
Terça-feira
31 DE AGOSTO DE 2021 FUNDADO EM 1.999 - ANO 22 - Nº 5.773

R$ 2,00
DF e outros Estados - R$ 3,00

gazetasp.com.br

A Prefeitura de São Paulo anunciou que a partir desta segunda-feira 
as doses remanescentes das vacinas contra a Covid-19 serão desti-
nadas também aos adolescentes com mais de 12 anos sem comor-
bidades. A inscrição para a chamada ‘xepa’ permanece ainda para a 
antecipação da segunda dose com o prazo reduzido. ESTADO/A3

Após roubo, 1.500 
vacinas podem 
ter ‘estragado’  
Na manhã desta segunda-feira 
(30) a Prefeitura de Guarulhos dis-
se que enviou para análise 1.500 
vacinas contra a Covid-19. A medi-
da foi necessária após criminosos 
roubarem os cabos de energia da 
unidade de saúde em que as do-
ses estavam armazenadas.  A Se-
cretaria da Saúde de Guarulhos 
informou que o crime aconteceu 
na área externa da Unidade Bási-
ca de Saúde (UBS) do bairro Ponte 
Grande. Por conta da falta de ener-
gia elétrica, 1.500 doses de vacinas 
que estavam no local foram inu-
tilizadas para análise e ainda não 
saiu o resultado se o lote deverá 
ser descartado.                ESTADO/A3

Capital Maiores de 12 
anos já podem participar 

da ‘xepa’ da vacina

DANILO VERPA/FOLHAPRESS

Brasil pode somar 
mais 30 medalhas nas 
Paralimpíadas  MUNDO/A5

GRANDE CAMPANHA

Taboão: Jovens 
de 15 a 17 anos 
são vacinados

ESTADO/A3

Nova secretária 
de Cultura toma 
posse na Capital

Araçatuba tem 
noite de terror 
com assalto

A nova secretária de Cultura de São 
Paulo, Aline Torres (MDB), tomou 
posse do cargo nesta segunda. Ela 
substitui Alê Youssef, que pediu de-
missão na última quarta-feira (25) 
por diferenças ideológicas e orça-
mentárias com o prefeito Ricardo 
Nunes (MDB).                      ESTADO/A3

Criminosos fortemente arma-
dos invadiram Araçatuba, na ma-
drugada desta segunda-feira (30), 
para assaltar agências bancárias. 
Pessoas serviram como escudos 
humanos e um morador teve os 
dois pés amputados após se apro-
ximar de um explosivo. ESTADO/A3

Governo de SP cria 
delegacia online para 
combater crimes  SERVIÇOS/A2

Sérgio Camargo é 
acusado de assédio e 
perseguição          BRASIL/A5

CONTRA A DIVERSIDADEDA FUNDAÇÃO PALMARES

Saúde mental dos 
brasileiros piora 
durante a pandemia

 ASegundo pesquisa da plataforma Consulta Remédios, busca 
por ansiolíticos e antidepressivos aumentou mais de 100%

Pesquisa realizada por platafor-
ma de consulta de remédios mos-
tra que houve um aumento de 
mais de 100% na busca por an-
siolíticos e antidepressivos, de-

pois da chegada da pandemia ao 
Brasil. Na opinião de especialista 
do setor, impacto já era espera-
do por conta da necessidade de 
isolamento social, que tirou das 

pessoas o contato com o outro 
e a motivação. As mulheres são 
as mais impactadas. Vacinação 
também é esperança para rever-
ter quadro. ESTADO/A3

RIVALDO GOMES/FOLHAPRESS

Hospitais referência para 
Covid diminuem de 24 para 5
A Prefeitura de São Paulo estuda 
diminuir nesta semana de 24 para 
5 o número de hospitais de refe-
rência para atendimento e trata-
mento a pacientes com Covid-19 
na cidade. A medida, segundo o 
secretário municipal da Saúde, Ed-
son Aparecido, resulta da estabili-
zação dos casos do vírus e de in-
ternações por causa da doença na 
rede municipal. Boletim divulga-

do neste domingo (29) pela ges-
tão Ricardo Nunes (MDB) a� rma 
que 34% dos leitos de UTI (Unida-
de de Tratamento Intensivo) para 
o coronavírus na rede municipal 
estavam ocupados na cidade e 
22% das vagas em enfermaria. De 
acordo com o documento, a rede 
tinha no domingo 562 pessoas in-
ternadas por causa da doença em 
hospitais municipais.   ESTADO/A3

SP atinge menor 
média de novas 
internações
O estado de São Paulo chegou à 
menor média diária de novas in-
ternações por Covid-19 de toda 
a pandemia na semana passada, 
com 740 hospitalizações por dia, 
indicando uma queda de 11,9% 
em relação à semana epidemio-
lógica anterior. Esse número 
chegou a ser 4,5 vezes maior no 
pico da segunda onda, chegan-
do à 3.381 na média do início de 
março.                                   ESTADO/A3
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“Um jornal independente é um jornal que tem 
a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 

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

Em artigos passados, propus que a 
base majoritária de sustentação 
do bolsonarismo está encrustada 
em uma classe média inculta, 
marcada pelo ressentimento, com 

dificuldades para estabelecer conexões 
plausíveis diante de eventos históricos e 
incapaz de conceber linearidade argumen-
tativa que não subverta a relação entre 
sujeito/objeto ou causa/efeito. Aliás, foi gra-
ças às volúpias verborrágicas do presidente 
que percebemos a existência da enorme 
quantidade de cidadãos que manifestam 
sintomas de distúrbios psicossociais e 
demais perturbações de origem cognitiva, 
inclusive com muitos deles próximos à 
nossa convivência cotidiana. Nesse sentido, 
podemos discorrer que o vínculo subjacen-
te entre redentor e devoto ostenta compor-
tamento inerente ao complexo edipiano, e 
a bandeira nacional assume a função fálica 
dentro da conjuração bolsonarista. 

Pois bem, no próximo dia sete, dispos-
tos a ultrajar as comemorações da inde-
pendência, os delirantes prometem tomar 
as ruas do país para bradar e referendar o 
“Fantástico Mundo de Jair”, um lugar ficcio-
nal onde os adeptos de Messias poderiam 
desfrutar dos prazeres de uma vida des-
tituída da presença de Ministros de Justi-
ça, Governadores, Prefeitos, Deputados, 
Senadores, entre tantos que atrapalhariam 
os desvarios do venerado capitão. 

Todavia, esse universo caricaturado 
de Woody Allen, jamais se materializará, 
porquanto as sociedades contemporâ-
neas necessitam de “quadros-sábios” 
para funcionar adequadamente; staff de 
sujeitos “cultos, esclarecidos, sofisticados, 
instruídos em termos intelectuais, cívicos e 
progressistas”. Ou seja, com quem o Presi-
dente Bolsonaro governaria em condição 
de exceção? Com os amotinados das polí-
cias militares? Com os pastores evangélicos 
fundamentalistas? Com os discípulos de 
Olavo de Carvalho? Com os terraplanistas 
e defensores da cloroquina no combate à 
covid? Com os obscurantistas que desejam 

o retorno do AI-5? Com a versão bolivaria-
na de generais ultradireitistas? Em síntese, 
perante os marcos civilizatórios edificados 
ao longo do tempo, a vontade por ruptura 
institucional não passa de uma versão sau-
dosista e tosca do salazarismo. 

Aliás, o Estado moderno ocidental pres-
supõe o aprimoramento das liberdades 
individuais e coletivas, mediante processos 
de governança providos por especialistas 
eficientes, vocacionados e inteligentes; de 
mecanismos amplos de controle do corpo 
social sobre os poderes da república; do 
planejamento de metas que apontem na 
direção do desenvolvimento sustentável; 
de programas econômicos capazes de 
incluir marginalizados e resgatar desalen-
tados. 

Portanto, o bolsonarismo não passa de 
uma pseudo doutrina inabilitada à formu-
lação de políticas públicas que enrobuste-
çam o nível da qualidade de vida dos com-
patriotas e sofistiquem os fundamentos e 
princípios da dignidade da pessoa humana. 
Por conseguinte, ao fim da pantomima 
trágica e estridente, presenciaremos dois 
momentos distintos: 1) a necessidade de 
compreendermos o que ratificou tal igno-
mínia, com o objetivo de criarmos meca-
nismos que protejam o Estado de Direito, 
através do fortalecimento do regime demo-
crático e sua essência racional e imparcial; 
2) a vergonha expressa daqueles que num 
futuro próximo tentarão ocultar dos filhos, 
netos, amigos e parentes o fato de terem 
ajudado a legitimar essa farsa. 

“O maior erro de um país democrático 
é subestimar o poder de um líder pró-fas-
cista eleito democraticamente porque é 
sempre mais fácil destruir um castelo por 
dentro!”. (Mehmet Murat ildan). Após o 
sete de setembro, suportaremos por dias, 
semanas ou meses as escoriações e cica-
trizes oriundas dos ataques porvindouros, 
mas cientes que chegará a hora de vermos 
o brasileiro dizer não ao fuzil para reafir-
mar o seu compromisso inalienável com a 
Carta Magna de 1988.

O dia sete se 
aproxima 

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

Pois bem, no 
próximo dia 

sete, dispostos 
a ultrajar as 

comemorações da 
independência, 

os delirantes 
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e referendar 
o “Fantástico 

Mundo de Jair”

Ribeirão 
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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.

QUINTAAMANHÃ: SEXTA:

18° 28°
15° 26°

15° 22°

13° 23°

15° 21°

15° 27°

17° 30°

15° 30°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

13º 25° 15º 27° 16º 29°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6

O governo de São 
Paulo lançou 
a DDD Onli-
ne (Delegacia 
da Diversidade 

Online), uma plataforma ele-
trônica para registrar crimes 
de intolerância ou precon-
ceito de gênero, diversidade 
sexual, raça, cor, etnia, reli-
gião e áreas relacionadas.

“O respeito é a expres-
são do amor. Pessoas que 
têm a intolerância como 
marca são pessoas que não 
se amam. São pessoas que 
odeiam. E é dessas pessoas 
que desejamos distância. A 
essas pessoas, a aplicação 
da lei. São Paulo não tolera 
a intolerância, aqui somos 
defensores da liberdade. E é 
por isso que estamos fazen-
do aqui a Delegacia da Diver-
sidade”, disse o governador 
João Doria (PSDB)

.
REGISTRO. 
A plataforma, desenvolvi-
da pela Prodesp, é intuitiva 

 D A plataforma, desenvolvida pela Prodesp, é intuitiva e 
simples de navegar, facilitando o preenchimento das ocorrências.

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

São Paulo lança Delegacia 
da Diversidade Online

e simples de navegar, facili-
tando o preenchimento das 
ocorrências. Para entrar na 
DDD Online, basta acessar o 
site www.delegaciaeletroni-
ca.policiacivil.sp.gov.br.

“Essa é mais uma fer-
ramenta importante para 
proteger a população, a di-
versidade e os direitos das 
minorias no Estado de São 

Paulo. Por meio de políticas 
públicas como essa, pode-
remos conviver em um am-
biente mais igualitário para 
todos e a Prodesp tem muito 
orgulho em fazer parte des-
se processo“, afirma o presi-
dente da Companhia, André 
Arruda.

Para realizar um registro, 
após acessar o link, o cida-

dão deve apenas clicar em 
comunicar ocorrência e de-
pois no ícone Delegacia da 
Diversidade Online. O pro-
cesso é rápido, seguro e não 
demanda conhecimento ju-
rídico para classificação do 
tipo de delito. A própria pla-
taforma oferece um ques-
tionário para orientar a víti-
ma sobre o tipo de violência 
sofrido.

Depois de detalhar a 
ocorrência, o cidadão inse-
re os dados pessoais, as in-
formações do agressor e as 
provas, caso possua. O pro-
cesso de preenchimento é o 
mesmo já adotado para os 
outros crimes da delegacia 
eletrônica, mas adaptado às 
peculiaridades dos delitos 
de intolerância ou discrimi-
nação. De acordo com dele-
gado Geral da Polícia Civil, 
Ruy Ferraz, os policiais de 
todo estado serão treinados 
e preparados para atendi-
mento e investigação dos 
crimes de intolerância. (GSP)

CRIMES. Governo de SP lançou a DDD Online (Delegacia da Diversidade Online), 
uma plataforma para registrar crimes de intolerância ou preconceito de gênero

Inscrições abertas em Itapecerica. A Secretaria de 
Educação de Itapecerica da Serra está com inscrições aber-
tas para o ano letivo de 2022. Os alunos que se encontram 
fora da escola pública poderão efetuar sua inscrição para 
as modalidades Educação Infantil, Ensino Fundamental 
(1º ao 5º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA/Alfa-
betização). A inscrição deve ser realizada na escola mais 
próxima da residência do estudante, até dia 17 de setem-
bro. Para efetuar a matrícula é necessário apresentar dos 
seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento, 
cópia do comprovante de endereço, cópia da carteira de 
vacinação atualizada ou atestado de vacinação. A compa-
tibilização das inscrições nas vagas da rede municipal de 
ensino será realizada automaticamente pelo sistema, de 
acordo com a geolocalização do endereço cadastrado dos 
candidatos. (GSP)

Débitos em Taboão da Serra. Contribuintes com dívi-
das junto à Prefeitura de Taboão da Serra podem quitar 
seus débitos com até 100% de desconto nas multas e ju-
ros, em caso de pagamento em até duas vezes, na Campa-
nha de Anistia 2021. Até o dia 30 de novembro os con-
tribuintes com tributos vencidos até dezembro de 2020 
poderão quitar as dívidas com possibilidade de parcela-
mento em até 24 vezes e com descontos em juros e mul-
tas de até 100%. A adesão pode ser feita presencialmente 
na Central Atende ou pela internet, através do site www.
atende.ts.sp.gov.br.O percentual de desconto da multa e 
dos juros varia de 100% a 70%, conforme o número de 
parcelas. (GSP)

Prazo para regularização. Termina hoje o prazo para 
os microempreendedores individuais (MEIs) regulariza-
rem o pagamento dos impostos devidos desde 2016 ou há 
mais tempo. A partir de setembro, a Receita Federal envia-
rá esses débitos para inscrição em Dívida Ativa da União 
para evitar a prescrição.  De acordo com o órgão, os MEIs 
que tiverem apenas dívidas recentes, em razão das difi-
culdades trazidas pela pandemia de Covid-19, não serão 
afetados. De acordo com a Receita, existem 4,3 milhões 
de microempreendedores inadimplentes, que devem R$ 
5,5 bilhões ao governo. Isso equivale a quase um terço dos 
12,4 milhões de MEIs registrados no País. Mais informa-
ções no site (receita.fazenda.gov.br). (Agência Brasil)

DIVULGAÇÃO

NOTAS
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a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Em artigos passados, propus que a 
base majoritária de sustentação 
do bolsonarismo está encrustada 
em uma classe média inculta, 
marcada pelo ressentimento, com 

dificuldades para estabelecer conexões 
plausíveis diante de eventos históricos e 
incapaz de conceber linearidade argumen-
tativa que não subverta a relação entre 
sujeito/objeto ou causa/efeito. Aliás, foi gra-
ças às volúpias verborrágicas do presidente 
que percebemos a existência da enorme 
quantidade de cidadãos que manifestam 
sintomas de distúrbios psicossociais e 
demais perturbações de origem cognitiva, 
inclusive com muitos deles próximos à 
nossa convivência cotidiana. Nesse sentido, 
podemos discorrer que o vínculo subjacen-
te entre redentor e devoto ostenta compor-
tamento inerente ao complexo edipiano, e 
a bandeira nacional assume a função fálica 
dentro da conjuração bolsonarista. 

