retrocessão, conforme consta do Ates-
tado de Cumprimento de Encargos, foi liberada defi nitivamente a propriedade do imóvel objeto da 
doação, sendo possível proceder à baixa do gravame registrado na matrícula. LANCE MÍNIMO: 
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), tendo em vista o decidido em assembleia de credores 
e o constante no plano de recuperação. (ii) Duas linhas de montagem completas e seus lay-outs, 
projetadas para montagem de alto falantes, baseadas no sistema transfer tipo “Free Flow”. Uma das 
linhas utiliza o sistema de transporte TS2 Bosch e a outra o sistema Flexlink. As linhas contam com 
postos automáticos e manuais, sendo que cada posto faz parte de uma montagem dos componentes 
de forma sequenciada, e os postos de aplicação de adesivos possuem controladores independen-
tes, todavia, conectados digitalmente ao controle da linha. Para controle das linhas é utilizado um 
gabinete elétrico central com um controlador lógico programável (CLP- Siemens), o qual controla 
todo o funcionamento dos postos manuais e automáticos. E, no fi nal da linha, está uma cabine de 
teste de funcionamento, com saída de reprovação ou para embalagem fi nal dos alto falantes. LANCE 
MÍNIMO: R$200.000,00 (duzentos mil reais). (iii) Uma prensa LA-350 F5 N, série 12.888, ano de 
fabricação 2007. LANCE MÍNIMO: R$620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais). INTIMAÇÃO: Ficam 
a falida, credores, terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na 
presente ação, INTIMADOS das presentes designações, na pessoa de seus representantes ou por 
esta via editalícia, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste 
edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativas ao leilão. 
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.

Edital de Leilão Público Judicial Presencial e On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 1ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL IV - LAPA DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - Processo nº 1001071-23.2014.8.26.0004. Partes: Reque-
rente(s) JOSIENO DE SOUSA VIEIRA,  CPF nº. 286.150.048-46 e requerido(a)(s) SERGIO MITSUO OKITA,  CPF nº. 
157.373.788-70. 1º LEILÃO: 16/09/21 às 14h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da 
avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção 2º LEILÃO: 06/10/21 às 14h30, não sendo admi-
tidos lanços inferiores a 70% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª Data Avaliação: R$ 
352.231,32 e 2ª Data Lance Inicial: R$ 246.561,92, valores sujeitos a atualizações. LOTE ÚNICO DE BEM IMÓVEL: UM 
TERRENO E CASA NA TOTALIDADE c/ 101 m² A.T. E 74,49 m² A.C. SITUADA À RUA MANUEL FRANCISCO PACHECO, 
Nº. 25, JARDIM HUMAITÁ, NO 14º SUBDISTRITO, LAPA, SÃO PAULO, CASA É COMPOSTA DE 02 DORM., SALA, 
LAVABO, COZINHA E LAVANDERIA. MATRÍCULA: nº 112.672, do 10º O.R.I. de São Paulo. Local do leilão: Rua laura, 
138, Centro, Santo André/SP. Venda “AD CORPUS” no estado em que se encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide 
edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial - Obs: 
Gravames e demais ônus vide Edital. 

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

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 
CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE BOTUCATU/SP - Processo nº 1008509-93.2019.8.26.0079. Partes: Exequen-
te(s): RACHEL ARAUJO ASSUMPÇÃO, CPF nº 357.340.248-80, o(a)(s) Executado(a)(s) GEISON EVANDRO OLIVEIRA 
SPINELI, CPF nº 312.718.028-48 e CLAUDETE OLIVI, CPF nº 141.268.818-32. LEILÃO: 16/09/2021 - 12h30, não sendo 
admitidos lanços inferiores a 50% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. Avaliação: R$ 
149.337,84, Lance Inicial: R$ 73.474,14, valores sujeitos a atualizações. LOTE ÚNICO DE BEM IMÓVEL: DIREITOS HE-
REDITÁRIOS SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL (CASA) COM 47,07 m², NA RUA MIGUEL CATHARINO, Nº 604, VILA 
NOVA BOTUCATU, BOTUCATU/SP. Matrícula nº 11.883 do 2º C.R.I de Botucatu/SP. Venda “AD CORPUS” no estado 
em que se encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. 
Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial - Obs: Gravames e demais ônus vide Edital. 

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

lanceja.com.br (11) 4426-5064Edital na íntegra, 
descrição completa 
dos lotes, fotos e
lances on-line no site:

Leilão Público Extrajudicial -  On-line

LEILÃO DATA: 10/09/2021 - 10h00
AVIBRAS INDÚSTRIA AEROESPACIAL S.A - CNPJ: 60.181.468/0005-85

04 Lotes de bens móveis: 
LOTE 01: SUCATA ELETRÔNICA - LOTE 02: CESTO AÉREO, ESMERIL E MÁQUINA DE SOLDA BAMBOZZI

LOTE 03:  MÁQUINAS DE SOLDA 01 EUTECMIG E 01 VARIOMIG; BASE DE FURADEIRA DE BANCADA DAUER 
LOTE 04: 02 HIDRÁULICAS COM BOMBA, 05 MOTORES ELÉTRICOS EBERLE, 16 MOTORES ELÉTRICOS WEG,

 01 BOMBA NASH, 01 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, 01 VISOR DE BALANÇA FILIZOLA E 01 VISOR DE BALANÇA TOLEDO.

LOTES 01, 02 E 03 LOCALIZADOS NA UNIDADE AVIBRAS EM JACAREÍ/SP. 
LOTE 04 NA UNIDADE AVIBRAS EM LORENA/SP.

Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira O�cial. Bens vendidos no estado em que se encontram, sem garantias. 
. 

Leiloeira Oficial - Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661

AVIBRAS INDÚSTRIA AEROESPACIAL S.A

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 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP torna público 
para conhecimento de interessados a data da abertura dos envelopes de proposta comercial 
(envelope 3) referente a Concorrência nº 02/2021 – Edital nº 80/2021- objeto: Contratação 
de sistema pedagógico de ensino com fornecimento de material/livro didático para alunos 
e professores da Educação Infantil, Anos iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental. 
EMPRESAS CLASSIFICADAS: Editora FTD S/A e SEFE – Sistema Educacional Família e 
Escola Ltda. Fica marcado para dia 01/09/2021 ás 10:30 horas a abertura dos envelopes de 
propostas comercial, visto que não houve interposição de recurso. Barretos, 27 de agosto de 
2021. Cristina Aparecida Alves da Silva. Departamento de Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimento dos 
interessados, que na Secretaria Municipal 
da Educação da Prefeitura do Município 
de Araraquara, com sede nesta cidade de 
Araraquara - SP, à Av. Vicente Jerônimo 
Freire nº 22, fone/fax (016) 3301.1909/3301-
1942, nesta cidade, realizará no dia e hora 
abaixo indicados, licitação na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL  Nº 29/2021, 
PROCESSO Nº 2586/2021 do tipo “Menor 
preço do lote”, que visa CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL, COMPREENDENDO 
HABILITAÇÃO DE 1041 (MIL E QUARENTA 
E UM) LINHAS, COM LIGAÇÕES LOCAIS 
E LONGA DISTÂNCIA ILIMITADAS OU 
FRANQUIA INDIVIDUAL MÍNIMA DE 
40.000 (QUARENTA MIL) MINUTOS 
PARA QUALQUER TIPO DE LIGAÇÃO 
E PACOTES DE DADOS DE NO MÍNIMO 
3GB, COM O FORNECIMENTO DE 435 
(QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO) 
ITENS DE CONECTIVIDADE MÓVEL 
À INTERNET ATRAVÉS DE “CHIPS”, 
APARELHOS E MINI MODEM EM REGIME 
DE COMODATO, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA.
A informação dos dados para acesso deve 
ser feita através do site: www.araraqua-
ra.sp.gov.br no Portal de Transparência 
Municipal ou pelo e-mail: licitacaoeduca@
educararaquara.com.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 10 horas do dia 13 
de setembro de 2021.

Araraquara, 26 de agosto de 2021.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇO MEDICA-
MENTOS ESSENCIAIS
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde de Araraquara. 
Mais informações: http://www.araraquara.
sp.gov.br/portal-transparencia-saude/
portal-transparencia-saude, www.licita-
coes-e.com.br, 
ou pelo e-mail: pregoeirogeraldo@arara-
quara.sp.gov.br.
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚ-
DE – 3º Andar Paço Municipal – Rua São 
Bento, 840 – CEP 14801-901 –Fone 16 
33015067
ABERTURA DE PROPOSTAS 14 de setem-
bro de 2021, às 09:30h 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS 14 de setembro de 2021, às 10:00h

Araraquara,  26/08/2021
WAGNER S TEDESCO

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE 
SAUDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 039/2021. Processo nº 
686/2021. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA FORNECIMENTO PONTO A 
PONTO DE PÃO COM MARGARINA E SAN-
DUICHE DE MORTADELA PARA OS FUN-
CIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS 
E SERVIÇOS E DA SECRETARIA DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E MOBILI-
DADE URBANA DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE MAIRIPORÃ. A sessão será aberta às 
09:00 horas do dia 13 de Setembro de 2021, 
na sala de licitações da Prefeitura Municipal 
de Mairiporã/SP, situada no Paço Municipal, 
na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 31/08/2021 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através 
do telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail 
licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Process o nº 3964/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 54/2021 - 
Contratação de instituição fi nanceira para a prestação de serviços bancários com 

exclusividade, necessário ao pagamento dos 6.440 servidores municipais ativos, inativos e 
afastados da Administração Direta e Indireta. COMUNICADO: “Tento em vista a ausência 
de interessados na sessão, declaro “Deserto” o Pregão supracitado, aberto em 27/08/2021”. 
São Caetano do Sul, 27 de agosto de 2021. Carolina Morales Bernardino-Diretora do Depar-
tamento de Licitações e Contratos.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2021 – PROC. Nº 300.101/2021. 
DETENTORA: BUYSOFT DO BRASIL LTDA. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O 
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA - LICENÇAS DE SOFTWARES AU-
TODESK, ADOBE E TRIMBLE SKETCHUP PRO, PARA UTILIZAÇÃO DO FUNCIONALISMO 
PÚBLICO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE CRIAÇÃO DE PROJETOS E CONTEÚDO 
DIGITAL. DATA DA ASSINATURA: 19/08/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar 
da data da publicação da respectiva ata – PREÇOS REGISTRADOS Itens e Valores Unitá-
rios: Item 1-AUTODESK AUTOCAD LT (RASCUNHO, DESENHO E DOCUMENTAÇÃO 2D) 
- LICENÇA PARA TRÊS ANOS (36 MESES) EM SUA VERSÃO MAIS RECENTE COMER-
CIALIZADA PELO FABRICANTE NO MOMENTO DA ENTREGA – LICENÇAS DEVEM SER 
RECONHECIDAS E EMITIDAS PELO FABRICANTE DO SOFTWARE; PARA UTILIZAÇÃO 
EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 (32 E 64BITS) OU SUPERIOR. MAIORES IN-
FORMAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO-R$ 4.800,00 a un. Item 2-LICENÇA - 
PACOTE DE SOFTWARE ADOBE CC (CREATIVE CLOUD) - LICENÇA PARA TRÊS ANOS 
(36 MESES) - PACOTE DE APLICATIVOS ADOBE CREATIVE CLOUD EM SUA VERSÃO 
MAIS RECENTE. LICENCIMENTO PARA TODOS OS APLICATIVOS DO PACOTE CLOUD 
INCLUINDO PHOTOSHOP, INDESIGN, PREMIERE PRO AFTER EFFECTS E ILLUSTRA-
TOR. PERMITE DOWNGRADE DE VERSÃO SE NECESSÁRIO E UPGRADE DE VERSÃO 
QUANDO DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE. SUPORTE DO FABRICANTE, ATUALI-
ZAÇÕES ONLINE - (PLATAFORMA WINDOWS) - R$ 15.290,00 a un. Item 3-AUTODESK 
AUTOCAD (RASCUNHO, DESENHO E DOCUMENTAÇÃO 2D, MODELAGEM E VISUALI-
ZAÇÃO 3D) - LICENÇA PARA TRÊS ANOS (36 MESES) EM SUA VERSÃO MAIS RECEN-
TE COMERCIALIZADA PELO FABRICANTE NO MOMENTO DA ENTREGA – LICENÇAS 
DEVEM SER RECONHECIDAS E EMITIDAS PELO FABRICANTE DO SOFTWARE; PARA 
UTILIZAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 (32 E 64BITS) OU SUPERIOR; 
MAIORES INFORMAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO-R$ 22.400,00 a un. 
Item-4- AUTODESK AUTOCAD LT (RASCUNHO, DESENHO E DOCUMENTAÇÃO 2D) - 
LICENÇA DO TIPO RENOVAÇÃO -  PARA TRÊS ANOS (36 MESES) EM SUA VERSÃO 
MAIS RECENTE COMERCIALIZADA PELO FABRICANTE NO MOMENTO DA ENTREGA 
– LICENÇAS DEVEM SER RECONHECIDAS E EMITIDAS PELO FABRICANTE DO SOFT-
WARE. PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 (32 E 64BITS) 
OU SUPERIOR. MAIORES INFORMAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO-R$ 
4.800,00 a un. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 417.430,00. CONTRATANTES: Secretaria Muni-
cipal de Obras e Habitação; Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Governo e Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2021 – PROC. Nº 300.103/2021. DE-
TENTORA: AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA - LICENÇAS DE SOFTWA-
RES AUTODESK, ADOBE E TRIMBLE SKETCHUP PRO, PARA UTILIZAÇÃO DO FUN-
CIONALISMO PÚBLICO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE CRIAÇÃO DE PROJETOS 
E CONTEÚDO DIGITAL. DATA DA ASSINATURA: 24/08/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 
meses, a contar da data da publicação da respectiva ata – PREÇOS REGISTRADOS Itens 
e Valores Unitários: Item 7- APLICATIVO SKETCHUP PRO: LICENCIAMENTO PARA TRÊS 
ANOS (36 MESES) EM SUA VERSÃO MAIS RECENTE: APLICATIVO PARA MODELAGEM 
EM 3D PARA DESKTOP EM SUA VERSÃO PRO; MODELAGEM 3D NA WEB; INFOR-
MAÇÕES RÁPIDAS E PESQUISA SOBRE ESTAÇÕES DO ANO E RECOMENDAÇÕES 
DE ILUMINAÇÃO PARA O PROJETO; PROJETO E DOCUMENTAÇÃO 2D COMBINANDO 
MODELOS DO SKETCHUP COM TEXTO E ILUSTRAÇÕES VETORIAIS 2D PARA CRIAR 
APRESENTAÇÕES E DOCUMENTOS DE CONSTRUÇÃO NO LAYOUT; COMPATÍVEL 
COM VISUALIZAÇÃO POR HEADSET XR; VISUALIZADOR DE REALIDADE AUMENTADA 
PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS;  ACESSO A BIBLIOTECA DE MODELOS 3D PRONTOS 
(ACESSO ILIMITADO); PERMITE BAIXAR PLUGINS GRATUITOS AMPLIANDO OS RE-
CURSOS DO PROGRAMA PARA DESKTOP; ARMAZENAMENTO ILIMITADO NA NUVEM 
DO FORNECEDOR E/OU FABRICANTE; PERMITE CRIAR E EDITAR COMPONENTES 
DINÂMICOS COM ACESSO A COMPONENTES PRONTOS NO 3D WAREHOUSE. COM-
PATÍVEL COM WINDOWS 10 32/64BITS- R$ 4.500,00 a un. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 
9.000,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Obras e Habitação.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2021 – PROC. Nº 300.106/2021. DE-
TENTORA: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI-ME. OBJETO: Registro 
de Preços para Fornecimento de Móveis e Acessórios para Biblioteca Municipal “Paul Harris” 
e Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. DATA DA ASSINATURA: 24/08/2021. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata – PREÇOS RE-
GISTRADOS Itens e Valores Unitários: Item 03-POLTRONA RECLINÁVEL, COURO SINTÉ-
TICO, PRETA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POLTRONA; RECLINÁVEL NO ENCOSTO E 
NO DESCANSO PARA OS PÉS, ACIONAMENTO POR BOTÃO LATERAL, COM 02 ESTÁ-
GIOS; 03 POSIÇÕES (SENTADO, LEITURA E DESCANSO); COM BRAÇOS; EM MADEI-
RA COMPENSADA MULTILAMINA; REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO; NA COR 
PRETA; ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO MOLDADA ANATO-
MICAMENTE; COM DENSIDADE DE 29KG/M3 NO ASSENTO E DE 20KG/M3 NO ENCOS-
TO; MEDINDO (910X1020X960)MM=(LXAXP) FECHADA; COMPRIMENTO ABERTA DE 
1770MM; ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO OBLONGO SAE 1020 COM TRATA-
MENTO ANTICORROSIVO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA 
PÓ; PRETA, COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIETILENO; GARANTIA MÍNIMA DE 
12 MESES-R$ 1.300,00 a un. Item 07-ARQUIVO AÇO, 04 GAVETAS PASTA SUSPENSA, 
CHAPA 26, CINZA CLARO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ARQUIVO; CONFECCIONADO 
EM AÇO; MEDINDO APROXIMADAMENTE (1330X500X710)MM=(AXLXP); TIPO VERTI-
CAL PARA PASTA SUSPENSA; COM 04 GAVETAS; CARRINHO TELESCÓPICO E ROL-
DANAS DE AÇO; ESTRUTURA EM AÇO; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,47MM (CHAPA 
Nº 26) PARA GAVETAS E DE 0,95MM (CHAPA Nº 20) PARA ESTRUTURA; ACABAMENTO 
EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINO-
SO; NA COR CINZA CLARO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES-R$ 1.400,00 
a un. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 15.800,00. CONTRATANTES: Secretaria Municipal de 
Educação e Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 19/2021. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 
62/2021. José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público 
que acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão eletrônico 19/2021, Processo 
n° 62/2021, com encerramento no dia 13/09/2021, às 09:00 horas, tendo como objetivo 
principal da presente licitação a contratação de empresa para eventual aquisição de materiais 
de limpeza e descartáveis, para atender os diversos setores da prefeitura, conforme as condições 
estabelecidas no Edital e aquelas que compõem seus anexos . Maiores informações poderão ser 
obtidas pelos Telefones. (0**19) 3646-9951/9727 ou pelo e-mail’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br 
e licitacao2@ssgrama.sp.gov.br. São Sebastião da Grama, 27 de agosto de 2021. José Francisco 
Martha- Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20/2021. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 
63/2021. José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que 
acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão eletrônico 20/2021, Processo n° 
63/2021, com encerramento no dia 14/09/2021, às 09:00 horas, tendo como objetivo principal da 
presente licitação a aquisição de gêneros alimentícios, para suprimento dos setores da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião da Grama, conforme especificações e quantidades previstas no termo 
de referência , mediante as condições estabelecidas no Edital e aquelas que compõem seus 
anexos. Maiores informações poderão ser obtidas pelos Telefones. (0**19) 3646-9951/9727 ou 
pelo e-mail’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.br. São Sebastião da 
Grama, 27 de agosto de 2021. José Francisco Martha- Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2021. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 
64/2021. José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público 
que acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 18/2021, Processo 
n° 64/2021, com encerramento no dia 10/09/2021, às 09:00 horas, tendo como objeto principal 
registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços referente à remoção em ambulância tipo D, UTI móvel, através da Gerência Municipal 
de Saúde, mediante as condições estabelecidas no Edital e aquelas que compõem seus anexos. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelos Telefones. (0**19) 3646-9951/9727 ou pelo 
e-mail’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.br. São Sebastião da Grama, 
27 de agosto de 2021. José Francisco Martha- Prefeito Municipal