Pois bem, no próximo dia sete, dispos-
tos a ultrajar as comemorações da inde-
pendência, os delirantes prometem tomar 
as ruas do país para bradar e referendar o 
“Fantástico Mundo de Jair”, um lugar ficcio-
nal onde os adeptos de Messias poderiam 
desfrutar dos prazeres de uma vida des-
tituída da presença de Ministros de Justi-
ça, Governadores, Prefeitos, Deputados, 
Senadores, entre tantos que atrapalhariam 
os desvarios do venerado capitão. 

Todavia, esse universo caricaturado 
de Woody Allen, jamais se materializará, 
porquanto as sociedades contemporâ-
neas necessitam de “quadros-sábios” 
para funcionar adequadamente; staff de 
sujeitos “cultos, esclarecidos, sofisticados, 
instruídos em termos intelectuais, cívicos e 
progressistas”. Ou seja, com quem o Presi-
dente Bolsonaro governaria em condição 
de exceção? Com os amotinados das polí-
cias militares? Com os pastores evangélicos 
fundamentalistas? Com os discípulos de 
Olavo de Carvalho? Com os terraplanistas 
e defensores da cloroquina no combate à 
covid? Com os obscurantistas que desejam 

o retorno do AI-5? Com a versão bolivaria-
na de generais ultradireitistas? Em síntese, 
perante os marcos civilizatórios edificados 
ao longo do tempo, a vontade por ruptura 
institucional não passa de uma versão sau-
dosista e tosca do salazarismo. 

Aliás, o Estado moderno ocidental pres-
supõe o aprimoramento das liberdades 
individuais e coletivas, mediante processos 
de governança providos por especialistas 
eficientes, vocacionados e inteligentes; de 
mecanismos amplos de controle do corpo 
social sobre os poderes da república; do 
planejamento de metas que apontem na 
direção do desenvolvimento sustentável; 
de programas econômicos capazes de 
incluir marginalizados e resgatar desalen-
tados. 

Portanto, o bolsonarismo não passa de 
uma pseudo doutrina inabilitada à formu-
lação de políticas públicas que enrobuste-
çam o nível da qualidade de vida dos com-
patriotas e sofistiquem os fundamentos e 
princípios da dignidade da pessoa humana. 
Por conseguinte, ao fim da pantomima 
trágica e estridente, presenciaremos dois 
momentos distintos: 1) a necessidade de 
compreendermos o que ratificou tal igno-
mínia, com o objetivo de criarmos meca-
nismos que protejam o Estado de Direito, 
através do fortalecimento do regime demo-
crático e sua essência racional e imparcial; 
2) a vergonha expressa daqueles que num 
futuro próximo tentarão ocultar dos filhos, 
netos, amigos e parentes o fato de terem 
ajudado a legitimar essa farsa. 

“O maior erro de um país democrático 
é subestimar o poder de um líder pró-fas-
cista eleito democraticamente porque é 
sempre mais fácil destruir um castelo por 
dentro!”. (Mehmet Murat ildan). Após o 
sete de setembro, suportaremos por dias, 
semanas ou meses as escoriações e cica-
trizes oriundas dos ataques porvindouros, 
mas cientes que chegará a hora de vermos 
o brasileiro dizer não ao fuzil para reafir-
mar o seu compromisso inalienável com a 
Carta Magna de 1988.

O dia sete se 
aproxima 

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

Pois bem, no 
próximo dia 

sete, dispostos 
a ultrajar as 

comemorações da 
independência, 

os delirantes 
prometem tomar 

as ruas do país 
para bradar 

e referendar 
o “Fantástico 

Mundo de Jair”

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.

QUINTAAMANHÃ: SEXTA:

18° 28°
15° 26°

15° 22°

13° 23°

15° 21°

15° 27°

17° 30°

15° 30°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

13º 25° 15º 27° 16º 29°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6

O governo de São 
Paulo lançou 
a DDD Onli-
ne (Delegacia 
da Diversidade 

Online), uma plataforma ele-
trônica para registrar crimes 
de intolerância ou precon-
ceito de gênero, diversidade 
sexual, raça, cor, etnia, reli-
gião e áreas relacionadas.

“O respeito é a expres-
são do amor. Pessoas que 
têm a intolerância como 
marca são pessoas que não 
se amam. São pessoas que 
odeiam. E é dessas pessoas 
que desejamos distância. A 
essas pessoas, a aplicação 
da lei. São Paulo não tolera 
a intolerância, aqui somos 
defensores da liberdade. E é 
por isso que estamos fazen-
do aqui a Delegacia da Diver-
sidade”, disse o governador 
João Doria (PSDB)

.
REGISTRO. 
A plataforma, desenvolvi-
da pela Prodesp, é intuitiva 

 D A plataforma, desenvolvida pela Prodesp, é intuitiva e 
simples de navegar, facilitando o preenchimento das ocorrências.

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

São Paulo lança Delegacia 
da Diversidade Online

e simples de navegar, facili-
tando o preenchimento das 
ocorrências. Para entrar na 
DDD Online, basta acessar o 
site www.delegaciaeletroni-
ca.policiacivil.sp.gov.br.

“Essa é mais uma fer-
ramenta importante para 
proteger a população, a di-
versidade e os direitos das 
minorias no Estado de São 

Paulo. Por meio de políticas 
públicas como essa, pode-
remos conviver em um am-
biente mais igualitário para 
todos e a Prodesp tem muito 
orgulho em fazer parte des-
se processo“, afirma o presi-
dente da Companhia, André 
Arruda.

Para realizar um registro, 
após acessar o link, o cida-

dão deve apenas clicar em 
comunicar ocorrência e de-
pois no ícone Delegacia da 
Diversidade Online. O pro-
cesso é rápido, seguro e não 
demanda conhecimento ju-
rídico para classificação do 
tipo de delito. A própria pla-
taforma oferece um ques-
tionário para orientar a víti-
ma sobre o tipo de violência 
sofrido.

Depois de detalhar a 
ocorrência, o cidadão inse-
re os dados pessoais, as in-
formações do agressor e as 
provas, caso possua. O pro-
cesso de preenchimento é o 
mesmo já adotado para os 
outros crimes da delegacia 
eletrônica, mas adaptado às 
peculiaridades dos delitos 
de intolerância ou discrimi-
nação. De acordo com dele-
gado Geral da Polícia Civil, 
Ruy Ferraz, os policiais de 
todo estado serão treinados 
e preparados para atendi-
mento e investigação dos 
crimes de intolerância. (GSP)

CRIMES. Governo de SP lançou a DDD Online (Delegacia da Diversidade Online), 
uma plataforma para registrar crimes de intolerância ou preconceito de gênero

Inscrições abertas em Itapecerica. A Secretaria de 
Educação de Itapecerica da Serra está com inscrições aber-
tas para o ano letivo de 2022. Os alunos que se encontram 
fora da escola pública poderão efetuar sua inscrição para 
as modalidades Educação Infantil, Ensino Fundamental 
(1º ao 5º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA/Alfa-
betização). A inscrição deve ser realizada na escola mais 
próxima da residência do estudante, até dia 17 de setem-
bro. Para efetuar a matrícula é necessário apresentar dos 
seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento, 
cópia do comprovante de endereço, cópia da carteira de 
vacinação atualizada ou atestado de vacinação. A compa-
tibilização das inscrições nas vagas da rede municipal de 
ensino será realizada automaticamente pelo sistema, de 
acordo com a geolocalização do endereço cadastrado dos 
candidatos. (GSP)

Débitos em Taboão da Serra. Contribuintes com dívi-
das junto à Prefeitura de Taboão da Serra podem quitar 
seus débitos com até 100% de desconto nas multas e ju-
ros, em caso de pagamento em até duas vezes, na Campa-
nha de Anistia 2021. Até o dia 30 de novembro os con-
tribuintes com tributos vencidos até dezembro de 2020 
poderão quitar as dívidas com possibilidade de parcela-
mento em até 24 vezes e com descontos em juros e mul-
tas de até 100%. A adesão pode ser feita presencialmente 
na Central Atende ou pela internet, através do site www.
atende.ts.sp.gov.br.O percentual de desconto da multa e 
dos juros varia de 100% a 70%, conforme o número de 
parcelas. (GSP)

Prazo para regularização. Termina hoje o prazo para 
os microempreendedores individuais (MEIs) regulariza-
rem o pagamento dos impostos devidos desde 2016 ou há 
mais tempo. A partir de setembro, a Receita Federal envia-
rá esses débitos para inscrição em Dívida Ativa da União 
para evitar a prescrição.  De acordo com o órgão, os MEIs 
que tiverem apenas dívidas recentes, em razão das difi-
culdades trazidas pela pandemia de Covid-19, não serão 
afetados. De acordo com a Receita, existem 4,3 milhões 
de microempreendedores inadimplentes, que devem R$ 
5,5 bilhões ao governo. Isso equivale a quase um terço dos 
12,4 milhões de MEIs registrados no País. Mais informa-
ções no site (receita.fazenda.gov.br). (Agência Brasil)

DIVULGAÇÃO
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 A O estado de São Paulo che-
gou à menor média diária de 
novas internações por Co-
vid-19 de toda a pandemia na 
semana passada, com 740 hos-
pitalizações por dia, indicando 
uma queda de 11,9% em rela-
ção à semana epidemiológica 
anterior. Esse número chegou 
a ser 4,5 vezes maior no pico 
da segunda onda, chegando 
à 3.381 na média do início de 
março.

Os indicadores atuais tam-
bém estão já desde o último 
fim de semana entre os meno-
res números já vistos no decor-
rer de todo o monitoramento 
feito pelo governo paulista.

Além disso, foi alcançada a 
menor média diária de novos 
óbitos do ano, com 188 nesta 
semana e uma queda de 20,7% 
em relação à anterior. Até en-
tão, a média mais baixa havia 
sido registrada em meados de 
janeiro. O número foi quatro 
vezes maior entre a segunda 
e terceira de março, marcado 
por recordes nos indicadores.

Pela primeira vez em 2021, Leitos de UTI dedicado à pacientes contaminados pelo coronavírus, em Itapevi, na Grande SP 

FELIPE BARROS/EXLIBRIS/PMI

Estado atinge menor média 
diária de novas internações 

os novos casos também che-
garam a uma média diária in-
ferior a 6 mil, registrando 5.865 
nesta semana, com um declí-
nio de 8,4% comparando-se à 
semana epidemiológica ante-
cedente. Essa média chegou 
a ultrapassar 17,6 mil no final 
de maio.

Entre 17 de janeiro e 29 de 
agosto, o Estado de São Paulo 
aplicou 49,88 milhões de vaci-
nas contra a Covid e já alcan-
çou 97,11% de todos os adultos 
com pelo menos uma dose de 
vacina, sendo que quase meta-
de já possui esquema vacinal 
completo (a cobertura total é 
de 47,23%). Os dados são do Va-
cinômetro. (GSP)

Capital tem 
xepa da 
vacina para 
adolescentes

 A A Prefeitura de São Pau-
lo anunciou que a partir 
desta segunda-feira as do-
ses remanescentes das va-
cinas contra a Covid-19 se-
rão destinadas também aos 
adolescentes com mais de 
12 anos sem comorbidades.

A inscrição para a cha-
mada ‘xepa’ permanece 
também para a antecipa-
ção da segunda dose com o 
prazo reduzido. Poderá ser 
aplicada a segunda dose no 
período mínimo de 30 dias 
para os imunizantes da As-
traZeneca e da Pfizer e 15 
dias para a Coronavac.

De acordo com a Secre-
taria Municipal da Saú-
dem, a  aplicação de doses 
remanescentes está su-
jeita à disponibilidade ao 
fim do dia em cada Unida-
de Básica de Saúde (UBS). 
Para se inscrever, é neces-
sário ir a uma UBS próxi-
ma ao  local de moradia e 
apresentar comprovante de 
residência no município. 
O chamamento é realiza-
do por ordem de inscrição.  
(Bruno Hoffmann)

ACIMA DE 12 ANOS 

Pela 1º vez em 
2021, os novos 
casos também 
chegaram a uma 
média diária 
inferior a 6 mil, 
registrando 5.865

COVID. Houve média de 740 hospitalizações por dia, indicando uma queda de 11,9% em relação à semana anterior 

 A Criminosos fortemente 
armados invadiram Araçatu-
ba, no interior de SP, na ma-
drugada desta segunda-fei-
ra (30), para assaltar agências 
bancárias localizadas na re-
gião central do município. A 
cidade conta cerca de 200 mil  
habitantes.

Pedestres e motoristas fo-
ram abordados pela quadri-
lha e feitos reféns na hora da 
fuga, e alguns foram amarra-
dos em tetos de carros, para 
servirem como escudos hu-
manos. Os criminosos espa-
lharam explosivos por, pelo 
menos, 14 pontos da cidade. 
Um morador teve os dois pés 

Noite do terror: Quadrilha 
ataca agências em Araçatuba

Vítima é posta em cima de um carro, para servir como escudo 
humano durante assalto em Araçatuba, no interior de São Paulo
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amputados após se aproxi-
mar de um explosivo deixado 
pelo bando.

Segundo a Santa Casa, 
a vítima foi levada ao cen-
tro cirúrgico e precisou ser  
intubada.

A exemplo do que acon-
teceu em outros ataques se-
melhantes, a quadrilha atirou 
para cima, usou explosivos 
e colocou fogo em veículos 
para dificultar o acesso dos 
policiais. Rodovias foram blo-
queadas e motoristas tiveram 
dificuldade de acesso à cidade. 
Além disso, o grupo utilizou 
um drone para monitorar a 
movimentação.

Criminosos espalharam explosivos pela cidade; um morador teve 
os dois pés amputados após se aproximar de um dos artefatos

Até a tarde de ontem, havia 
a informação de que três pes-
soas morreram, entre elas, um 
criminoso e um homem que 
estava dentro de um carro fil-
mando a ação dos bandidos. 
Ao menos três pessoas fica-
ram feridas. A quadrilha fugiu 
após a ação e não foi divulga-
do o valor roubado. Após a 
fuga, moradores fizeram ima-
gens de explosivos abandona-
dos pelas ruas da cidade.

Segundo a polícia, houve 
confronto com os criminosos 
e, até a manhã desta segunda-
-feira (30), três pessoas foram 
detidas. Além dos explosivos, 
a quadrilha abandonou carros 

usados no roubo em rodovias 
da região. A polícia suspeita 
que os criminosos trocaram 
de veículos para escapar. O 
prefeito de Araçatuba, Dila-
dor Borges (PSDB), pediu que 
a população fique em casa. As 
aulas nas escolas municipais 

e estaduais foram suspensas. 
Linhas de ônibus foram deslo-
cadas para não passarem pela 
região central e um posto de 
vacinação na localidade foi 
fechado. A matéria completa 
pode ser lida no site da Gazeta.  
(GSP e Folhapress)

Prefeitura 
vai diminuir 
hospitais 
para Covid 

 A A Prefeitura de São Paulo 
estuda diminuir nesta sema-
na de 24 para 5 o número de 
hospitais de referência para 
atendimento e tratamento 
a pacientes com Covid-19 na 
cidade. A medida, segundo o 
secretário municipal da Saú-
de, Edson Aparecido, resul-
ta da estabilização dos ca-
sos do vírus e de internações 
por causa da doença na rede  
municipal.

Boletim divulgado neste 
domingo (29) pela gestão Ri-
cardo Nunes (MDB) afirma 
que 34% dos leitos de UTI 
(Unidade de Tratamento In-
tensivo) para o coronavírus 
na rede municipal estavam 
ocupados na cidade e 22% 
das vagas em enfermaria.

De acordo com o docu-
mento, a rede tinha no do-
mingo 562 pessoas interna-
das por causa da doença em 
hospitais municipais. Em 29 
de julho eram 826, ou seja, 
houve queda de 32% nas  
hospitalizações.

“Temos 28 hospitais, dos 
quais 24 são atualmente re-
ferência para Covid-19. Nesta 
semana, vamos mudar para 
5, que irão atender e internar 
pacientes com Covid”, afir-
mou. “Mas todas as unida-
des de saúde têm porta para 
atendimento [às pessoas 
com coronavírus], de onde 
serão encaminhadas para os 
hospitais de referência”, ex-
plicou Aparecido.

O secretário não especi-
ficou quando a mudança irá 
ocorrer, mas falou que “em 
breve, nesta semana” as uni-
dades de referências para 
pessoas com Covid-19 pas-
sarão a funcionar nas regiões 
de São Miguel Paulista (zona 
leste), Guarapiranga (zona 
sul), Mooca (região sudeste), 
Liberdade (central) e Brasi-
lândia (zona norte).

A matéria na íntegra está 
no site da Gazeta. (Folhapress)

DE 24 PARA 5 EM SP

 A A nova secretária munici-
pal de Cultura de São Paulo, 
Aline Torres (MDB), tomou 
posse do cargo nesta segun-
da-feira. Ela substitui Alê You-
ssef, que pediu demissão na 
última quarta-feira (25) por 
diferenças ideológicas e or-
çamentárias com o prefeito 
Ricardo Nunes (MDB).

Durante a posse, Aline Tor-
res se comprometeu em ga-
rantir uma gestão mais repre-
sentativa, inclusiva, diversa e 
próxima das pessoas, e falou 
do desafio de reerguer o setor 
cultural após a crise econômi-
ca e social provocada pela pan-
demia da Covid-19.

“Se o passado de Mário de 
Andrade nos traz inspiração, 
o dia de hoje é muito impor-
tante para que no futuro se 
saiba que um prefeito, com 
coragem, transformou seu 
compromisso com um ato 
concreto, reconhecendo nes-

Nova secretária de 
Cultura toma posse

ta mulher negra, do bairro de 
Pirituba, a capacidade de, ao 
seu lado, conduzir, fomentar 
e apoiar toda a imensa e rica 
produção cultural da nossa ter-
ra”, afirmou Aline. A matéria 
na íntegra no site da Gazeta.  
(GSP)

Aline Torres (MDB)  é a nova 
secretária municipal de Cultura 
de São Paulo após Alê Youssef 
pedir demissão do cargo

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Vacinas são 
recolhidas 
após furto 

 A Na manhã desta segunda- 
feira (30) a Prefeitura de Gua-
rulhos divulgou que enviou 
para análise 1.500 vacinas con-
tra a Covid-19. A medida foi ne-
cessária após criminosos rou-
barem os cabos de energia da 
unidade de saúde em que as 
doses estavam armazenadas.

A Secretaria da Saúde de 
Guarulhos informou que o cri-
me aconteceu na área externa 
da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do bairro Ponte Grande.

Por conta da falta de ener-
gia elétrica, 1.500 doses de va-
cinas que estavam no local fo-
ram inutilizadas para análise e 
ainda não saiu o resultado se o 
lote deverá ser descartado.

Segundo a pasta, a unidade 
já foi reabastecida com mais 
vacinas, o que permitiu a re-
tomada da vacinação, e a UBS 
aguarda o restabelecimento da 
energia elétrica. (GSP)

 A A Prefeitura de Taboão 
da Serra, na região sudoes-
te da Grande São Paulo, ini-
ciou na manhã desta segun-
da-feira (30) a vacinação de 
adolescentes de 15 a 17 anos 
de idade, sem comorbida-
des. Para esses público será 
aplicado, exclusivamente, o 
imunizante da Pfizer, o úni-
co autorizado pela Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), até o 
momento, para essa faixa  
etária.

Para ser imunizado é 
preciso comparecer em um 
dos 13 polos de vacinação 
contra a Covid-19. Meno-
res de 18 anos precisam es-
tar acompanhados dos pais 
ou responsáveis. É necessá-
rio apresentar documento 
de identificação com foto, 
comprovante de endereço 
e Cartão do SUS.

A Administração de Ta-

Taboão da Serra vacina 
jovens de 15 a 17 anos 

boão da Serra também re-
comenda que os jovens 
façam o cadastro no site 
VacinaJá (www.vacinaja.sp.
gov.br) para agilizar o aten-
dimento. (GSP)

Para ser 
imunizado 
é preciso 
comparecer em 
um dos 13 polos de 
vacinação contra a 
Covid-19; menores 
de 18 anos 
precisam estar 
acompanhados 
dos pais ou 
responsáveis.
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AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 230/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00036265-15 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Registro de Preços de piso intertravado de concreto - Recebimento das 
Propostas dos itens 01 a 02: das 08h do dia 15/09/21 às 08h do dia 16/09/21 - 
Abertura das Propostas dos itens 01 a 02: a partir das 08h do dia 16/09/21 - 
Início da Disputa de Preços: a partir das 09h30min do dia 16/09/21 - 
Disponibilidade do Edital: a partir de 31/08/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João 
Fernandes Filho pelo telefone (19) 2116-8464.

Campinas, 27 de agosto de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o 
Pregão Eletrônico PE - HC nº 00661/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00476, 
Processo 15P-3960/2021, do tipo menor preço por item destinado a Registro de Preços de Kits para 
Banho, de acordo com o discriminado no Anexo I.
O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 16/09/2021 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 
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 065/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais impressos 
para atender a demanda, pelo período de 12 meses, no dia 14 de setembro de 2021, às 09:30 
horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço 
eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 
30 de agosto de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o 
Pregão Presencial Virtual PP - HC nº 00006/2021, Processo 15P-17090/2020 do tipo menor preço por 
lote destinado a LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPOS, de acordo 
com o discriminado no Anexo I.
O prazo de entrega das propostas será até o dia 16/09/2021 às 09:00 horas, sendo que a sessão será 
no mesmo dia às 09:30 horas. O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP 
e https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 233/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00037864-74 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto:Registro de Preços de piso cerâmico extrudado - Recebimento das 
Propostas dos itens 01 e02: das 08h do dia 15/09/21 às 08h do dia 16/09/21 - 
Abertura das Propostas dos itens 01 e02: a partir das 08h do dia 16/09/21 - 
Início da Disputa de Preços: a partir das 14h30min do dia 16/09/21 - 
Disponibilidade do Edital: a partir de 31/08/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João 
Fernandes Filho pelo telefone (19) 2116-8464.

Campinas, 27 de agosto de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

EDITAL Nº 125/2.021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2.021

OBJETO: - Registro de preços para aquisição 
gêneros alimentícios (cárneos, embutidos, lati-
cínios e outros), destinados à Diretoria de Pro-
dução e Distribuição de merenda escolar da Se-
cretaria de Educação, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especifi cações dos anexos I e 
II. Data da abertura - 15/09/2021, às 08:00 ho-
ras. Melhores informações poderão ser obtidas 
junto à Seção de Licitações na Rua Anhanguera 
nº 1155, Jardim Morumbi. O Edital poderá ser 
lido naquela Seção e retirado gratuitamente no 
site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Mi-
lan - SP, Birigui, 30/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 Tipo: Menor preço global

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em 
CBUQ e implantação de guias e sarjetas em vias urbanas do Município de Brotas, com recursos 
financeiros oriundos da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Entrega dos envelopes nº 01 - 
“HABILITAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 09:00 (nove) horas do dia 20 de setembro 
de 2021. LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor 
de Administração de Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP. EDITAL 
NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no Departamento de Administração de Materiais e 
Licitações, no endereço supramencionado. Informações através do telefone: (14) 3653-9900, em dias 
de expediente a partir de 02/09/2021. Brotas, 27 de agosto de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO 
- Administradora de Materiais e Licitações.

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021 Tipo: Menor preço global
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ 
e implantação de guias e sarjetas em vias urbanas do Município de Brotas, com recursos financeiros 
oriundos da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Entrega dos envelopes nº 01 - “HABILITAÇÃO” 
e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 14:00 (catorze) horas do dia 20 de setembro de 2021. 
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor 
de Administração de Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP. EDITAL 
NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no Departamento de Administração de Materiais e 
Licitações, no endereço supramencionado. Informações através do telefone: (14) 3653-9900, em dias 
de expediente a partir de 02/09/2021. Brotas, 27 de agosto de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO 
- Administradora de Materiais e Licitações.

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021 Tipo: Menor preço global
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de instalação de iluminação no 
entorno da Escola Edna Soares de Moura Barreto mediante fornecimento de materiais, mão de obra 
especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos. 
Entrega dos envelopes nº 01 - “HABILITAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 09:00 (nove) 
horas do dia 21 de setembro de 2021. LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO 
DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor de Administração de Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 
300, Centro, Brotas-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no Departamento de 
Administração de Materiais e Licitações, no endereço supramencionado. Informações através do 
telefone: (14) 3653-9900, em dias de expediente a partir de 02/09/2021. Brotas, 27 de agosto de 2021 
- MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
LEILÃO nº 02/21, Edital Nº 90/21, Maior Lance por Item. Objeto: Venda extintores 
usados e vazios. O credenciamento será no dia 01/10/21, às 10h, na S. de 
Licitações da Prefeitura do Município de Itatiba, situada na Av. Luciano Consoline, 
nº 600, Jd de Lucca, Itatiba/SP. O edital fica disponível na S. de Licitações, no 
mesmo endereço acima citado, das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: Tel.11-3183-0655. Adriana Stocco – Leiloeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 78/21, Edital Nº 91/21, tipo Menor Preço Global. Objeto: 
Contratação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias. O 
credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 
16/09/21, das 9h às 09h30, na S. de Licitações, na Av. Luciano Consoline, nº 600, 
Jd de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site 
www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.11-3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 79/21, Edital Nº 92/21, Tipo Menor Preço por Item Obtido do 
Maior Percentual de Desconto. Objeto: o registro de preços, pelo prazo de 12 meses, 
para o eventual fornecimento de medicamentos não padronizados. O credenciamento 
e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 17/09/21, das 9h às 
09h30, na S. de Licitações, na Av. Luciano Consoline, nº 600, Jd de Lucca. O edital 
fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: tel.11-3183-0655. Maria Ângela C.C. de Lima – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 80/21, Edital Nº 93/21, Tipo Maior Oferta por Item. Objeto: 
Permissão remunerada de uso comercial de espaços públicos a título precário e oneroso 
do box livre do Mercado Municipal “Maria Elias de Godoy Camargo”. O credenciamento 
e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 17/09/21, das 13h30, 
às 14h, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd. de Lucca. O edital 
fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: tel.11-3183-0655. Adriana Schiavinatto - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 125/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
especializada para execução de implantação e revitalização de 
sinalização viária horizontal, com fornecimento de materiais para 
atender o Departamento de Sinalização de Trânsito.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/09/2021 
Às  09h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos 
interessados, pelo site da Prefeitura Municipal 
www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço Eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste,  30 de agosto de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN
Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE
Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA 
669/2021, Processo nº. 01-P-14151/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00244 do 
tipo menor preço unitário por item, destinado a REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS. O 
prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 16/09/2021 às 09h30, sendo que a sessão 
será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). 
O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N º 21/2021 - E
Objeto: Registro de preços para Fornecimento de Café Torrado e Moído, Embalado 
em Pacotes Tipo Almofada. Á vista dos elementos informativos constantes do presente 
processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de 
julgar e processar o pregão nº 21/2021 - E, homologo e adjudico a licitação, promovida 
para Registro de Preços para aquisição cilindros de oxigênio medicinal.  

Cajuru/SP 30 de agosto de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ERRATA AO EDITAL DO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2021
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJURU, ESTADO DE 
SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, comunica para melhor esclarecimento 
das empresas interessadas em participar do presente certame, a ERRATA ao edital e 
seus anexos:
No item 10.1.17, mais especifi camente na planilha “Itens de Relevância”, 
Onde se lê:
“FORNECIMENTO e MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36 - R$ 
668.388,50 KG”,
Leia-se:
“FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36 - R$ 
6.683,88 KG”
Justifi cativa: Em que pese tratar-se de mero erro de digitação quanto ao valor, e para 
que não haja equívocos, entendemos por bem em retifi car dito item.
Ficam mantidas as demais previsões contidas no Edital e seus anexos que não 
contrariarem os termos da presente errata.
Tendo em vista que os esclarecimentos constantes da presente ERRATA não alteram 
substancialmente o teor do edital, posto que se tratam apenas de divergência de textos 
já contidos no edital, fi ca mantida a data da realização do certame, prevista no mesmo, 
visto que a alteração em nada afeta a formulação das propostas.