2º A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
CADERNO 2 - Pregão Eletrônico 
nº. E-081/2021. Processo licitatório: 
17.370/2021. Objeto: Registro de Preço 
- “Aquisição de gás liquefeito de petróleo 
(botijão de 13 e 45 kg) com entrega ponto a 
ponto”. Sessão pública de processamento: 
dia 15/09/2021 às 14:15 horas. Da sessão 
pública: O processamento eletrônico será 
realizado através do endereço eletrônico 
comprasbr.com.br, no dia e hora menciona-
dos e será conduzida pelo pregoeiro com o 
auxílio da equipe de apoio. O edital está dis-
ponível no site: www.ts.sp.gov.br e compras-
br.com.br. Taboão da Serra, 26 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 06-2021. EDITAL Nº 67-2021. PROCESSO 
Nº 754-2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de demolição 
de pavimento superior direito do bloco I na escola CAIC Cristo Rei, com fornecimento de 
material, mão de obra e equipamentos necessários, conforme especificações do edital e seus 
anexos. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 20/09/2021 às 08h30min. O edital, na 
íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, centro, 
Macatuba, das 08:00h às 16:30h, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-
9854. Macatuba, 27 de agosto de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

Extrato Trimestral De Ata De Registro De Preços 
O Consaúde Torna Público Os Extratos Das Atas Registro De Preços, Referentes Aos:
Processo Nº 183/2020 – Pregão Presencial Nº 05/2021, Objeto: Registro De Preços De 
Equipamentos De Proteção Individual (EPI) E Equipamentos De Proteção Coletiva (EPC) 
Para O SESMT/HRLB/Consaúde, Assinada Em 24/02/2021, Prazo De Validade De 12 
(Doze) Meses, Em Seu 3º Trimestre De Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº 
Do Item, Descrição, Marca, Unidade De Medida, Preço Unitário Em Real), Raquel Carvalho 
Apolidorio Lopes 34903595854, Cnpj 28091870000132, 30, Luva Para Alta Tensão, Par, 
480,00 - 41, Protetor Facial, Und, 25,80; Santos Health & Safety Comércio Importação E 
Serviços Ltda, Cnpj 37565563000137, 01, Botina De Segurança Sem Biqueira De Aço N.º 
37, Par, 86,90 - 02, Botina De Segurança Sem Biqueira De Aço N.º 38, Par, 86,90 - 03, 
Botina De Segurança Sem Biqueira De Aço N.º 39, Par, 86,90 - 04, Botina De Segurança 
Sem Biqueira De Aço N.º 40, Par, 86,90 - 05, Botina De Segurança Sem Biqueira De Aço 
N.º 41, Par, 86,90 - 06, Botina De Segurança Sem Biqueira De Aço N.º 42, Par, 86,90 - 07, 
Botina De Segurança Sem Biqueira De Aço N.º 43, Par, 86,90 - 08, Botina/Tênis Segurança 
Sem Biqueira De Aço Com Cadarço No 39, Par, 97,12 - 32, Luva Segurança Contra Agentes 
Térmicos Alta Temperatura, Nd, 102,00.
Processo Nº 63/2021 – Pregão Presencial Nº 20/2021, Referente Registro de Preço De 
Medicamentos Para Unidades Do Consaúde, Assinada Em 21/05/2021, Prazo De Validade 
De 12 Meses, Com Seu 2º Trimestre De Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº 
Do Item, Descrição, Unidade De Medida, Preço Unitário Em Real): Cristália Prod. Químicos 
Farmacêuticos Ltda, Cnpj 44734671000151, 09, Rocurônio 10mg/Ml-5ml Sol. Injetável, Fa, 
30,00; Pontamed Farmacêutica Ltda, Cnpj 02816696000154, 06, Midazolam 5mg/Ml- 10ml 
Sol. Injetável, Amp, 23,26.
Processo Nº 57/2021 – Pregão Presencial Nº 19/2021, Referente Registro de Preço De 
Medicamentos Para Unidades Do Consaúde, Assinada Em 25/05/2021, Prazo De Validade 
De 12 Meses, Com Seu 2º Trimestre De Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº 
Do Item, Descrição, Unidade De Medida, Preço Unitário Em Real): Pontamed Farmacêuti-
ca Ltda, Cnpj 02816696000154, 11, Bicarbonato De Sódio 84mg/1ml- 250ml Sol. Injetável, 
Frst, 30,3427 – 38, Heparina 5.000ui/0,25ml-0,25ml Sol. Injetável, Fa, 8,50 - 39, Heparina 
5.000ui/Ml‑5ml Sol. Injetável, Fa, 23,90 – 54, Omeprazol 40mg Po Liofilizado, Fa, 33,00 ‑ 68, 
Sulfato De Magnésio 10%-10ml Sol. Injetável, Amp, 0,8221 - 71, Suxametônio 500mg Po 
Liofilizado, Fa, 30,37 – 72, Tenoxicam 20mg Po Liofilizado‑2ml, Fa, 8,1418; Dupatri Hosp 
Com Imp E Exp Ltda Cnpj 04027894000750, 03, Alteplase 50mg Po Liofilizado, Fa, 2.719,67 
– 22, Desmopressina 10mcg/ Dose/ Ml-2,5ml Sol. Inalatória, Fr, 94,04 – 56, Oxicodona 20mg 
Comprimido Lib. Contr., Comp, 12,4310 - 77, Tiotrópio 2,5mcg- 60 Doses Inalação Por Boca, 
Fr, 298,67; Elfa Medicamentos S.A. Cnpj 09053134000145, 48, Micafungina 50mg/5ml Sol. 
Injetável, Fa, 174,62.
Processo Nº 62/2021 – Pregão Presencial Nº 21/2021, Referente Registro de Preços de 
Materiais de Consumo de Escritório, destinado as unidades HRLB/CONSAÚDE, Assinada 
Em 27/05/2021, Prazo De Validade De 12 Meses, Com Seu 2º Trimestre De Vigência, Con-
forme Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do Item, Descrição, Unidade De Medida, Preço Unitário 
Em Real): Comercial Panorama Ltda - Me, Cnpj 07089572000138, 01, Agenda Comercial, 
Und, 30,10 – 09, Bobina Em Polipr/Poliet. Transp. C/ Fita Ades. Serrilhada, Und, 245,00 - 10, 
Bobina De Papel Para Calculadora, Rl, 1,50 - 11, Bobina De Senha 03 Dígitos, Und, 16,95 
- 12, Bobina Plástica 3x13cm Em Duplex Poliet/Polipr Transp, Und, 329,00 – 13, Bobina 
Plástica 6 X 10cm Em Poliet/Polipr, Und, 412,00 - 14, Bobina Plástica Ambar 3 X 10cm Po-
liet/Polipr, Und, 360,00 - 15, Bobina Plástica Ambar 6 X 10cm Poliet/Polipr, Und, 438,00 - 16, 
Bobina Seladora Em Polietileno, K, 35,00 – 18, Caderno Brochura 200 Fls, Und, 11,96 – 37, 
Colchete Nº 12, Cx, 12,60 - 39, Colchete Nº 15, Cx, 17,16 – 43, Elástico Para Processo N.º 
86, Kg, 78,00 - 50, Escaninho A4 Vertical Em Acetato 0,5mm, Und, 17,23 - 55, Fita Adesiva 
Polipr. 45mmx40m Marrom, Rl, 3,50 - 57, Fita Adesiva Polipr. 48mmx50m Transp., Rl, 3,80 
– 59, Grampeador De Mesa Para 100 Folhas, Und, 81,50 - 65, Livro De Protocolo, Und, 
13,50 – 67, Papel Carbono Papel Base, 220x330mm Azul, Fl, 0,41 - 69, Papel Couche A4 