Cajuru/SP, 30 de agosto de 2021.
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 239/2021

Processo Administrativo nº 116006/2021

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de pão tipo hot dog, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 677.887,40 (seiscentos e setenta e sete mil oitocentos e oitenta e sete reais 
e quarenta centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 de setembro de 2021 a partir das 9 horas.

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

Ribeirão Preto, 30 de agosto de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

EDITAL Nº 064/2021.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021.

PROCESSO Nº 11787/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 064/2021 
- PROCESSO Nº 11787/2021 - OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para execução de obra de recuperação e revitalização do sistema viário - plano de 
aplicação Fumefi – 2018  MODALIDADE: Concorrência Pública - ENCERRAMEN-
TO: 04 de outubro de 2021, às 09:30 horas - DATA DE ABERTURA: 04 de outubro de 
2021, às 10:00 horas. A Prefeita Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER 
que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, 
a Concorrência Pública nº 03/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus 
anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – 
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, 
no horário compreendido entre 8hs as às 17 horas, de segunda à sexta-feira, me-
diante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores 
informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 30 de agosto de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 063/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2021.
PROCESSO Nº 4101/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 063/2021 
- PROCESSO Nº 4101/2021 - OBJETO: Aquisição de estante de aço com 6 pratelei-
ras, com montagem, destinada para adequação do arquivo de processos da divisão 
de gestão documental e outros departamentos e secretarias, destinadas à secre-
taria de Administração de Ferraz de Vasconcelos. MODALIDADE: Pregão Presen-
cial - DATA DE ABERTURA: 15 de setembro de 2021, às 10:00 horas. A Prefeitura 
Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefei-
tura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL: 
049/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no 
sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos  –www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreendido 
entre 8hs às 17 horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) 
CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone 
(0xx11) 4674-7877.

Em, 30 de agosto de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos - Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE RETIFICAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA comunica aos interessados a retificação 
do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 – Processo Nº 66/2021. Contratação de 

empresa para execução de 10.985,48 m2 de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas ruas 
do município de Quintana-SP. Onde se lê ENCERRAMENTO:  15/9/2021 às 13:00 horas. ABERTU-
RA DOS ENVELOPES: 15/9/2021 às 13:05 horas, LEIA-SE ENCERRAMENTO: 15/9/2021 às 10:00 
horas. ABERTURA DOS ENVELOPES: 15/9/2021 às 10:05 horas. Quintana – SP 30 de agosto de 
2021 - Fernando Branco Nunes – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA

Pregão Eletrônico 47/2021
Processo 1160/2021

REVOGAÇÃO
CONSIDERANDO a necessidade de revisão do Termo de 
Referências, no uso das atribuições a mim conferidas e baseado no 
art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93, DECIDO pela REVOGAÇÃO do 
presente certame que tem por objetivo a contratação de empresa 
para roçada manual e mecanizada em áreas verdes, praças e 
próprios públicos municipais e serviços de podas de árvores

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 056/2021, 
objetivando a aquisição de móveis para berçário, no dia 14 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, 30 de agosto de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário 
de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Cândido Mota/SP, torna público que fará reali-

zar a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCON-
TO, visando a aquisição de combustíveis (Gasolina-Etanol-Óleo Diesel S500-Óleo Diesel S10). De-
talhes no Edital do Pregão 001/2021. Sessão Pública designada para o dia 14 de setembro de 2021, 
as 09h00. O Edital na íntegra será fornecido aos interessados na Rua João Pio Barbosa, nº. 197, das 
8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00 ou através do site www.saaecandidomota.com.br. Cândido Mota 
30 de agosto de 2021. Renan Matta Menão – Secretário do SAAE.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021 - PROCESSO Nº 201.002/2021 e apensos

OBJETO: Aquisição de diversas ferramentas elétricas.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 16 de setembro de 2021, ex-
clusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.
br/. Mogi das Cruzes, 30 de agosto de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA- Diretor Geral.

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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 402/2021, processo 
13036/2021, objetivando o registro de preços para 
aquisição de equipamentos de cozinha. Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 20/09/2021, 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

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 28547/21 - Pregão Eletrônico nº 162/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de material de escritório Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 
do dia 24 de setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 
24 de setembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 24/09/2021. 
Disponibilidade do Edital: a partir de 01/09/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br
Processo nº 19283/21 – Tomada de Preços nº 08/21 – Contratação de empresa para 
investigação confirmatória de passivo ambiental e contratação de abertura de poços de 
monitoramento e análise de águas superficiais e subterrâneas no Jd. Aeroporto (aterro de 
RCC) - Franca/SP. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser 
entregues na Sala de Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – 
Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 9h00 do dia 24 de setembro de 2021, a abertura dar-se-á 
no mesmo dia e local às 9h30. A visita deverá ser agendada até o dia 23/09/21, através do tel. 
(16) 3711-9545. 
Proc. nº 28964/21 – Leilão Público nº 06/21 – Objeto: Animais apreendidos. Os interessados 
deverão comparecer no dia 16 de setembro de 2021 às 9h30, na Rua José Geanesela, 415 – 
City Petrópolis – CANIL MUNICIPAL. Informações pelos telefones: (16) 3711-9440. Local para 
visitação: mesmo endereço. 
Editais no site: www.franca.sp.gov.br

Franca, 30 de agosto de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 – Processo Licitatório nº 130/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, COMUM E S 10, DIRETO DA BOMBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 30/08/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 15/09/2021 às 09:00horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021 – Processo Licitatório nº 132/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMAMENTE PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, con-
forme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 30/08/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 16/09/2021 às 09:00horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.

O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

Itajobi/SP, 30 de agosto de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC

Pregão Eletrônico nº 047/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição eventual de insumos 
para manutenção de lousas, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento. Total de itens licitados: 04. Entrega de 
propostas: a partir de 31/08/2021 às 08h00. Abertura das propostas: 15/09/2021 
às 10h00. Informações gerais: o Edital poderá ser obtido através do site: 
www.gov.br/compras. Contato: (11) 3356-7536. Santo André, 31 de Agosto de 
2021. José Carlos Dugo – Pregoeiro Oficial.

Pregão Eletrônico nº 048/2021
Tipo: Menor Preço por Item e Menor Preço Global do Lote

Objeto: Aquisição de materiais diversos (limpeza e cadeados). Total de itens 
licitados: 12. Entrega de propostas: a partir de 31/08/2021 às 09h00. Abertura 
das propostas: 14/09/2021 às 10h00. Informações gerais: o Edital poderá ser 
obtido através do site: www.gov.br/compras. Contato: (11) 3356-7536. Santo 
André, 31 de agosto de 2021.  Lucas dos Santos Souza – Pregoeiro Oficial.

Pregão Eletrônico nº 049/2021
Tipo: Menor Preço por Lote 

Objeto: Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação. 
Total de itens licitados: 01. Entrega de propostas: a partir de 31/08/2021 às 
09h00. Abertura das propostas: 14/09/2021 às 10h00. Informações gerais: 
o Edital poderá ser obtido através do site: www.gov.br/compras. Contato: 
(11) 3356-7536. Santo André, 31 de agosto de 2021.  Cláudio Márcio Cardozo 
Souza – Pregoeiro Oficial.

AVISOS DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 102/2021, na modalidade de Pregão 25/2021, na forma eletrônica, 
para a aquisição de 06 (seis) veículos automotores (ambulância, mini van 
e van), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica. Encerramento de recebimento das propostas: 16 de 
setembro de 2021, às 08 horas. Inicio do pregão: 16 de setembro de 2021, 
às 09 horas. Referencia de tempo: horário de Brasília – DF. Local: www.bll.
org.br. O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, 
na Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e 
o arquivo digital será disponibilizado pelo email: licitacao@castilho.sp.gov.
br, ou ainda pelo site www.bll.org.br; qualquer pedido de esclarecimento, 
em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus 
Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura 
do Município de Castilho, Praça da Matriz, 247, nesta cidade, CEP 16920-
000, ou ainda, pelo telefone (18) 3741-9000, ramal 9034. Castilho – SP, 30 
de agosto de 2021. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Processo Administrativo 1.502/2.021 - Processo Licitatório 93/2.021 
– Pregão 19/2.021. Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos 
automotores e máquinas pesadas. Termo de Revogação. Considerando 
a decisão da área administrativa de adotar o sistema de abastecimento 
de combustível, com a utilização de cartão magnético, que traz inúmeros 
benefícios tais como o controle eficaz de consumo e a segurança 
operacional, além da desnecessidade de conceder adiantamento de 
viagem, resolvo, por bem, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, revogar o 
certame supra, e determinar, ao setor competente, que se instaure processo 
licitatório, no molde descrito. Castilho – SP, 30 de agosto de 2.021. Paulo 
Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 98/2021, na modalidade de Pregão 22/2021, na forma 
presencial, para a aquisição de 02 (dois) tratores agrícolas, para atender as 
necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. Data: 
15 de setembro de 2021, às 09 horas. O edital completo e seus anexos 
serão fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de 
Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo 
e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se 
fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão 
de Licitações desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000 
ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os termos do presente 
edital, ou na Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, através 
do telefone (18) 3741 1662, quando a dúvida se relacionar com o objeto 
licitado. Castilho – SP, 30 de agosto de 2021. Paulo Duarte Boaventura – 
Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Concorrência Pública 05/2021
Processo 1584/2021

REVOGAÇÃO
CONSIDERANDO a necessidade de revisão do Termo de 
Referências e demais itens do Edital, no uso das atribuições a 
mim conferidas e baseado no art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93, 
DECIDO pela REVOGAÇÃO do presente certame que tem por 
objetivo a contratação de empresa para instalações elétricas e 
execução dos serviços de melhoria e modernização da iluminação 
pública de diversos logradouros no Município de Porto Feliz, com 
emprego de materiais, equipamentos e mão de obra.

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

DocuSign Envelope ID: 95FE4B0C-995B-4BFC-8CFB-4A74B2626701
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AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 230/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00036265-15 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Registro de Preços de piso intertravado de concreto - Recebimento das 
Propostas dos itens 01 a 02: das 08h do dia 15/09/21 às 08h do dia 16/09/21 - 
Abertura das Propostas dos itens 01 a 02: a partir das 08h do dia 16/09/21 - 
Início da Disputa de Preços: a partir das 09h30min do dia 16/09/21 - 
Disponibilidade do Edital: a partir de 31/08/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João 
Fernandes Filho pelo telefone (19) 2116-8464.

Campinas, 27 de agosto de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o 
Pregão Eletrônico PE - HC nº 00661/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00476, 
Processo 15P-3960/2021, do tipo menor preço por item destinado a Registro de Preços de Kits para 
Banho, de acordo com o discriminado no Anexo I.
O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 16/09/2021 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 
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 065/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais impressos 
para atender a demanda, pelo período de 12 meses, no dia 14 de setembro de 2021, às 09:30 
horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço 
eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 
30 de agosto de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o 
Pregão Presencial Virtual PP - HC nº 00006/2021, Processo 15P-17090/2020 do tipo menor preço por 
lote destinado a LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPOS, de acordo 
com o discriminado no Anexo I.
O prazo de entrega das propostas será até o dia 16/09/2021 às 09:00 horas, sendo que a sessão será 
no mesmo dia às 09:30 horas. O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP 
e https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 233/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00037864-74 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto:Registro de Preços de piso cerâmico extrudado - Recebimento das 
Propostas dos itens 01 e02: das 08h do dia 15/09/21 às 08h do dia 16/09/21 - 
Abertura das Propostas dos itens 01 e02: a partir das 08h do dia 16/09/21 - 
Início da Disputa de Preços: a partir das 14h30min do dia 16/09/21 - 
Disponibilidade do Edital: a partir de 31/08/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João 
Fernandes Filho pelo telefone (19) 2116-8464.

Campinas, 27 de agosto de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

EDITAL Nº 125/2.021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2.021

OBJETO: - Registro de preços para aquisição 
gêneros alimentícios (cárneos, embutidos, lati-
cínios e outros), destinados à Diretoria de Pro-
dução e Distribuição de merenda escolar da Se-
cretaria de Educação, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especifi cações dos anexos I e 
II. Data da abertura - 15/09/2021, às 08:00 ho-
ras. Melhores informações poderão ser obtidas 
junto à Seção de Licitações na Rua Anhanguera 
nº 1155, Jardim Morumbi. O Edital poderá ser 
lido naquela Seção e retirado gratuitamente no 
site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Mi-
lan - SP, Birigui, 30/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 Tipo: Menor preço global

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em 
CBUQ e implantação de guias e sarjetas em vias urbanas do Município de Brotas, com recursos 
financeiros oriundos da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Entrega dos envelopes nº 01 - 
“HABILITAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 09:00 (nove) horas do dia 20 de setembro 
de 2021. LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor 
de Administração de Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP. EDITAL 
NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no Departamento de Administração de Materiais e 
Licitações, no endereço supramencionado. Informações através do telefone: (14) 3653-9900, em dias 
de expediente a partir de 02/09/2021. Brotas, 27 de agosto de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO 
- Administradora de Materiais e Licitações.

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021 Tipo: Menor preço global
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ 
e implantação de guias e sarjetas em vias urbanas do Município de Brotas, com recursos financeiros 
oriundos da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Entrega dos envelopes nº 01 - “HABILITAÇÃO” 
e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 14:00 (catorze) horas do dia 20 de setembro de 2021. 
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor 
de Administração de Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP. EDITAL 
NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no Departamento de Administração de Materiais e 
Licitações, no endereço supramencionado. Informações através do telefone: (14) 3653-9900, em dias 
de expediente a partir de 02/09/2021. Brotas, 27 de agosto de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO 
- Administradora de Materiais e Licitações.

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021 Tipo: Menor preço global
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de instalação de iluminação no 
entorno da Escola Edna Soares de Moura Barreto mediante fornecimento de materiais, mão de obra 
especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos. 
Entrega dos envelopes nº 01 - “HABILITAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 09:00 (nove) 
horas do dia 21 de setembro de 2021. LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO 
DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor de Administração de Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 
300, Centro, Brotas-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no Departamento de 
Administração de Materiais e Licitações, no endereço supramencionado. Informações através do 
telefone: (14) 3653-9900, em dias de expediente a partir de 02/09/2021. Brotas, 27 de agosto de 2021 
- MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
LEILÃO nº 02/21, Edital Nº 90/21, Maior Lance por Item. Objeto: Venda extintores 
usados e vazios. O credenciamento será no dia 01/10/21, às 10h, na S. de 
Licitações da Prefeitura do Município de Itatiba, situada na Av. Luciano Consoline, 
nº 600, Jd de Lucca, Itatiba/SP. O edital fica disponível na S. de Licitações, no 
mesmo endereço acima citado, das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: Tel.11-3183-0655. Adriana Stocco – Leiloeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 78/21, Edital Nº 91/21, tipo Menor Preço Global. Objeto: 
Contratação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias. O 
credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 
16/09/21, das 9h às 09h30, na S. de Licitações, na Av. Luciano Consoline, nº 600, 
Jd de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site 
www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.11-3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 79/21, Edital Nº 92/21, Tipo Menor Preço por Item Obtido do 
Maior Percentual de Desconto. Objeto: o registro de preços, pelo prazo de 12 meses, 
para o eventual fornecimento de medicamentos não padronizados. O credenciamento 
e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 17/09/21, das 9h às 
09h30, na S. de Licitações, na Av. Luciano Consoline, nº 600, Jd de Lucca. O edital 
fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: tel.11-3183-0655. Maria Ângela C.C. de Lima – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 80/21, Edital Nº 93/21, Tipo Maior Oferta por Item. Objeto: 
Permissão remunerada de uso comercial de espaços públicos a título precário e oneroso 
do box livre do Mercado Municipal “Maria Elias de Godoy Camargo”. O credenciamento 
e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 17/09/21, das 13h30, 
às 14h, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd. de Lucca. O edital 
fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: tel.11-3183-0655. Adriana Schiavinatto - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 125/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
especializada para execução de implantação e revitalização de 
sinalização viária horizontal, com fornecimento de materiais para 
atender o Departamento de Sinalização de Trânsito.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/09/2021 
Às  09h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos 
interessados, pelo site da Prefeitura Municipal 
www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço Eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste,  30 de agosto de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN
Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE
Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA 
669/2021, Processo nº. 01-P-14151/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00244 do 
tipo menor preço unitário por item, destinado a REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS. O 
prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 16/09/2021 às 09h30, sendo que a sessão 
será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). 
O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N º 21/2021 - E
Objeto: Registro de preços para Fornecimento de Café Torrado e Moído, Embalado 
em Pacotes Tipo Almofada. Á vista dos elementos informativos constantes do presente 
processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de 
julgar e processar o pregão nº 21/2021 - E, homologo e adjudico a licitação, promovida 
para Registro de Preços para aquisição cilindros de oxigênio medicinal.  

Cajuru/SP 30 de agosto de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ERRATA AO EDITAL DO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2021
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJURU, ESTADO DE 
SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, comunica para melhor esclarecimento 
das empresas interessadas em participar do presente certame, a ERRATA ao edital e 
seus anexos:
No item 10.1.17, mais especifi camente na planilha “Itens de Relevância”, 
Onde se lê:
“FORNECIMENTO e MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36 - R$ 
668.388,50 KG”,
Leia-se:
“FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36 - R$ 
6.683,88 KG”
Justifi cativa: Em que pese tratar-se de mero erro de digitação quanto ao valor, e para 
que não haja equívocos, entendemos por bem em retifi car dito item.
Ficam mantidas as demais previsões contidas no Edital e seus anexos que não 
contrariarem os termos da presente errata.
Tendo em vista que os esclarecimentos constantes da presente ERRATA não alteram 
substancialmente o teor do edital, posto que se tratam apenas de divergência de textos 
já contidos no edital, fi ca mantida a data da realização do certame, prevista no mesmo, 
visto que a alteração em nada afeta a formulação das propostas.

Cajuru/SP, 30 de agosto de 2021.
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 239/2021

Processo Administrativo nº 116006/2021

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de pão tipo hot dog, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 677.887,40 (seiscentos e setenta e sete mil oitocentos e oitenta e sete reais 
e quarenta centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 de setembro de 2021 a partir das 9 horas.

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

Ribeirão Preto, 30 de agosto de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

EDITAL Nº 064/2021.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021.

PROCESSO Nº 11787/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 064/2021 
- PROCESSO Nº 11787/2021 - OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para execução de obra de recuperação e revitalização do sistema viário - plano de 
aplicação Fumefi – 2018  MODALIDADE: Concorrência Pública - ENCERRAMEN-
TO: 04 de outubro de 2021, às 09:30 horas - DATA DE ABERTURA: 04 de outubro de 
2021, às 10:00 horas. A Prefeita Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER 
que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, 
a Concorrência Pública nº 03/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus 
anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – 
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, 
no horário compreendido entre 8hs as às 17 horas, de segunda à sexta-feira, me-
diante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores 
informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 30 de agosto de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 063/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2021.
PROCESSO Nº 4101/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 063/2021 
- PROCESSO Nº 4101/2021 - OBJETO: Aquisição de estante de aço com 6 pratelei-
ras, com montagem, destinada para adequação do arquivo de processos da divisão 
de gestão documental e outros departamentos e secretarias, destinadas à secre-
taria de Administração de Ferraz de Vasconcelos. MODALIDADE: Pregão Presen-
cial - DATA DE ABERTURA: 15 de setembro de 2021, às 10:00 horas. A Prefeitura 
Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefei-
tura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL: 
049/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no 
sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos  –www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreendido 
entre 8hs às 17 horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) 
CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone 
(0xx11) 4674-7877.

Em, 30 de agosto de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos - Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE RETIFICAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA comunica aos interessados a retificação 
do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 – Processo Nº 66/2021. Contratação de 

empresa para execução de 10.985,48 m2 de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas ruas 
do município de Quintana-SP. Onde se lê ENCERRAMENTO:  15/9/2021 às 13:00 horas. ABERTU-
RA DOS ENVELOPES: 15/9/2021 às 13:05 horas, LEIA-SE ENCERRAMENTO: 15/9/2021 às 10:00 
horas. ABERTURA DOS ENVELOPES: 15/9/2021 às 10:05 horas. Quintana – SP 30 de agosto de 
2021 - Fernando Branco Nunes – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA

Pregão Eletrônico 47/2021
Processo 1160/2021

REVOGAÇÃO
CONSIDERANDO a necessidade de revisão do Termo de 
Referências, no uso das atribuições a mim conferidas e baseado no 
art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93, DECIDO pela REVOGAÇÃO do 
presente certame que tem por objetivo a contratação de empresa 
para roçada manual e mecanizada em áreas verdes, praças e 
próprios públicos municipais e serviços de podas de árvores

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 056/2021, 
objetivando a aquisição de móveis para berçário, no dia 14 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, 30 de agosto de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário 
de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Cândido Mota/SP, torna público que fará reali-

zar a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCON-
TO, visando a aquisição de combustíveis (Gasolina-Etanol-Óleo Diesel S500-Óleo Diesel S10). De-
talhes no Edital do Pregão 001/2021. Sessão Pública designada para o dia 14 de setembro de 2021, 
as 09h00. O Edital na íntegra será fornecido aos interessados na Rua João Pio Barbosa, nº. 197, das 
8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00 ou através do site www.saaecandidomota.com.br. Cândido Mota 
30 de agosto de 2021. Renan Matta Menão – Secretário do SAAE.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021 - PROCESSO Nº 201.002/2021 e apensos

OBJETO: Aquisição de diversas ferramentas elétricas.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 16 de setembro de 2021, ex-
clusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.
br/. Mogi das Cruzes, 30 de agosto de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA- Diretor Geral.

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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 402/2021, processo 
13036/2021, objetivando o registro de preços para 
aquisição de equipamentos de cozinha. Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 20/09/2021, 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

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 28547/21 - Pregão Eletrônico nº 162/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de material de escritório Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 
do dia 24 de setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 
24 de setembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 24/09/2021. 
Disponibilidade do Edital: a partir de 01/09/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br
Processo nº 19283/21 – Tomada de Preços nº 08/21 – Contratação de empresa para 
investigação confirmatória de passivo ambiental e contratação de abertura de poços de 
monitoramento e análise de águas superficiais e subterrâneas no Jd. Aeroporto (aterro de 
RCC) - Franca/SP. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser 
entregues na Sala de Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – 
Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 9h00 do dia 24 de setembro de 2021, a abertura dar-se-á 
no mesmo dia e local às 9h30. A visita deverá ser agendada até o dia 23/09/21, através do tel. 
(16) 3711-9545. 
Proc. nº 28964/21 – Leilão Público nº 06/21 – Objeto: Animais apreendidos. Os interessados 
deverão comparecer no dia 16 de setembro de 2021 às 9h30, na Rua José Geanesela, 415 – 
City Petrópolis – CANIL MUNICIPAL. Informações pelos telefones: (16) 3711-9440. Local para 
visitação: mesmo endereço. 
Editais no site: www.franca.sp.gov.br

Franca, 30 de agosto de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 – Processo Licitatório nº 130/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, COMUM E S 10, DIRETO DA BOMBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 30/08/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 15/09/2021 às 09:00horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021 – Processo Licitatório nº 132/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMAMENTE PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, con-
forme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 30/08/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 16/09/2021 às 09:00horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.

O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

Itajobi/SP, 30 de agosto de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC

Pregão Eletrônico nº 047/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição eventual de insumos 
para manutenção de lousas, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento. Total de itens licitados: 04. Entrega de 
propostas: a partir de 31/08/2021 às 08h00. Abertura das propostas: 15/09/2021 
às 10h00. Informações gerais: o Edital poderá ser obtido através do site: 
www.gov.br/compras. Contato: (11) 3356-7536. Santo André, 31 de Agosto de 
2021. José Carlos Dugo – Pregoeiro Oficial.

Pregão Eletrônico nº 048/2021
Tipo: Menor Preço por Item e Menor Preço Global do Lote

Objeto: Aquisição de materiais diversos (limpeza e cadeados). Total de itens 
licitados: 12. Entrega de propostas: a partir de 31/08/2021 às 09h00. Abertura 
das propostas: 14/09/2021 às 10h00. Informações gerais: o Edital poderá ser 
obtido através do site: www.gov.br/compras. Contato: (11) 3356-7536. Santo 
André, 31 de agosto de 2021.  Lucas dos Santos Souza – Pregoeiro Oficial.

Pregão Eletrônico nº 049/2021
Tipo: Menor Preço por Lote 

Objeto: Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação. 
Total de itens licitados: 01. Entrega de propostas: a partir de 31/08/2021 às 
09h00. Abertura das propostas: 14/09/2021 às 10h00. Informações gerais: 
o Edital poderá ser obtido através do site: www.gov.br/compras. Contato: 
(11) 3356-7536. Santo André, 31 de agosto de 2021.  Cláudio Márcio Cardozo 
Souza – Pregoeiro Oficial.

AVISOS DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 102/2021, na modalidade de Pregão 25/2021, na forma eletrônica, 
para a aquisição de 06 (seis) veículos automotores (ambulância, mini van 
e van), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica. Encerramento de recebimento das propostas: 16 de 
setembro de 2021, às 08 horas. Inicio do pregão: 16 de setembro de 2021, 
às 09 horas. Referencia de tempo: horário de Brasília – DF. Local: www.bll.
org.br. O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, 
na Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e 
o arquivo digital será disponibilizado pelo email: licitacao@castilho.sp.gov.
br, ou ainda pelo site www.bll.org.br; qualquer pedido de esclarecimento, 
em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus 
Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura 
do Município de Castilho, Praça da Matriz, 247, nesta cidade, CEP 16920-
000, ou ainda, pelo telefone (18) 3741-9000, ramal 9034. Castilho – SP, 30 
de agosto de 2021. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Processo Administrativo 1.502/2.021 - Processo Licitatório 93/2.021 
– Pregão 19/2.021. Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos 
automotores e máquinas pesadas. Termo de Revogação. Considerando 
a decisão da área administrativa de adotar o sistema de abastecimento 
de combustível, com a utilização de cartão magnético, que traz inúmeros 
benefícios tais como o controle eficaz de consumo e a segurança 
operacional, além da desnecessidade de conceder adiantamento de 
viagem, resolvo, por bem, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, revogar o 
certame supra, e determinar, ao setor competente, que se instaure processo 
licitatório, no molde descrito. Castilho – SP, 30 de agosto de 2.021. Paulo 
Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 98/2021, na modalidade de Pregão 22/2021, na forma 
presencial, para a aquisição de 02 (dois) tratores agrícolas, para atender as 
necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. Data: 
15 de setembro de 2021, às 09 horas. O edital completo e seus anexos 
serão fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de 
Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo 
e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se 
fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão 
de Licitações desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000 
ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os termos do presente 
edital, ou na Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, através 
do telefone (18) 3741 1662, quando a dúvida se relacionar com o objeto 
licitado. Castilho – SP, 30 de agosto de 2021. Paulo Duarte Boaventura – 
Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Concorrência Pública 05/2021
Processo 1584/2021

REVOGAÇÃO
CONSIDERANDO a necessidade de revisão do Termo de 
Referências e demais itens do Edital, no uso das atribuições a 
mim conferidas e baseado no art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93, 
DECIDO pela REVOGAÇÃO do presente certame que tem por 
objetivo a contratação de empresa para instalações elétricas e 
execução dos serviços de melhoria e modernização da iluminação 
pública de diversos logradouros no Município de Porto Feliz, com 
emprego de materiais, equipamentos e mão de obra.

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

A5gazetasp.com.br
Terça-feira, 31 De agosTo De 2021 Brasil + Mundo

 A “Antes da pandemia eu já 
fazia terapia, mas minha saú-
de mental estava bem. Quando 
a pandemia aconteceu foi um 
baque, pois de alguma manei-
ra, parecia que aquilo não iria 
chegar no Brasil e, depois, que 
fosse passar em alguns meses. 
Mas, não foi o que aconteceu 
e veio um turbilhão de emo-
ções, por conta da mudança 
radical de rotina. Fiquei sem 
ver os meus pais por mais de 
um ano e temos uma relação 
muito próxima. Além disso, os 
meus sogros tiveram um grave 
problema de saúde e tive pa-
rentes que foram acometidos 
pela Covid (...) Com tudo isso 
e o constante medo de que al-
guém ficasse doente, de perder 
alguém, acabei desenvolvendo 
um quadro de ansiedade.”