Brilho Com Gram. De 115 A 150g, Fl, 0,25 ‑ 70, Papel Sulfite A4, Resma, 20,00 – 98, Plástico 
Polaseal 66mmx99mm, Cx, 16,40 – 104, Saco Em Bobina P/Emb Poliet 20x30cm Transp, 
K, 32,00 – 105, Saco Plástico 12 X 20 X 6, Kg, 32,00 – 106, Saco Plástico 15 X 20 X 6, Kg, 
32,00 - 107, Saco Plástico 20 X 30 Cm, Kg, 32,00 - 108, Saco Plástico 50x70 Espes. 10, 
Kg, 32,00; Regis Paper Comercial Ltda Cnpj 12440331000121, 02, Almofada Para Carimbo 
Cor Azul, Und, 4,80 – 03, Almofada Para Carimbo Cor Preta, Und, 4,80 – 04, Almofada Para 
Carimbo Cor Vermelha, Und, 4,80 - 05, Apagador Para Quadro Branco, Und, 5,00 – 06, 
Apontador Para Lápis, Und, 0,38 – 07, Bateria Alcalina 9v, Und, 9,81 - 17, Borracha Branca 
Macia 60, Und, 0,16 – 20, Caixa De Arquivo Morto 360 X 250 X 135mm, Und, 2,86 – 22, 
Calculadora Com Visor E Números Grandes, Und, 21,33 – 23, Caneta Destaca Texto Cor 
Amarela, Und, 1,73 – 24, Caneta Esferográfica Cor Azul, Und, 0,72 – 25, Caneta Esferográ-
fica Cor Preta, Und, 0,72 – 26, Caneta Esferográfica Cor Vermelha, Und, 0,72 – 27, Caneta 
Para Retroprojetor Cor Azul, Und, 1,96 – 28, Caneta Para Retroprojetor Cor Preta, Und, 1,96 
– 31, Clips N° 02 Galvanizado, Cx, 11,96 – 32, Clips N° 06 Galvanizado, Cx, 11,96 – 33, Clips 
N° 08 Galvanizado, Cx, 13,36 – 35, Cola Branca 90g, Und, 2,45 - 41, Corretivo Líquido, Und, 
1,70 ‑ 42, Elástico De Látex Fino/Claro N.º18, Kg, 22,67 ‑ 44, Envelope Oficio 113mx230mm, 
Und, 0,10 – 45, Envelope P/ Prontuario 26 X 36 110g/M2 Papel Kraft, Und, 0,4567 – 48, En-
velope Tipo Saco Kraft (200 X 280)Mm, Und, 0,24 – 51, Estilete Cabo Plástico, Lamina Aço, 
Larga 18mm, Und, 2,37 - 53, Extrator De Grampos, Und, 1,46 – 56, Fita Adesiva Poliprop 
Transp 18mmx50m, Rl, 2,04 – 58, Grampeador De Mesa, Und, 15,50 - 60, Grampo Para 
Grampeador Cobreado 26/6, Cx, 5,35 – 61, Lápis Preto N° 2, Und, 0,4133 – 62, Livro Ata 200 
Fl, Und, 22,13 – 63, Livro Ata 50 Fl, Und, 10,50 – 64, Livro Ata De Papelaria, Und, 15,56 – 
66, Organizador De Escritório Triplo Em Acril., Und, 56,33 – 68, Papel Contact Transparente, 
Mt, 3,53 ‑ 71, Papel Sulfite A4 100 Fl Cor Amarela, Pct, 7,20 – 72, Papel Sulfite A4 100 Fl 
Cor Azul, Pct, 7,20 – 73, Papel Sulfite A4 100 Fl Cor Rosa, Pct, 7,20 ‑ 74, Papel Sulfite A4 
100 Fl Cor Verde, Pct, 7,20 - 75, Pasta A-Z Grande, Und, 14,75 - 76, Pasta A-Z Media, Und, 
14,75 – 78, Pasta Plástica Amarela Em L, Und, 1,20 – 79, Pasta Plástica Azul Em L, Und, 
1,20 – 81, Pasta Plástica Rosa Em L, Und, 1,20 - 84, Pasta Plástica Transparente Em L, Und, 
1,20 - 89, Pilha Alcalina Tamanho Aa 1,5v, Und, 2,87 – 90, Pilha Alcalina Tamanho Aaa 1,5v, 
Und, 2,72 – 91, Pilha Alcalina Tamanho Media, Und, 11,78 – 92, Pincel Azul P/ Quadro Bran-
co, Und, 3,02 – 93, Pincel Marcador Permanente Cor Azul, Und, 2,66 - 94, Pincel Marcador 
Permanente Cor Preto, Und, 2,66 – 95, Pincel Marcador Permanente Cor Vermelho, Und, 
2,66 - 96, Pincel Preto Para Quadro Branco, Und, 3,00 – 97, Pincel Vermelho Para Quadro 
Branco, Und, 3,00 – 100, Prendedor Para Crachá Tipo Jacaré, Und, 0,80 – 101, Prendedor 
Plástico Tipo Romeu E Julieta, Dello, Und, 0,34 – 102, Quadro Branco, Und, 102,80 – 103, 
Régua De Uso Esc/Escr Poliest 30cm, Und, 0,9167 - 109, Tesoura Domestica 20cm, Und, 
6,32 – 110, Tesoura Escolar, Und, 1,93 – 111, Tinta Para Carimbo Cor Azul, Und, 2,97 – 112, 
Tinta Para Carimbo Cor Preta, Und, 2,97.
Processo Nº 54/2021 – Pregão Presencial Nº 18/2021, Referente Registro de Preço Dietas 
Enterais, Orais, Leites, Módulos E Suplementos, destinados ao  Serviço de Nutrição e Dieté-
tica – SND do Hospital Regional “ Dr Leopoldo Bevilacqua” – HRLB/CONSAÚDE, Assinada 
Em 26/05/2021, Prazo De Validade De 12 Meses, Com Seu 2º Trimestre De Vigência, Con-
forme Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do Item, Descrição, Unidade De Medida, Preço Unitário 
Em Real): Nutriport Comercial Ltda, Cnpj 03612312000144, 13, Fórmula Infantil Em Po, Ele-
mentar, P/Lactentes E Seguimento, Gr, 0,31 – 14, Fórmula Infantil Semi Elementar, Hipoaler-
gênica, 205,00; Anbioton Importadora Ltda, Cnpj 11260846000187, 02, Dieta Liq. Completa 
Sem Fibras, L, 14,00 ‑ 09, Fórmula Infantil De Partida Em Po Modificada, Gr, 0,0396 ‑ 10, 
Fórmula Inf. De Seguimento Com Adição De Probióticos, Gr, 0,0380 - 11, Fórmula Inf. Des-
tinada Ao Prematura/Rn De Baixo Peso, Gr, 0,0792 – 12, Fórmula Infan. De Maior Viscosi-
dade/Criança Com Regurgitação, Gr, 0,04 - 15, Fórmula Nutr. De Base P/ Crianças De 1 A 
10 Anos, Lata, 28,00 – 18, Modulo De Fibras Em Sache, Sache, 1,69 – 23, Suplemento Nut. 
Comp. Pronto P/ Beber, L, 25,80 – 24, Suplemento Nutr. Compl. Oral Liq. C/ Arginina, Und, 
10,30 - 25, Suplemento Nutricional Em Po Preparo Instantâneo, Lata, 19,50 - 28, Suplemen-
to Nutricional Oral Para Pacientes Em Diálise, Cx, 7,42; Alm Comércio Para Produtos De 
Saúde Eireli, Cnpj 28921456000103, 01, Alimento P/ Dieta Enteral Ou Oral Nutricionalmente 
Completa, L, 100,00 - 03, Dieta Liq. Nutric. Comp. Oligomérica A Base De Peptídeos Sf, 
L, 44,54 – 04, Dieta Liquida Nutr. Completa Isenta De Fibras, L, 55,50 - 05, Dieta Liquida 
Para Pacientes Com Encefalopatia Hepática, L, 98,00 - 06, Dieta Liquida, Nutricionalmente 
Completa Isenta De Fibras, L, 31,58 – 16, Fórmula Para Nutrição Enteral Ou Oral, Líquida, 
L, 25,30 - 19, Modulo De Proteína Em Po Para Nutrição Enteral, Kg, 205,00 - 20, Modulo P/ 
Dieta Enteral Ou Oral Probiótico, Gr, 1,50 – 22, Modulo P/ Dieta Enteral Ou Oral De Gluta-
mina, Em Po, Gr, 0,231 – 27, Suplemento Nutricional Na Consistência Pastosa, Kg, 138,00; 
Mb Comércio De Produtos Nutricionais E Hospitalares Ltda Me, Cnpj 40613881000130, 17, 
Modulo De Carboidrato P/ Nut, Ent. Ou Oral A Base De Maltod. Gr, 0,0375 - 26, Suplemento 
Nutricional Líquido, L, 37,20.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO 
RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONVOCAÇÃO

FICA CONVOCADO (A), para a nomeação no cargo público, o (a) candidato (a) 
aprovados no Concurso Público realizado de acordo com o edital de Concurso 
Público nº 01/2019.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO EM CRECHE
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE
6º LUGAR ANA CATARINA ROSSIGNATTI 420374462

A candidata terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para se apresentar na Coordena-
doria de RH da Prefeitura Municipal, munida dos documentos constantes na Por-
taria nº 340 de 27 de agosto de 2021, disponível na íntegra no sítio oficial  www.
cananeia.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 27 de agosto de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANÉIA
FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL

Extrato de Inexigibilidade
- Contratação do ator Marcos 
Frota 
Processo Adm. nº. 068/2021 

Fornecedor: INSTITUTO Cultural e Assisten-
cial São Francisco de Assis - ICASFA
Valor R$ 9.500,00 -  Inexigibilidade pelo inci-
so III do artigo 25 da Lei nº. 8.666/93

JOSÉ CARLOS RUFATO JUNIOR
Chefe de Compras e Licitações

Fundação das Artes de São Caetano do Sul

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Contrato nº 032/2021 – Pro-
cesso nº 039/2021 - Contra-
tada: Vila Barcelona Comércio 
de Suprimentos e Equipamen-

tos Eireli - ME – Objeto: Aquisição de ma-
teriais de artes visuais e artesanato. – Data 
da Assinatura: 17/08/2021 – Valor: R$ 
21.694,20 – Prazo de vigência: entrega do 
material – Verba: 3.3.90.30.00 

Ana Paula Demambro
Diretora Geral

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Contrato nº 034/2021 – Pro-
cesso nº 039/2021 - Contra-
tada: Monte Bello Comercial 

Eireli - EPP – Objeto: Aquisição de materiais 
de artes visuais e artesanato. – Data da As-
sinatura: 17/08/2021 – Valor: R$ 37.095,10 
– Prazo de vigência: entrega do material – 
Verba: 3.3.90.30.00 

Ana Paula Demambro
Diretora Geral

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Contrato nº 033/2021 – Pro-
cesso nº 039/2021 - Con-
tratada: R61 Comercial de 
Eletroeletrônicos Eireli - EPP 

– Objeto: Aquisição de materiais de artes 
visuais e artesanato. – Data da Assinatura: 
17/08/2021 – Valor: R$ 11.149,70 – Prazo 
de vigência: entrega do material – Verba: 
3.3.90.30.00 

Ana Paula Demambro
Diretora Geral

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

DocuSign Envelope ID: 3A61AE05-995C-4F40-A3D5-0109497FF34B
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SÁBADO, 28 A SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOStO DE 2021 

ESCLARECIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2021 

PROCESSO: 2468/2021
Objeto: LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS 
E MICROCOMPUTADORES PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 
BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, PELO 
PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, 
A SEREM EXECUTADOS EM ESTRITA 
OBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NESTE EDITAL E NO TERMO 
DE REFERÊNCIA.
Vimos esclarecer que se encontra no link 
abaixo do portal da transparência municipal 
o inteiro teor referente aos questionamentos 
apresentados pela empresa TELEFÔNICA 
BRASIL S/A.
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparen-
cia-secretaria-da-educacao/portal-da-trans-
parencia-educacao.

Araraquara, 27 de agosto de 2021.
Subcomissão Permanente de Licitações
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 39/2021
Processo nº 23.616/2021

Objeto: Registro de Preços para exe-
cução de serviços de manutenção, 
reparo e conservação em Prédios 
da Secretaria Municipal de Esporte, 
Próprios Públicos Municipais e 
Outros, com fornecimento de mate-
riais, equipamentos e mão de obra.
Abertura: 14/09/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realiza-
ção: www.caraguatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes
Assinatura: 27/08/2021 – LEANDRO 
BORELLA BARBOSA, Secretário 
Municipal de Obras Públicas.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 78/2021

Processo nº 21.987/2021 
Objeto: Registro de Preços de mate-
rial permanente para as unidades es-
colares da Secretaria de Educação.
Abertura: 15/09/2021 às 09h:00min.
Edital, informações e local de realiza-
ção: www.caraguatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes/
Assinatura: 27/08/2021 – Márcia 
Regina Paiva Silva - Secretária Adjunta 
Municipal de Educação.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública nº 10/2021

Processo nº 16.864/2021
Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de ser-
viços de coleta e transporte de resí-
duos sólidos domiciliares e comer-
ciais.
Abertura: 30/09/2021 às 09h00.
Edital, informações e local de realiza-
ção: www.caraguatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Está aberto no setor de licitações Processo Adminis-
trativo nº 128/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 72/2021 
- Referente a: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVEN-

TUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA USO 
DE TODAS AS DIRETORIAS MUNICIPAIS. Data de abertura 
13/09/2021 às 09:00 HORAS / Local: Sala de Licitações da Prefei-
tura Municipal 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS 02/2021

PROCESSO DE COMPRA 399/2021
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PA-
VIMENTACAO COM BLOQUETE SEXTAVADO DA 
RUA DONA ZUMIRA MARIA DE JESUS- CONCE-
DENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITI-
VO, PLANILHA E CRONOGRAMA ORCAMENTA-
RIO-CONVENIO: 100429/2021.
cREDENCIAMENTO, Recebimento dos envelopes Ha-
bilitação e Proposta:: 13/09/2021 as 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, 27 de Agosto de 2021.Eleazar Muniz 
Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 
022/2021 -  REPETIDO - PROCESSO LICITATÓ-
RIO Nº 2432/2021
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:30 horas 
do dia 15 de Setembro de 2021.
ABERTURA: às 10:30 horas do dia 15 de Setem-
bro de 2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA URBANA 
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IM-
PLANTAÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA, 
POÇOS DE VISITA, BOCAS DE LOBO, MURETA 
DE DIVISA E PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA 
ARMANDO FEDATO E RUA JOSÉ TEIXEIRA 
BORGES, NA DIVISA DO PARQUE GRAMADO 
COM O JARDIM BRASIL.
RETIRADA DO EDITAL: Para maiores informa-
ções, retirar o edital completo através do site http://
www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-
-e-financas/portal-da-transparencia-gestao-e-fi-
nancas

Araraquara, 27 de Agosto de 2021.
ANTÔNIO 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: TOMADA DE PREÇOS Nº 
008/2021 - Processo nº 11.409/2021 - 
Contratação de Empresa para Pres-
tação de Serviços de Elaboração 
de Projetos Básicos de Arquitetura, 
para adequação do edifício que abri-
gará o Poupatempo, a encerrar-se às 
15 h do dia 14/09/2021. Edital e infor-
mações poderão ser obtidos junto ao 
Depto. de Licitações, das 09h às 16h, 
(11) 4785-3618/3475, suprimentos@
embudasartes.sp.gov.br e/ou www.em-
budasartes.sp.gov.br. Em 27/08/2021. 
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 04/2021
PROCESSO N.º 1089/2021 – EDITAL N.º53/2021

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, atra-
vés do Setor de Compras, faz saber a quantos possa 
interessar que, se acha aberta licitação na Modalida-
de Chamamento público 04/2021 – Credenciamento 
de Instituições de Ensino Superior na modalidade 
presencial ou de educação à distância, com oferta 
ou não de contrapartida social sobre o valor integral, 
rematrículas e mensalidades, na concessão do auxí-
lio escolar, através de bolsas de estudos, aos muní-
cipes de São Miguel Arcanjo. Edital através de cor-
respondência 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 inte-
ressados solicitantes. Encerramento às 17:00h do dia 
17 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, 27 de agosto de 2021. Paulo Ricardo 
da Silva – Prefeito Municipal.

FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA 
DE SÃO CAETANO DO SUL

Carta-Convite nº 002/2021
Objeto: Contratação de empresa para pres-
tação de serviços de impressões gráficas, 
para esta Fundação Pró-Memória de São 
Caetano do Sul, diante dos termos do Pro-
cesso Administrativo nº 011/2021, julga ven-
cedora a empresa A5 Gráfica e Editora EI-
RELI EPP, classificada em 1º lugar.
São Caetano do Sul, 27 de agosto de 2021

Cristina Toledo de Carvalho
Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Serviço de Aquisição/atualização de software, para atender a 
diversas Secretarias,  entrega única, prazo de até 20 (vinte) dias, de acordo 
com a descrição constante do Anexo I, que faz parte integrante do processo 
licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se 
realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de 
Mercadoria, na data de 13 de setembro de 2021, às 09:00 horas. Maiores 
informações, no Departamento de Licitações, através do telefone nº (19) 
3834-9034 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 27 DE AGOSTO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021 - EDITAL N° 148/2021

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2021
PROCESSO N.º 1015/2021 

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, atra-
vés do Setor de Compras, faz saber a quantos possa 
interessar que, se acha aberta licitação na Modalidade 
Pregão Presencial n.º34/2021, do tipo menor preço por 
Km, destinada a seleção de proposta mais vantajosa 
para contratação de pessoa jurídica especializada 
para prestação de serviços de transporte intermunici-
pal de pacientes do município de São Miguel Arcan-
jo, conforme especificações constantes no ANEXO 
I – TERMO DE REFERÊNCIA. Edital através de cor-
respondência 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 interessa-
dos solicitantes. Encerramento: às 09:15 horas do dia 
21 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, 27 de agosto de 2021. Paulo Ricardo 
da Silva – Prefeito Municipal.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.
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ESCLARECIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2021 

PROCESSO: 2468/2021
Objeto: LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS 
E MICROCOMPUTADORES PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 
BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, PELO 
PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, 
A SEREM EXECUTADOS EM ESTRITA 
OBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NESTE EDITAL E NO TERMO 
DE REFERÊNCIA.
Vimos esclarecer que se encontra no link 
abaixo do portal da transparência municipal 
o inteiro teor referente aos questionamentos 
apresentados pela empresa TELEFÔNICA 
BRASIL S/A.
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparen-
cia-secretaria-da-educacao/portal-da-trans-
parencia-educacao.

Araraquara, 27 de agosto de 2021.
Subcomissão Permanente de Licitações
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 39/2021
Processo nº 23.616/2021

Objeto: Registro de Preços para exe-
cução de serviços de manutenção, 
reparo e conservação em Prédios 
da Secretaria Municipal de Esporte, 
Próprios Públicos Municipais e 
Outros, com fornecimento de mate-
riais, equipamentos e mão de obra.
Abertura: 14/09/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realiza-
ção: www.caraguatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes
Assinatura: 27/08/2021 – LEANDRO 
BORELLA BARBOSA, Secretário 
Municipal de Obras Públicas.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 78/2021

Processo nº 21.987/2021 
Objeto: Registro de Preços de mate-
rial permanente para as unidades es-
colares da Secretaria de Educação.
Abertura: 15/09/2021 às 09h:00min.
Edital, informações e local de realiza-
ção: www.caraguatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes/
Assinatura: 27/08/2021 – Márcia 
Regina Paiva Silva - Secretária Adjunta 
Municipal de Educação.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública nº 10/2021

Processo nº 16.864/2021
Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de ser-
viços de coleta e transporte de resí-
duos sólidos domiciliares e comer-
ciais.
Abertura: 30/09/2021 às 09h00.
Edital, informações e local de realiza-
ção: www.caraguatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Está aberto no setor de licitações Processo Adminis-
trativo nº 128/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 72/2021 
- Referente a: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVEN-

TUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA USO 
DE TODAS AS DIRETORIAS MUNICIPAIS. Data de abertura 
13/09/2021 às 09:00 HORAS / Local: Sala de Licitações da Prefei-
tura Municipal 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS 02/2021

PROCESSO DE COMPRA 399/2021
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PA-
VIMENTACAO COM BLOQUETE SEXTAVADO DA 
RUA DONA ZUMIRA MARIA DE JESUS- CONCE-
DENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITI-
VO, PLANILHA E CRONOGRAMA ORCAMENTA-
RIO-CONVENIO: 100429/2021.
cREDENCIAMENTO, Recebimento dos envelopes Ha-
bilitação e Proposta:: 13/09/2021 as 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, 27 de Agosto de 2021.Eleazar Muniz 
Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 
022/2021 -  REPETIDO - PROCESSO LICITATÓ-
RIO Nº 2432/2021
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:30 horas 
do dia 15 de Setembro de 2021.
ABERTURA: às 10:30 horas do dia 15 de Setem-
bro de 2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA URBANA 
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IM-
PLANTAÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA, 
POÇOS DE VISITA, BOCAS DE LOBO, MURETA 
DE DIVISA E PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA 
ARMANDO FEDATO E RUA JOSÉ TEIXEIRA 
BORGES, NA DIVISA DO PARQUE GRAMADO 
COM O JARDIM BRASIL.
RETIRADA DO EDITAL: Para maiores informa-
ções, retirar o edital completo através do site http://
www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-
-e-financas/portal-da-transparencia-gestao-e-fi-
nancas

Araraquara, 27 de Agosto de 2021.
ANTÔNIO 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: TOMADA DE PREÇOS Nº 
008/2021 - Processo nº 11.409/2021 - 
Contratação de Empresa para Pres-
tação de Serviços de Elaboração 
de Projetos Básicos de Arquitetura, 
para adequação do edifício que abri-
gará o Poupatempo, a encerrar-se às 
15 h do dia 14/09/2021. Edital e infor-
mações poderão ser obtidos junto ao 
Depto. de Licitações, das 09h às 16h, 
(11) 4785-3618/3475, suprimentos@
embudasartes.sp.gov.br e/ou www.em-
budasartes.sp.gov.br. Em 27/08/2021. 
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 04/2021
PROCESSO N.º 1089/2021 – EDITAL N.º53/2021

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, atra-
vés do Setor de Compras, faz saber a quantos possa 
interessar que, se acha aberta licitação na Modalida-
de Chamamento público 04/2021 – Credenciamento 
de Instituições de Ensino Superior na modalidade 
presencial ou de educação à distância, com oferta 
ou não de contrapartida social sobre o valor integral, 
rematrículas e mensalidades, na concessão do auxí-
lio escolar, através de bolsas de estudos, aos muní-
cipes de São Miguel Arcanjo. Edital através de cor-
respondência 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 inte-
ressados solicitantes. Encerramento às 17:00h do dia 
17 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, 27 de agosto de 2021. Paulo Ricardo 
da Silva – Prefeito Municipal.

FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA 
DE SÃO CAETANO DO SUL

Carta-Convite nº 002/2021
Objeto: Contratação de empresa para pres-
tação de serviços de impressões gráficas, 
para esta Fundação Pró-Memória de São 
Caetano do Sul, diante dos termos do Pro-
cesso Administrativo nº 011/2021, julga ven-
cedora a empresa A5 Gráfica e Editora EI-
RELI EPP, classificada em 1º lugar.
São Caetano do Sul, 27 de agosto de 2021

Cristina Toledo de Carvalho
Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Serviço de Aquisição/atualização de software, para atender a 
diversas Secretarias,  entrega única, prazo de até 20 (vinte) dias, de acordo 
com a descrição constante do Anexo I, que faz parte integrante do processo 
licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se 
realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de 
Mercadoria, na data de 13 de setembro de 2021, às 09:00 horas. Maiores 
informações, no Departamento de Licitações, através do telefone nº (19) 
3834-9034 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 27 DE AGOSTO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021 - EDITAL N° 148/2021

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2021
PROCESSO N.º 1015/2021 

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, atra-
vés do Setor de Compras, faz saber a quantos possa 
interessar que, se acha aberta licitação na Modalidade 
Pregão Presencial n.º34/2021, do tipo menor preço por 
Km, destinada a seleção de proposta mais vantajosa 
para contratação de pessoa jurídica especializada 
para prestação de serviços de transporte intermunici-
pal de pacientes do município de São Miguel Arcan-
jo, conforme especificações constantes no ANEXO 
I – TERMO DE REFERÊNCIA. Edital através de cor-
respondência 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 interessa-
dos solicitantes. Encerramento: às 09:15 horas do dia 
21 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, 27 de agosto de 2021. Paulo Ricardo 
da Silva – Prefeito Municipal.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

B9gazetasp.com.br 
SÁBADO, 28 A SEGUNDA-FEIRA,

30 DE AGOSTO DE 2021 

 A Novo Hyundai 
Creta

Motor: Kappa 1.0 Turbo 
três cilindros GDI 12V DOHC 
D-CVVT Flex

Potência: 120 cavalos de 
1.500 a 3.500 rpm

Torque: 17,5 kgfm a 1.500 
rpm

Transmissão: automática, 6 
marchas, trocas sequenciais 
em “paddles shifts”

Direção: elétrica progressiva

Suspensão: dianteira inde-
pendente MacPherson, tra-
seira eixo de torsão

Porta-malas: 422 litros

Tanque de combustível: 
50 litros

Preços: a partir de 
R$ 107.490 

FICHA TÉCNICA
 A O Bluelink chega ao novo 

Creta com recursos inéditos. 
As versões Platinum e Ulti-
mate são equipadas com cen-
tral multimídia BlueNAV de 
10,25 polegadas, que forma 
com o painel digital de 7 po-
legadas uma grande tela em 
formato de asa, voltada ergo-
nomicamente ao motorista. 
O Bluelink oferece navegação 
de bordo e um pacote exclusi-
vo de funções: Smart Camera 
360 Graus no app, comando 
de voz, busca de pontos de 
interesse, modo guia de des-
tino, busca de localidades e 
informações de tráfego em 
tempo real e ajuste de clima-
tização.  O Bluelink disponibi-
liza no novo Creta, a partir da 
versão Limited, seus recursos-
-padrão, com foco em cinco 
grupos de serviço: seguran-
ça e assistência ao motorista, 
prevenção ao roubo, conve-
niências, alertas e cuidados 
com o carro. 

Na área de segurança, es-
tão disponíveis a notificação 
automática de colisão e a as-
sistência 24 horas. A primei-
ra envia um sinal à Central 
SOS Bluelink quando os air-
bags do veículo são aciona-
dos. Sobre a assistência 24 
horas, o proprietário pode 
solicitar auxílio de emergên-
cia em todos os dias e horá-
rios do ano, pressionando 
o botão SOS. Um operador 
atenderá ao chamado e en-
viará o serviço de guincho 
ao local. 

O Bluelink oferece rastrea-
mento, imobilização e noti-
ficação de veículo roubado 
,além de outras funções que 
podem ser acessadas pelo app 
Bluelink. O serviço estará à dis-
posição por seis meses, a partir 
da compra do Creta, de forma 
gratuita. Depois, os serviços te-
rão mensalidade de R$ 29,90 
para o pacote básico ou R$ 
49,90 para navegação por GPS.

IMPRESSÕES

Anjo azul

O 
Hyundai Creta 
chega a sua segun-
da geração com 
visual completa-
mente renovado 

– inspirado na evolução do 
design, denominada de “Es-
portividade Sensual”. O Cre-
ta 2022 já está disponível nas 
concessionárias em três ver-
sões com motor 1.0 turbo – 
Comfort, a R$ 107.490, Limi-
ted, a R$ 120.490, e Platinum, 
a R$ 135.490 – e uma com 
propulsor 2.0 – Ultimate, a 
R$ 146.990.

O novo Creta possui 4,30 
m de comprimento, 1,79 m 
de largura, 1,62 m de altura 
e 2,61 m de distância de en-
tre-eixos. A nova grade fron-
tal, em formato hexagonal e 
em cascata, é exclusiva para 
o Brasil. O item recebeu mol-
dura cromada e interior na 
cor prata, para reforçar a sen-
sação de requinte do veículo. 
O capô foi alongado, os vin-
cos laterais estão bem deli-
neados e os arcos de roda, 
mais proeminentes, com 
faróis e luzes de circulação 
diurna (DLR) em forma de 
bumerangue em leds, assim 
como as lanternas. Outras 
mudanças estão nas luzes de 
seta, agora, posicionadas jun-
to ao auxiliar de neblina, e no 
protetor de para-choque.

As maçanetas contam 
com detalhe cromado, ex-
ceto na versão Comfort, na 
qual o item é na mesma cor 
da carroceria. As rodas em 
liga leve têm opções de 16, 17 
e 18 polegadas. Para as duas 
versões top de linha, estão 
incluídos o acabamento dia-
mantado e a finalização em 
duas cores. A antena é do 
tipo barbatana de tubarão. 
O novo Creta está disponí-
vel nas cores sólidas Branco 
Atlas e Preto Onix, nas metá-
licas Prata Brisk, Prata Sand 
e Cinza Silk e no tom pero-
lizado Azul Sapphire. Para a 
Ultimate, existe a opção de 
o veículo receber teto, mol-
dura da coluna “C” e rack na 
cor preta, compondo um vi-
sual dual tone.

O novo Creta chega com 
duas motorizações, ambas 
com transmissão automática 
de 6 marchas e opção de tro-
cas sequenciais em “paddles 
shifts” localizados atrás do 
volante. Três configurações 
utilizam o motor 1.0 Turbo 
GDI de injeção direta de com-
bustível. O propulsor de três 
cilindros entrega potência 
de 120 cavalos, com torque 
máximo de 17,5 kgfm logo a 
1.500 rotações por minuto, se 
mantendo até 3.500 rpm. As 
versões 1.0 turbo aceleram 
de zero a 100 km/h em 11,5 
segundos e podem chegar 

Evolução com sutilezas

DIVULGAÇÃO

As versões Platinum e Ultimate são equipadas com central 
multimídia BlueNAV voltada ergonomicamente ao motorista

Novo Creta possui 4,30 m de comprimento, 1,79 m de largura, 1,62 
m de altura e 2,61 m de distância de entre-eixos

ESPORTIVIDADE SENSUAL. Hyundai apresenta a 
segunda geração do Creta, com novidades 

Novo Creta está disponível em várias cores e na versão Ultimate existe a opção de o veículo receber 
teto, moldura da coluna “C” e rack na cor preta, compondo um visual dual tone

a 180 km/h. A Ultimate vem 
com motor aspirado Smarts-
tream 2.0, com 167 cavalos de 
potência a 6.200 giros e tor-
que de 20,6 kgfm com eta-
nol a 4.700 rpm e eficiên-
cia 8% maior em economia 
de combustível em relação 
à versão anterior. Com esse 
propulsor, o Creta acelera até 
os 100 km/h em 9,3 segun-
dos e pode atingir 190 km/h. 
Os dois motores têm sistema 
Stop&Go.

A segunda geração do 
Creta traz recursos de segu-
rança como a Smart Câmera 
360 Graus com visão panorâ-
mica. O modelo também age 
quando há ciclistas, pedes-
tres e outros veículos adian-
te, quando o condutor de-
monstra não ter reação para 
evitar uma colisão. 

O Assistente de Perma-
nência em Faixa dá um avi-
so e auxilia o motorista na 
direção para evitar a saída do 
veículo para outra pista. Já o 

Assistente de Centralização 
em Faixa mantém o carro 
no centro da pista, basean-
do-se nas faixas pintadas 
no chão ou no alinhamen-
to com o veículo à frente. O 
novo Creta conta com Con-
trole de Velocidade Adapta-
tivo com Limitador de Velo-
cidade. Por meio de radar e 
câmera frontal, monitora o 
veículo à frente para man-
ter a distância e a velocidade 
pré-definidos pelo motorista. 
À noite, o sistema detecta o 
brilho das luzes dos veículos 
que se aproximam e ajusta 
automaticamente a intensi-
dade dos faróis. Após o cru-
zamento, o farol alto volta a 
ser acionado.

A partir da versão Plati-
num, o pacote SmartSense 
oferece o Alerta de Presen-
ça nos Bancos Traseiros, por 
meio de sinal visual no pai-
nel de instrumentos caso 
algo ou alguém esteja no 
banco traseiro. O Detector de 

Fadiga, disponível na versão 
Ultimate, analisa o nível de 
atenção do motorista e for-
nece avisos como recomen-
dação para um descanso.