O relato é da arquiteta Júlia 

Pandemia faz 
crescer problemas 
de saúde mental  

NO PAÍS. Segundo pesquisa da plataforma Consulta Remédios, 
busca por ansiolíticos e antidepressivos aumentou mais de 100%

Segundo pesquisa, 40% dos adultos passaram a sentir com frequência tristeza e depressão 

OLEGPMR

Pimenta, de 26 anos, moradora 
de Perdizes, na Capital. A histó-
ria dela vai ao encontro com a 
de muitos brasileiros. Segundo 
dados da plataforma Consulta 
Remédios, que compara preços 
de itens de farmácia, houve um 
aumento de 113% na busca por 

ansiolíticos e antidepressivos 
no País depois da pandemia. 

Outra pesquisa, dessa vez 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), mostra que 40% da 
população adulta brasileira 
passou a sentir com frequên-
cia tristeza e depressão e 50% 
relatou sensação frequente de 
ansiedade e nervosismo. 

“Os dados sugerem que o 
brasileiro tem enfrentado pro-
blemas com depressão, insônia 
e ansiedade durante a pande-
mia. Nesse sentido, o acompa-
nhamento médico é de vital 
importância para que as pes-
soas tenham uma recuperação 
segura e eficaz”, diz Francielle 
Mathias, farmacêutica da pla-
taforma Consulta Remédios. 

IMPACTO ERA ESPERADO.
Para a psicóloga Raquel Mar-

tins dos Santos, especialista em 
Transtornos de Humor, Ansie-
dade e Depressão, o impacto 
na saúde mental das pessoas 
durante a pandemia já era es-
perado.
“A restrição deixou as pessoas 
muito mais vulneráveis. Hou-
ve uma busca maior de ajuda 
de profissionais por conta de 
saúde mental depois da pan-
demia, pessoas que desenvol-
veram ansiedade e que tiveram 
piora nos quadros já existen-

tes de ansiedade e depressão”, 
relata a profissional, que tam-
bém notou piora nos níveis de 
estresse, problemas de sono e 
alimentação.

Ainda segundo Santos, a 
pandemia afetou a saúde men-
tal de boa parte da população, 
entretanto, as mulheres foram 
as mais penalizadas. “Não há 
um perfil exato de pessoas que 
tiveram a saúde mental impac-
tada, mas os mais inseguros e 
melancólicos sofreram muito, 

bem como as mulheres, por 
conta da jornada dupla de cui-
dar da casa, dos filhos, e ainda 
ser uma boa profissional.”

Por outro lado, o avanço 
da vacinação faz Santos ter es-
perança. “Acredito que vamos 
ver os problemas diminuírem, 
conforme vemos alguma nor-
malidade. A vacina traz espe-
rança e pode trazer uma redu-
ção nos problemas de saúde 
mental”, finaliza a psicóloga. 
(Gladys Magalhães)

Para psicóloga, 
o impacto na 
saúde mental das 
pessoas durante 
a pandemia da 
Covid-19 já era 
esperado: ‘A 
restrição deixou 
as pessoas muito 
mais vulneráveis’

 A Antes de iniciarem as dis-
putas, a meta do Comitê Pa-
ralímpico do Brasil (CPB) era 
estar entre as 10 nações mais 
bem posicionadas no quadro 
de medalhas nas Paralimpía-
das de Tóquio. Passada meta-
de do evento, País é o sexto na 
tabela, com 12 ouros, oito pra-
tas e 15 bronzes, totalizando 35 
pódios. Com isso, o objetivo 
inicial está praticamente con-
cretizado. Nos próximos dias, 
o Brasil deve seguir conquis-
tando medalhas no atletismo 
e natação, é muito favorito na 
bocha, paracanoagem e ciclis-
mo, e tem boas chances nos 
esportes coletivos, com desta-
que para o futebol de 5.

Brasil pode somar mais 30 medalhas em Tóquio tentativa ele fez sua melhor 
marca no ano, 13,89m, e ga-
rantiu o segundo lugar. O ouro 
ficou com o iraniano Mahdi 
Oladi, com 14,43m.

ATLETISMO.
Em uma corrida de recupera-
ção, o velocista Vinícius Rodri-
gues conquistou a medalha de 
prata na corrida dos 100 me-
tros T63 (amputados de mem-
bros inferiores), com o tempo 
de 12s05.

TÊNIS DE MESA.
A catarinense Bruna Alexan-
dre conquistou a prata, a pri-
meira medalha do Brasil na 
disputa individual do tênis de 
mesa na Paralimpíada de Tó-
quio (Japão), após ser supera-
da na final pela chinesa natu-
ralizada australiana Qian Yang 
por 3 sets a 1, na classe V10 
(atletas andantes), pela ma-
nhã. É a segunda medalha da 
brasileira em Paralimpíadas - 
na estreia na Rio 2016 Bruna 
faturou bronze. (FP)Com ouro, Claudiney dos Santos se tornou bicampeão paralímpico no lançamento de disco

MIRIAN JESKE/CPB

Nesta segunda, o País teve 
mais um dia com ótimos re-
sultados nos jogos. Com um 
lançamento de 45m59, o bra-
sileiro Claudiney Batista dos 
Santos conquistou mais uma 
medalha de ouro para o Bra-
sil nos Jogos Paralímpicos de 
Tóquio (Japão). O favoritismo 
do atleta no lançamento de 
disco classe F56 (cadeirantes) 
se confirmou na madrugada 
desta segunda-feira: ele conse-
guiu os quatro melhores lan-
çamentos da prova, em seis 
tentativas.

No arremesso de peso na 
classe F11, para deficientes vi-
suais, Alessandro Rodrigo con-
quistou a prata. Na sua última 

Com novos bons resultados, Brasil 
praticamente confirma meta de estar entre 
as 10 melhores nações nas Paralimpíadas

 A O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) pediu o afas-
tamento de Sérgio Camargo 
da presidência da Fundação 
Palmares por denúncias de 
assédio moral, perseguição 
ideológica e discriminação 
contra funcionários da ins-
tituição.

O pedido foi divulgado 
pelo Fantástico, da “Globo”, 
na noite deste domingo (29). 
Nos depoimentos divulga-
dos pelo programa da emis-
sora, funcionários do órgão 
dizem que Camargo associa 
pessoas de “cabelos altos” a 
malandros.

Além disso, servidores 
concursados da fundação 
teriam pedido demissão por 
causa de um clima de ter-
ror psicológico criado na ins-
tituição sob o comando do 
atual presidente do órgão, 
que miraria o que ele define 

MPT pede afastamento de 
presidente da Fundação Palmares

Funcionários teriam pedido demissão da Fundação Palmares por 
clima de ‘terror psicológico’ causado por Sérgio Camargo

REPRODUÇÃO

por “esquerdistas”.
Funcionários ainda di-

zem que Camargo chama-
va um ex-diretor da Palma-
res de “direita bundão” por 
não exonerar “esquerdistas”. 

Além do afastamento, o Mi-
nistério Público do Trabalho 
também pede que Camargo 
pague indenização de R$ 200 
mil por danos morais, segun-
do a TV. (FP)

 A O Instituto Butantan entre-
gou hoje (30) mais 10 milhões 
de doses da vacina contra a co-
vid-19 CoronaVac, desenvolvi-
da em parceria com o labora-
tório chinês Sinovac. Essa foi a 
maior entrega do instituto ao 
Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI).

Desde janeiro, o Butantan 
já colocou à disposição 92,8 
milhões de doses da vacina 
para serem distribuídas a todo 
o País pelo Ministério da Saú-
de. O instituto se aproxima 
agora de cumprir os contratos 
com o governo federal para o 
fornecimento total de 100 mi-
lhões de doses do imunizante.

O primeiro contrato, que 
previa a entrega de 46 mi-
lhões de doses, foi concluído 
em maio. Desde então, o Bu-
tantan trabalha para fornecer 
as 54 milhões de doses estipu-
ladas no segundo termo.

Butantan entrega 10 mi de 
doses da vacina contra a Covid

A estimativa era que a en-
trega fosse finalizada amanhã 
(31). Porém, segundo o diretor 
do Butantan, Dimas Covas, o 
instituto está “reprograman-
do as entregas”. Segundo ele, 
a conclusão do contrato vai 
ocorrer em meados de setem-
bro, dentro do prazo acordado.

A mudança no cronogra-
ma do instituto acontece, de 

acordo com Covas, porque fo-
ram feitos contratos para for-
necimento a outros países e o 
Ministério da Saúde sinalizou 
que não pretende incluir a Co-
ronaVac na vacinação com ter-
ceira dose no país.

TERCEIRA DOSE.
O Ministério da Saúde infor-
mou que iniciará, na segun-
da quinzena de setembro, a 
aplicação da dose de reforço 
da vacina contra a covid-19 a 
“todos os indivíduos imunos-
suprimidos após 28 dias da se-
gunda dose e para as pessoas 
acima de 70 anos vacinados 
há 6 meses”.

Segundo o ministério, a 
imunização deverá ser feita, 
preferencialmente, com uma 
dose da Pfizer ou, de maneira 
alternativa, com a vacina de 
vetor viral Janssen ou Astra-
Zeneca. (AB e GSP)

O Butantan 
já colocou à 
disposição 92,8 
milhões de doses 
da vacina para 
serem distribuídas 
a todo o País pelo 
Ministério da 
Saúde
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Kallas Incoporações e Construções S.A.
CNPJ/ME nº 09.146.451/0001-06 – NIRE 35.300.358.996 – Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: No 25/08/2021, às 10:00 horas, na sede social da “Companhia”, na Rua João Lourenço, nº 432, 
Vila Nova Conceição, na São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do 
parágrafo 3º do artigo 16 do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), por estarem presentes a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Emílio Rached Esper Kallas – Presidente; Monique Eloize Carneiro da 
Silva Brandão – Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a retificação de determinadas deliberações tomadas na 
reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 21/07/2021, cuja ata foi devidamente arquivada na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo em 02/08/2021, sob o nº 358.765/21-3 (“RCA da Companhia”), a qual deliberou 
sobre a realização, pela Companhia, de sua 2ª emissão da Companhia de debêntures simples, não conversíveis em ações, 
da espécie quirografária, em série única (“Debêntures”), no montante total de até R$180.000.000,00 na data de emissão 
(“Emissão”) a ser realizada mediante distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Lei nº 6.385, de 07/12/1976, 
conforme alterada, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada, e das 
demais disposições legais aplicáveis (“Oferta Restrita”), cujas características foram detalhadas e reguladas por meio do 
“Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Qui-
rografária, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Kallas Incorporações e Construções S.A.”, 
celebrado entre a Companhia e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ/ME nº 
36.113.876/0001-91), representando a comunhão dos interesses dos titulares das Debêntures (“Escritura”), de forma a 
alterar determinados termos e condições aprovados na RCA da Companhia; (ii) a autorização à diretoria da Companhia 
(“Diretoria”) e/ou aos seus procuradores para praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à forma-
lização, efetivação e implementação das deliberações acima, incluindo, mas sem limitação, a celebração de eventuais 
aditamentos à Escritura e ao Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo); e (iii) a ratificação de todos os demais 
termos e condições aprovados na RCA da Companhia, os quais permanecem inalterados, bem como todos os atos já 
praticados pela Diretoria ou seus procuradores, relacionados às deliberações acima. 5. Deliberações: Preliminarmente, 
os membros do Conselho de Administração autorizaram, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma 
de sumário. Em seguida, os Conselheiros, após exame e discussão das matérias objeto da ordem do dia, por unanimidade: 
5.1. Aprovaram a retificação dos itens “(vi)”, “(xvii)”, “(xix)”, “(xxiv)” e “(xxv)” da deliberação 5.1 aprovada na RCA da 
Companhia, os quais passam a vigorar com a seguinte redação: “(vi) Colocação e Procedimento de Distribuição: as 
Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime 
misto (i) de melhores esforços de colocação para o montante de R$30.000.000,00, e (ii) de garantia firme de colocação 
com relação ao montante de R$150.000.000,00, de forma não solidária, a ser prestada por instituições financeiras inte-
grantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”, sendo a instituição financeira intermediária 
líder denominada “Coordenador Líder”), de forma individual e não solidária, nos termos a serem estabelecidos no “Contrato 
de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos, sob o Regime Misto de Melhores Esforços e de 
Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série 
Única, da 2ª Emissão da Kallas Incorporações e Construções S.A.”, a ser celebrado entre a Emissora e os Coordenadores 
(“Contrato de Distribuição”). O plano de distribuição das Debêntures seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 
476, conforme será previsto no Contrato de Distribuição. O procedimento de coleta de intenções de investimento (“Pro-
cedimento de Bookbuilding”) será organizado pelos Coordenadores e realizado sem lotes mínimos ou máximos, para 
verificação, junto a Investidores Profissionais, da demanda pelas Debêntures, de forma a definir a quantidade de Debên-
tures efetivamente colocadas, a qual será definida a critério da Companhia, observada a Quantidade Mínima de Debên-
tures (conforme abaixo definido). O resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio de aditamento a 
Escritura, que deverá ser levado a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, conforme a ser previsto na 
Escritura, sem necessidade de nova aprovação societária pela Emissora ou de realização de Assembleia Geral de Deben-
turistas. Será admitida a distribuição parcial das Debêntures, nos termos do artigo 30, parágrafo 2º e 31, da Instrução da 
CVM nº 400, de 29/12/2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e do artigo 5º-A da Instrução CVM 476, observada 
que serão colocadas, ao menos, 150.000 Debêntures (“Quantidade Mínima de Debêntures”), objeto de garantia firme de 
colocação prestada pelos Coordenadores, sendo que as Debêntures que não forem distribuídas no âmbito da Oferta 
Restrita deverão ser obrigatoriamente canceladas pela Companhia; (...) (xvii) Remuneração das Debêntures: sobre o 
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios corresponden-
tes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia, over extra-grupo, 
expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas pela B3, acrescida de spread 
(sobretaxa) de 2,80% ao ano-base 252 dias úteis (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial 
e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor 
Nominal Unitário, conforme aplicável, desde a Data de Início da Rentabilidade (inclusive) ou Data de Pagamento da 
Remuneração (conforme definida abaixo) imediatamente anterior (inclusive) até a data de pagamento da Remuneração 
em questão (exclusive), data de declaração de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de Inadimplemento 
ou na data de um eventual Resgate Antecipado Facultativo Total (exclusive), o que ocorrer primeiro. A Remuneração será 
calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura; (...) (xix) Amortização do saldo do Valor Nominal Uni-
tário: o saldo do Valor Nominal Unitário, a partir do 36º mês (inclusive) contado da Data de Emissão, será amortizado em 
5 parcelas semestrais consecutivas, devidas sempre nos dias 16 de fevereiro e 16 de agosto de cada ano, sendo que a 
primeira parcela será devida em 16/08/2024, e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas de 
amortização das Debêntures, de acordo com as datas e percentuais a serem indicados na Escritura (cada uma, uma “Data 
de Amortização das Debêntures”); (...) (xxiv) Resgate Antecipado Facultativo Total: a Companhia poderá, a seu exclu-
sivo critério, a partir do 30º mês após a Data de Emissão, ou seja, a partir de 16/02/2024, realizar o resgate antecipado 
facultativo total das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo 
Total, o valor devido pela Companhia será equivalenteao (a) do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso; acrescido (b) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos 
até a data do Resgate Antecipado Facultativo Total, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade 
ou a Data de Pagamento da Remuneração anterior, conforme o caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo 
Total, incidente sobre o Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso (sendo os itens “(a)” 
e “(b)” acima considerados em conjunto como “Valor Base do Resgate Antecipado”), e (c) de prêmio equivalente a 0,50% 
ao ano, pro rata temporis, base 252 Dias Úteis, considerando a quantidade de dias úteis a transcorrer entre a data do 
efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total e a Data de Vencimento das Debêntures, incidente sobre o Valor Base do 
Resgate Antecipado conforme fórmula a ser prevista na Escritura. O Resgate Antecipado Facultativo Total para as Debên-
tures custodiadas eletronicamente na B3 seguirá os procedimentos de liquidação de eventos adotados por ela. Caso as 
Debêntures não estejam custodiadas eletronicamente na B3, o Resgate Antecipado Facultativo Total será realizado por 
meio do agente de liquidação e escriturador. As Debêntures resgatadas pela Companhia, conforme previsto neste item, 
serão obrigatoriamente canceladas. Não será permitido o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures; (xxv) 
Amortização Extraordinária Facultativa: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir do 30º mês após a Data 
de Emissão, ou seja, a partir de 16/02/2024 (inclusive), realizar a amortização extraordinária facultativa das Debêntures 
(“Amortização Extraordinária Facultativa”). Por ocasião da Amortização Extraordinária Facultativa, o valor devido pela 
Companhia será equivalente: (a) à parcela do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o 
caso; acrescido (b) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data da Amortização Extraordinária 
Facultativa, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data do Pagamento da Remuneração 
anterior, conforme o caso, até a data da efetiva Amortização Extraordinária Facultativa, incidente sobre a parcela do Valor 
Nominal Unitário, ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso (sendo os itens “(a)” e “(b)” acima, considerados 
em conjunto como “Valor Base da Amortização Extraordinária Facultativa”), e (c) de prêmio equivalente a 0,50% ao ano, 
pro rata temporis, base 252 Dias Úteis, considerando a quantidade de Dias Úteis a transcorrer entre a data da efetiva 
Amortização Extraordinária Facultativa e a Data de Vencimento das Debêntures, incidente sobre o Valor Base da Amorti-
zação Extraordinária Facultativa, conforme fórmula a ser prevista na Escritura. A realização da Amortização Extraordinária 
Facultativa deverá abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures, e deverá obedecer ao limite de amortização de 98% 
do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso; (...)” 5.2. Autorizaram a Diretoria e/ou seus 
procuradores a praticar, perante qualquer entidade, todos os atos e assinar todos os documentos necessários à formali-
zação, efetivação e implementação das deliberações aprovadas acima, incluindo, mas sem limitação, a celebração de 
eventuais aditamentos à Escritura e ao “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restri-
tos, sob Regime Misto de Melhores Esforços e de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da 2ª Emissão da Kallas Incorporações e Construções S.A.”, celebrado 
entre a Companhia e determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários 
(“Contrato de Distribuição”); 5.3. Ratificaram todos os demais termos e condições aprovados na RCA da Companhia, os 
quais permanecem inalterados, bem como todos os atos já praticados pela Diretoria ou seus procuradores relacionados 
às deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, da 
qual foi lavrada esta ata, consignando-se a participação da totalidade dos membros, que manifestaram sua concordância 
com os presentes termos. Assinaturas: Membros Conselheiros Presentes: Emilio Rached Esper Kallas, Felipe de Moura 
Prata e Basílio Chedid Jafet. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 25de agosto de 2021. Mesa: 
Emílio Rached Esper Kallas – Presidente; Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão – Secretária

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2021
EDITAL Nº 107/2021

PROCESSO Nº 114/2021
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
prestação de serviços de recapagem e recau-
chutagem de pneus. O Edital está disponível 
gratuitamente através dos sites: www.bbmnetli-
citacoes.com.br e www.saae.sp.gov.br. Este 
Pregão será realizado de forma ELETRÔNICA, 
através da BBM – Bolsa Brasileira de Mer-
cadoria, na data de 16 de setembro de 2021, 
às 09h00. Maiores informações, na Gerência 
de Compras, Licitações e Contratos do SAAE, 
através do telefone: (19) 3834-9430. Indaiatu-
ba, 30 de agosto de 2021. Engº Pedro Claudio 
Salla – Superintendente. 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

EDITAL - CONDIÇÕES DE VENDA. Nos termos estabelecidos neste edital, será realizado o leilão extra-
judicial, por meio do portal www.tezaleiloes.com.br. VENDEDORA: TOTAL LUBRIFICANTES DO BRA-
SIL LTDA. - CNPJ 71.770.689/0001-81. 1º LEILÃO: inicia em 10/09/2021, às 15h00min e finaliza dia 
14/09/2021, às 15h00min; LANCE INICIAL: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Caso não 
haja lance válido, seguirá sem interrupção para o: 2º LEILÃO: inicia em 14/09/2021, às 15h01min e finaliza 
dia 21/09/2021, às 15h00min; LANCE MÍNIMO: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). I – OBJETO 
DO LEILÃO- DESCRIÇÃO MATRICULAR: O LOTE Nº 05-A, DA QUADRA F, DO LOTEAMENTO DENOMI-
NADO RECANTO DOS PÁSSAROS, nesta cidade, com as seguintes medidas e confrontações: 5,00 metros 
de frente para a Rua José Antônio Greco; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 51,10 
metros da frente aos fundos e confronta com o lote nº 05-B (Matrícula nº 1.291); do lado esquerdo mede 
51,65 metros e confronta com o lote nº 04; nos fundos mede 5,03 metros e confronta com Área Institucional e 
propriedade de José Augusto Quintela; com a área de 256,88 metros quadrados. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 
36.23263.32.53.0323.00.000.1. MATRÍCULA: 5.327, do CRI de Taboão da Serra/SP. LOCALIZAÇÃO: R. José 
Antônio Greco, 109, Pq das Cigarreiras, Taboão da Serra, SP, CEP 06790-250. AVALIAÇÃO: R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), em fevereiro de 2021. II - CONDIÇÕES GERAIS- A alienação será condu-
zida pela Gestora TEZA Leilões, com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, Av. Francisco 
Matarazzo, 1.752, Sala 2305, Perdizes, CEP 05001-200, telefone 11 2323-3353, realizado exclusivamente 
de forma ELETRÔNICA por meio do portal TEZA LEILÕES, website www.tezaleiloes.com.br. Compete aos 
interessados em participar: a) cadastrar previamente no site; b) solicitar habilitação com antecedência de 
24h da data prevista para o encerramento da alienação aceitando previamente as condições deste edital, 
QUE CONSTITUI PARA TODOS OS EFEITOS CONTRATO ENTRE AS PARTES; c) ler atentamente o edital 
e documentos disponibilizados no site; d) assegurar que possui os requisitos de estrutura para participar 
da alienação via internet (conexão, equipamento, etc); e) analisar detalhadamente o lote, documentos e 
informações da alienação, inclusive visitando o bem mediante prévio agendamento, além das informações 
abaixo: III – OBSERVAÇÕES- A venda será celebrada em caráter “AD CORPUS”, ou seja, as fotos e as áreas 
mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação e divulgação deste leilão são mera-
mente enunciativas. Havendo divergências de áreas e/ou características físicas, o COMPRADOR não poderá 
pleitear da VENDEDORA complemento de metragens, abatimento do valor, indenização ou desfazimento da 
venda. Fica desde já esclarecido que os imóveis serão vendidos no exato estado em que se encontram, física 
e documentalmente, inclusive, mas não exclusivamente, no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatá-
rios e posseiros. Assim, em nenhuma hipótese, o COMPRADOR poderá alegar desconhecimento de suas 
condições, irregularidades, vícios, divergência de áreas, condições estruturais, mudança no compartimento 
interno, averbação de benfeitoria, aprovações nos órgãos fiscalizadores, ocupação por terceiros, condição de 
foreiro ou terrenos da marinha, estado de conservação e localização, hipóteses em que não será possível o 
abatimento proporcional do preço ou mesmo a rescisão da compra e venda. IV - PAGAMENTO- Será aceito 
pagamento nas seguintes formas: À VISTA: mediante o sinal de 30% (trinta por cento) do valor do lance, 
pago em até 48h (quarenta e oito horas), contadas a partir do encerramento do leilão e saldo remanescente 
em até 05 (cinco) dias úteis, ou; PARCELADO: mediante o sinal de 30% (trinta por cento) do valor do lance, 
pago em até 5 (cinco) dias úteis do encerramento do leilão e o saldo em até 2 (duas) parcelas, mensais e 
corrigidas pelo índice INPC, mais juros de 1%. V – COMISSÃO- A comissão do Gestor será de 5% (cinco 
por cento) do valor da arrematação, não incluída no valor do lance, a ser paga em até 48h do encerramento 
do leilão e será paga à TEZA Leilões e à LTN-A Partners, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 
cada. O pagamento será feito através de boleto bancário ou outro meio a ser indicado pelas empresas 
e os comprovantes deverão ser imediatamente encaminhados para o e-mail: contato@tezaleiloes.com.br. 
VI – LANCE VENCEDOR E INADIMPLEMENTO- Fica estabelecido que os lances vencedores ofertados, 
não caracterizam direito adquirido do COMPRADOR, em nenhuma hipótese, mas estão sempre condicio-
nados à prévia análise e expressa aprovação pela VENDEDORA após o Leilão. A negativa de venda pelo 
VENDEDOR não implica em pagamento de nenhuma indenização, valor e/ou reembolso a que título for. 
Será qualificado o vencedor aquele que oferecer a maior oferta, facultando à Vendedora dar preferência pelo 
pagamento à vista em detrimento do parcelado. Caso o licitante vencedor não realize o pagamento no prazo 
estipulado, será considerado vencedor aquele que tiver enviado a maior oferta subsequente àquela não paga, 
ficando os licitantes cientes e obrigados a realizar o pagamento pelo prazo improrrogável de até 10 (dez) 
dias. O licitante que deixar de cumprir com a obrigação de realizar o pagamento nas condições desse edital 
pagará, à titulo de multa, o equivalente 20% (vinte por cento) de sua maior oferta à  Vendedora e 5% (cinco 
por cento) de sua maior oferta às empresas responsáveis pela realização da venda (TEZA Leilões e LTN-A 
Partners). VII – CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: ficam cientes da alienação todos interessa-
dos descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede mundial de 
computadores. Este edital será publicado no sítio eletrônico www.tezaleiloes.com.br.Esta alienação rege-se, 
no que for aplicável, pelas normas e penas previstas no Código de Processo Civil, Código Penal, Decreto n° 
21.981/1932 e demais cabíveis, em especial no que diz respeito à inadimplência, desistência, tentativa de 
impedir ou atrapalhar a alienação e reparação de danos. São Paulo, 27 de agosto de 2021. TEZA LEILÕES.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO -  COMARCA DE
ITAPECERICA DA SERRA - 1ª VARA - Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155
- Jardim Santa Isabel - CEP 06850-850 - Fone: (11) 4635-5834 - Itapecerica da
Serra-SP - E-mail:itapecerica1@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 20
dias, expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO,  processo nº 1004953-
98.2019.8.26.0268. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara do Foro de Itapecerica da
Serra, Estado de São Paulo, Dra. ANA RITA DE FIGUEIREDO NERY, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) réus ausentes, incer tos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que perante este
Cartório tramitam os autos da ação de USUCAPIÃO ajuizada por HELOISA PE-
REIRA DE MORAES, tendo por objeto o imóvel situado na Rua Pedro José
Rotger Domingues, nº37, esquina com a Rua São João, nº280, Centro, neste
Municípío e Comarca, encerrando o terreno a área de 520,69m² (contribuinte
municipal: 23451-1-90-0001-000-02), sobre o qual existem três edificações, com
as respectivas áreas de 134,85m², 36,05m² e 43,22m², somando um total de
213,23m² de área construída. Alega a autora possuí-lo de forma mansa, pacífi-
ca ,  cont ínua e  sem opos ição de quem quer  que se ja ,  por  s í  e  por  seus
antecessores, por mais de 40 anos. Estando em termos, expede-se o presente
EDITAL para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS, para, no prazo de 15 (quin-
ze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. NÃO sendo CONTESTADA a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da Serra, aos 17 de agosto de 2021.