O carro conta com seis 
airbags e freios a disco nas 
quatro rodas, desde a ver-
são de entrada Comfort. Há 
também, nas quatro confi-
gurações, freios ABS com 
EBD, controles de estabi-
lidade eletrônico e tração, 
assistente de partida em 
rampa, sinalização de fre-
nagem de emergência e mo-
nitoramento de pressão dos 
pneus. Há ainda alerta de 
não uso do cinto de segu-
rança, aviso visual de portas 
e tampa do compartimen-
to de carga abertos, alerta 
sonoro de travamento das 
portas e alarme perimétri-
co. Na cabine, estão dispo-
níveis cinto de três pontos 
para todos os ocupantes, 
apoios de cabeça nos assen-
tos com regulagem de altu-
ra, Isofix para fixação de ca-
deira de criança, limpador e 
desembaçador do vidro tra-
seiro, travamento automá-
tico das portas a 20 km/h, 
dispositivo de porta de se-
gurança para crianças e des-
travamento automático das 
portas, em caso de acidente. 
(Daniel Dias/AutoMotrix)
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NA CONTRAMÃO

 A A Nissan apresentou glo-
balmente a nova geração do 
esportivo Z. Em um momen-
to no qual o mundo só fala 
em eletrificação e mobilida-
de consciente, a sétima gera-
ção do Z comprova que os es-
portivos-raiz ainda têm vez, 
pois encontram eco em uma 
fiel legião de admiradores. 
O novo Z está programado 
para chegar às concessioná-
rias dos Estados Unidos no 
primeiro semestre do próxi-
mo ano. Para o mercado bra-
sileiro, nenhuma perspectiva 
de desembarque. 

Como um modelo impor-
tante para a marca japonesa, 
o Z ajuda a manter o “Nis-
san-ness” – a essência Nis-
san – enquanto a fabricante 
passa por uma transformação 
corporativa. Embora a Nissan 
não tenha revelado o preço 
da nova geração, especula-se 
que, no mercado norte-ame-
ricano, fique em torno de US$ 
40 mil (cerca de R$ 215 mil). 

O novo Z tem transmissão 
manual padrão de 6 velocida-
des e uma transmissão auto-
mática de 9 marchas. O novo 
motor 3.0 V6 biturbo acres-
centa um aumento na pro-
dução de energia em relação 
ao 370Z da geração anterior. 
Com um aumento 70 cava-

Apelo emocional
NA CONTRAMÃO. A Nissan resiste às recentes tendências automotivas e aposta na 
esportividade tradicional do novo Z que chega nos Estados Unidos em 2022

los e 30% no torque, o novo 
Z desenvolve 405 cavalos e 
48,39 kgfm a 5.600 rotações 
por minuto.

Com 4,38 m de compri-
mento, 1,84 m de largura, 1,32 
m de altura e 2,55 m de distân-
cia de entre-eixos, com rodas 
de 18 polegadas, o novo es-
portivo tem um design exte-
rior elegante e bem afinado 
com a sua linhagem histó-
rica, com um capô longo, a 
“cara do Z”. O tema do esti-
lo do Z de sétima geração é 
definido pela Nissan como 
“uma tradição com tecno-
logia moderna”. “Nossos de-
signers ouviram milhares de 
proprietários atuais do Z, fi-
zeram estudos e esboços en-

quanto pesquisávamos cada 
geração e o que a tornou um 
sucesso. No final, decidimos 
que o Z deveria viajar entre as 
décadas, incluindo o futuro”, 
revelou Alfonso Albaisa, vice-
-presidente sênior Global de 
Design da Nissan.

Os projetistas utilizaram 
as tecnologias mais recentes 
para simplificar o design e 
incorporaram iluminação de 
leds para dar dimensão aos 
elementos. As luzes de cir-
culação diurna têm dois se-
micírculos que remetem ao 
Fairlady 240ZG do mercado 
japonês dos anos 70. A linha 
do teto flui da frente para a 
traseira quadrada para criar 
um perfil encontrado na pri-

meira geração carro, com a 
parte de trás ligeiramente 
mais baixa do que a altura do 
para-lama dianteiro. A tran-
sição característica do vidro 
posterior para a posição re-
baixada da traseira adiciona 
mais efeito. As lanternas com-
binadas incorporam tecnolo-
gia moderna ao estilo do clás-
sico Z32 300ZX.

A cabine do novo Z combi-
na a tecnologia moderna com 
toques vintage. O console cen-
tral é inspirado nas gerações 
anteriores, com três medido-
res analógicos no painel de ins-
trumentos, tela sensível ao to-
que de 8 polegadas no centro 
e botões de controle de tem-
peratura perto das aletas de 
troca de marchas. A equipe de 
design de interiores buscou 
conselhos de lendas do auto-
mobilismo, como o japonês 
Tsugio Matsuda, piloto da Nis-
san Super GT500, para ter uma 
cabine de esportivo ideal. Isso 
pode ser observado na instru-
mentação, com todas as infor-
mações vitais no visor do me-
didor digital personalizável de 
12,3 polegadas e dispostas para 
ajudar o motorista a visualizá-
-las rapidamente. O display do 
medidor de TFT de 12,3 polega-
das é novo, com três modos de 
exibição. (Daniel Dias/AutoMotrix)

A Nissan apresentou globalmente a nova geração do esportivo Z

DIVULGAÇÃO

Esportivo tem design elegante afi nado com sua linhagem histórica

O motor 3.0 V6 biturbo aumenta a produção de energia 

R
ecentemente, a Trium-
ph do Brasil apresentou 
a Trident 660, moto que 
marca a estreia da fabri-
cante no segmento roads-

ter de média cilindrada. A mon-
tadora também contará no seu 
portfólio com duas versões limi-
tadas: a Rocket 3 R Black Edition e 
a Tiger 900 Rally Pro All Black Edi-
tion. Os três modelos devem ter 
vendas iniciadas entre setembro 
e outubro. Os preços ainda não fo-
ram definidos.

A roadster Trident 660 traz de-
sign minimalista, combinado com 
um novo motor de três cilindros, 
de 660cc, com três opções de cores: 
preto, cinza e vermelho. Desenvolvi-
do especificamente para a Trident, o 
propulsor oferece um equilíbrio en-
tre torque e potência. O motor tem 
80 cavalos (a 10.250 rpm) e mais de 
90% da força já está disponível na 
maior parte da faixa de rotação, che-
gando a 6 kgfm (a 6.250 rpm) de tor-
que. A moto conta com câmbio de 6 
velocidades.

A parte ciclística da Trident está 
ancorada em um chassi tubular de 
aço. A geometria deixou a roadster 
inglesa agressiva na “tocada”. Con-
ta com garfos invertidos com 120 
milímetros de curso na dianteira e, 
na traseira, monoamortecedor com 
pré-carga ajustável, ambos da marca 
Showa. Para completar, o sistema de 
freios da Nissin oferece boa potência 
de frenagem com pinças dianteiras 
deslizantes de dois pistões, com dis-
cos duplos leves de 310 milímetros 
na frente e pinça traseira de pistão 
único. A moto tem rodas de liga leve 
de 17 polegadas e pesa 189 quilos (a 
seco).

A nova Trident virá equipada 
com três recursos tecnológicos: dois 
modos de pilotagem, controle de 
tração ajustável e sistema de acelera-
ção ride-by-wire (sem cabo). Os mo-
dos de pilotagem são “Road” (estra-
da) e “Rain” (chuva), que aumentam 
o controle e a segurança por meio do 
ajuste eletrônico do mapa de acele-
ração e do controle de tração. A ilu-
minação é em leds.

A Rocket 3 R Black Edition e a Ti-
ger 900 Rally Pro All Black Edition 
virão vestidas de preto. 

A muscle bike é equipada com 
o maior propulsor do mundo para 
uma motocicleta produzida em sé-
rie, com 2.500 cc. Apenas 40 unida-
des serão importadas para o Brasil. 
(Aldo Tizzani, do “Minuto Motor”especial para 
AutoMotrix)

DIVULGAÇÃO

A Trident virá com dois modos de pilotagem, tração 
ajustável e sistema de aceleração ride-by-wire 

A roadster Trident 660 traz um novo motor de três 
cilindros, de 660cc, com 80 cavalos (a 10.250 rpm)

A versão Rocket 3 R Black Edition terá somente 
quarenta unidades importadas para o Brasil

A cabine combina a tecnologia moderna com toques vintage

Nova 
fronteira

NOVIDADES. 
A Trident 660 
faz a Triumph 

estrear no setor 
roadster de 

média cilindrada
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