Diretoria
Danielle Cavalcanti Klintowitz - Coordenadora Geral - CPF 287.447.328-64
Rogério Gerlah Paganatto - CPF 129.306.908-60 - CRC 1SP131987/O-3

PÓLIS - INSTITUTO DE ESTUDOS, FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM POLÍTICAS SOCIAIS
CNPJ MF n° 57.752.206/0001 - 95

Demonstrações Financeiras - Em 31 de dezembro 2020 e 2019 (Em reais)
Balanço Patrimonial

Ativo Notas 2020 2019
Circulante 1.283.720,12 1.022.746,47
Caixa e equivalente de caixa 5 63.173,12 616.181,29
Recursos de projetos a receber 6 1.144.522,94 247.807,17
Outros créditos 7 76.024,06 158.758,01
Não Circulante 523.437,66 592.569,33
Imobilizado 8 521.315,67 589.803,42
Intangível 2.121,99 2.765,91
Total do Ativo 1.807.157,78 1.615.315,80

Passivo Notas 2020 2019
Circulante 807.488,08 264.721,72
Fornecedores 9 144.357,87 49.185,65
Empréstimos a Pagar 179.000,00 –
Salários e encargos sociais 10 131.031,59 98.461,30
Impostos e contribuições a recolher 11 14.157,98 7.809,35
Adiantamentos de cliente 135.416,30 6.205,00
Adiantamentos de projetos 
 e  convênios 12 e 19 203.524,34 103.060,42
Patrimônio Social 14 999.669,70 1.350.594,08
Patrimônio social 77.096,08 77.096,08
Reserva patrimonial 479.593,16 479.593,16
Déficit / Superávit acumulado 442.980,46 793.904,84
Total do Passivo e Patrimônio Social 1.807.157,78 1.615.315,80
Demonstração do Resultado Notas 2020 2019
Receitas 2.838.839,72 4.183.902,31
Receita operacional 15 2.833.385,18 4.178.447,77
Gratuidades 24 5.454,54 5.454,54
Despesas Operacionais (3.189.764,10) (3.968.766,04)
Despesas de recursos humanos 20 (711.449,02) (820.951,91)
Despesas administrativas e gerais 21 (2.094.424,34) (2.672.767,31)
Despesas tributárias 22 (60.998,74) (56.337,34)
Depreciações e amortizações (69.131,67) (69.865,87)
Resultado financeiro líquido 23 (33.804,13) 19.367,80
Renúncia fiscal 18 (214.501,66) (362.756,87)
Gratuidades 24 (5.454,54) (5.454,54)
Deficit/Superávit do Período (350.924,38) 215.136,27

Demonstração das Mutações do  Patrimônio Social

Nota

Patri-
mônio 
Social

Reserva 
Patri-

monial

Superávit/
Deficit 

Acumulado Total
Saldos em 31/12/2017 77.096,08 479.593,16 198.786,23 755.475,47
Superávit do exercício – – 401.057,38 401.057,38
Saldos em 31/12/2018 77.096,08 479.593,16 599.843,61 1.156.532,85
Superávit do exercício – – 215.136,27 215.136,27
Ajustes patrimoniais 4 – – (21.075,04) (21.075,04)
Saldos em 31/12/2019 77.096,08 479.593,16 814.979,88 1.350.594,08
Déficit do exercício – – (350.924,38) (350.924,38)
Saldos em 31/12/2020 77.096,08 479.593,16 464.055,50 999.669,70

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2020 2019
Atividades Operacionais
Deficit/Superávit do exercício (350.924,38) 215.136,27
Valores que não afetaram o caixa
Depreciações e amortizações 69.131,67 69.865,87
Caixa antes das mutações 
 do  capital de giro (281.792,71) 285.002,14
Variação de ativos e passivos
Recursos de projetos a receber (896.715,77) (246.344,00)
Outros créditos 82.733,95 (91.841,78)
Empréstimos a Pagar 179.000,00 –
Fornecedores 95.172,22 33.496,52
Salários e encargos sociais 32.570,29 11.315,67
Impostos e contribuições a recolher 6.348,63 1.060,46
Adiantamentos de cliente 129.211,30 6.205,00
Adiantamentos de projetos e convênios 100.463,92 (1.446.717,11)
Ajustes patrimoniais – (21.075,04)
Caixa aplicado nas ativ. operacionais (553.008,17) (1.468.898,14)
Atividades De Investimentos
Adições de imobilizado – (65.897,45)
Adições de Intangível – (3.220,00)
Caixa aplicado nas atividades 
 de investimentos – (69.117,45)
Aumento (Diminuição) de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (553.008,17) (1.538.015,59)
Variação do Caixa e Equivalentes 
 de Caixa (553.008,17) (1.538.015,59)
Saldo inicial de caixa e equiv. de caixa 616.181,29 2.154.196,88
Saldo final de caixa e equiv. de caixa 63.173,12 616.181,29

As Notas explicativas da administração são parte integrante das Demons-
trações Contábeis e se encontram na integra na sede do Instituto

Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1011461-94.2015.8.26.0011. O Dr. Paulo 
Baccarat Filho, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a 
Seide Saad Guardabassi (CPF: 170.226.838-16), que Banco Bradesco S/A ajuizou a si e também 
em face de Air Sub Assessoria e Consultoria Ltda e Claudio Guardabassi (já citados) Ação de 
Execução, da quantia de R$ 71.078,19 (08/2019), representada pela Cédula de Crédito Bancário  
Empréstimo Capital de Giro. Estando a coexecutada 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, sob pena de converterem-se em penhora os arrestos procedidos, 
independentemente de termo: a) sobre seus ativos financeiros no valor de R$ 4,49 (03/16). b) 
Apartamento nº 61-A  situado na Av. São Remo, 463, 13ª Subdistrito Butantã, objeto da matricula nº 
64.158 - 18º CRI/SP. Convertido, terá a coexecutada 15 dias, independente de nova intimação, 
para oferecer embargos. O prazo para embargos são de 15 dias, após o decurso do prazo do 
presente edital. Não sendo oferecido embargos, será nomeado curador especial nos termos do art. 
257, IV, CPC. Outrossim, também fica ciente das penhoras que recaíram sob o Apartamento nº 61-
A - situado na Av. São Remo, 463, 13ª Subdistrito Butantã, objeto da matricula nº 64.158 ? 18º 
CRI/SP, bem como o valor de R$ 2.189,40 (03/2016), pertencente ao coexecutado Claudio 
Guardabassi. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. SP, 28/07/21. 
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EDITAL DE CITAÇÃO  - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 1109735- 83.2016.8.26.0100 ( U-1160 ) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães 
e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Jorge Penna de 
Abreu, Maria Aparecida dos Reis, Manoel Penna de Abreu, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros 
e/ou sucessores, que José Ivanilto Paixão Silva e Maria das Dores Mascena Paixão ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Santa Cruz 
do Rio Pardo , nº 08 , Americanopolis, São Paulo-SP, medindo 32 m de frente para a Rua Santo 
Afonso, 24 m de um lado, 40 m de outro lado, tendo os fundos em zero, confrontando de um lado 
com a Rua Santa Cruz do Rio Pardo, e de outro lado com o lote nº 2, contribuinte nº 172.179.0001-
7, alegando posse mansa e pacífica 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 de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 31/08 E 01/09 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2021. A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TAQUARITUBA/SP torna público aos interessados a RETIFICAÇÃO do edital do 
PREGÃO PRESENCIAL 071/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVA PARA ME/
EPP, a qual tem por objeto: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de materiais 
esportivos e de brinquedos, durante 12 (doze) meses, com o intuito de desenvolver as atividades 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos das unidades do Novo Centro e Aleixo 
e para o Serviço de Escuta Especializada que está sendo implantada no Município, conforme 
solicitação da Coordenadoria Municipal da Ação Social e especificações dos itens constantes 
no Anexo I do edital”, que será regido pela L.F. 10.520/02, D.M. 040/2006, subsidiariamente, 
as disposições da L.F. 8.666/93, L.C. 123/2006, L.C. 147/2014, e demais normas aplicáveis. 
Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro se dará no dia 16/09/2021 a partir das 08h30, 
duração mínima de 30 minutos, Envelope nº 1 (Proposta de Preços) e nº 2 (Habilitação), no 
mesmo ato o credenciamento dos interessados em participar. LOCAL: Paço Municipal, sito à Av. 
Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo Centro, Taquarituba/SP. Edital RETIFICADO à disposição dos 
interessados a partir de 31/08/2021, de 2ª à 6ª feira, das 08h00 às 17h00, no Paço Municipal, ou 
no site www.taquarituba.sp.gov.br ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba/SP, 30 
de agosto de 2021. Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transporte e Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Aviso de Reabertura  – O Município de Hortolândia torna 
público que se encontra a disposição dos interessados a Tomada 
de Preços nº 10/2021 – Edital n.º 168/2021 – PMH 3911/2021 

– Objeto: “Contratação de empresa especializada para Elaboração de 
projetos básicos, orçamentos e memoriais descritivos para as obras de 
reforma da EMEF Tarsila do Amaral, da EMEF Jardim Primavera e do 
Centro da Melhor Idade, com fornecimento de todos os equipamentos, 
materiais e mão de obra necessária, de acordo com as especificações 
constantes no memorial descritivo e seus anexos”. Período de publicidade 
do Edital: 01/09/2021 a 15/09/2021 - Data e horário da Sessão Pública: 
16/09/2021 às 13h30. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio 
eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br (Licitações 
– Fácil Hortolândia) ou junto ao Departamento de Suprimentos, Setor 
de Cadastro, localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, 
bairro Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, 08:00 
às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da 
importância equivalente ao custo por folha da Administração. Hortolândia, 
30 de agosto de 2021. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000756-64.2015.8.26.0002 
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) 
MADEREIRA SANTAMARENSE LTDA ME, CNPJ 02.502.285/0001-94 e ANTONIA NERES 
LEAL, CPF 852.157.168-20, que lhe foi proposta uma ação de Execuçãode Título 
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: cobrança de 
R$540.408,51 (01/03/2021 - fls. 202), oriunda da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – 
Capital de Giro, com garantia de sessão fiduciária de Orpag's, Redecard, Mastercard e Cielo, 
sob nº 331/7.987.787, de 24/04/2014. 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 garantia 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 advocatícios, 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 15 de julho de 2021.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE ESCOLAR EM VEÍCULOS DE 
PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DA REGIÃO DO ABCD, SINTRATESP/ABCD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO SINDICAL
O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Escolar em Veículos de Pequeno, Médio e Grande Porte da 
Região do ABCD, SINTRATESP/ABCD, inscrito no CNPJ 11.463.008/0001-00 por seu Presidente Aparecido Feliciano 
Iamarino, convoca todos os Associados, quites com suas obrigações Estatutárias para a Eleição de Renovação da 
Diretoria Executiva, Conselho fi scal e Suplentes a se realizar no dia 13 e 14 de setembro de 2021 no horário das 
08:00hs às 17:00hs com posse para o dia 14 de novembro de 2021 para os próximos seis anos de 2021/2027, 
fi cando aberto o prazo de 3 dias consecutivos para requerimento de inscrição das chapas, contados a partir do dia 
seguinte da publicação deste edital inclusive no fi nal de semana na Secretaria da entidade na Rua Leila Gonçalves, nº 
96 Vila Gonçalves - São Bernardo do Campo/SP das 08:00hs às 16:00hs ininterruptamente dirigido ao Presidente da 
comissão Eleitoral indicado pelo Presidente da Entidade composta pelos seguintes membros Presidente da Comissão 
Eleitoral: Vitor de Moraes, Fellipe André Souto de Moraes e Luiz Fernando de Souza, aonde receberão orientações 
referentes ao Processo Eleitoral bem como, cópia do Estatuto Social e Fichas de qualifi cação, tudo nos termos do 
artigo 31 e seguintes do Estatuto Social da Entidade. O requerimento deverá ser assinado em duas vias e será 
dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral acompanhada de Ficha de Qualifi cação e documentos comprobatórios 
das demais exigências de cada candidato. A votação ocorrerá mediante instalação de mesas coletoras na sede 
do Sindicato e nos locais de trabalho a critério da comissão eleitoral de quantas Urnas fi xas ou itinerantes forem 
necessárias, podendo estipular roteiros e horários especiais. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Eleitoral com base no estatuto social e Legislação vigente ou ainda por assembleia geral especialmente convocada 
para esse fi m. São Bernardo do Campo/SP, 31/08/2021 Aparecido Feliciano Iamarino - Presidente.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público que se acha 

aberto Pregão Eletrônico nº. 18/PE/2021, através da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação 
pública e tem por objeto Registro de preços para realização de serviços 
de impressão de materiais gráficos para uso nas diversas Secretarias 
na Administração direta do Município de Nova Odessa. O edital estará 
disponível para download no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, e no site da prefeitura no seguinte link de 
acesso: http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 31/08/2021 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/09/2021, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16/09/2021, às 09h30min.

Nova Odessa, 30 de agosto de 2021.
Edimara Urel

Secretária de Administração

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

COMUNICADO
Processo Administrativo: PMC.2021.00037218-52
Interessado:Secretaria Municipal de Saúde
Assunto:Pregão nº 213/2021 - Eletrônico
Objeto:Registro de Preços de anestésicos de uso odontológico.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, COMUNICA aos interessados que, em razão da constatação de que o 
item 3 foi publicado como exclusivo para ME/EPP ao invés de ampla 
participação,no aplicativo "Licitações-e", altera o prazo inicialmente estabelecido 
para os procedimentos: Recebimento das Propostas dos itens 01 a 07: das 08h 
do dia 15/09/21 às 09h30min do dia 16/09/21 - Abertura das Propostas dos 
itens 01 a 07: a partir das 09h30min do dia 16/09/21 - Início da Disputa de 
Preços: a partir das 10h30min do dia 16/09/21. Ficam mantidas as demais 
condições do Edital do Pregão nº 213/2021 e seus anexos.

Campinas, 30 de agosto de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Pregão Presencial 28/2021 - Proc. Adm. 271/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 28/2021 – cujo 

objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Gêneros Alimentícios – Itens de 
Padaria, destinados a Merenda Escolar no Município de Alambari-SP. O Edital poderá ser adquirido 
no Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Data da 
abertura dos envelopes dia 15.09.2021 às 09:30 hrs.

Alambari, 30 de agosto de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação n° 017/2021
Processo Licitatório n° 040/2021

Diante dos elementos que instruem o processo, destacando-se o teor do parecer exarado pela douta Assessoria Jurídica, 
cujas conclusões acolho, por seus próprios e jurídicos fundamentos, RATIFICO, nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº 
8666/93, em favor da empresa: GUILHERME PINHEIRO RAMAZOTTI, CNPJ Nº 26.896.478/0001-35, visando a contrata-
ção de empresa para confecção e instalação de papel de parede com temas infantis na escola EMEIEF Professora Odete 
Sanches Rodrigues no municipio de Herculândia - SP, no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), com 
observação a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, referente ao preço contratado e à escolha 
dos fornecedores, em atendimento à Lei de Licitações.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93. DETERMINO a publicação da presente ratificação, para que 
produza os efeitos legais. Publique-se e cumpra-se.

Herculândia-SP, 27 de agosto de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021 (RESUMIDO). 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KM, ANO/MODELO 
A 2021/2021, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE HERCULÂNDIA, CONFORME RESOLUÇÃO SS-86, 
ORIUNDO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. Abertura: 16/09/2021, às 08h30min. 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 07h30min às 11h30min e dás 13h às 16h, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 30 de agosto de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 (RESUMIDO). 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO (AMBULÂNCIA) ZERO KM, 
ANO/MODELO A PARTIR DE 2017/2017, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE HERCULÂNDIA, CON-
FORME RESOLUÇÃO SS-86, ORIUNDO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. Abertura: 16/09/2021, às 10h. 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 07h30min às 11h30min e dás 13h às 16h, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 30 de agosto de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO E CALÇAS DE CAPOEIRA 
PARA O PROCESSO 1659721/2019 CONDECA PREFEITURA MUNICIPAL, A 
SER EXECUTADA NAS DEPENDÊNCIAS DO PROJETO MUNICIPAL CASA DO 
PEQUENO APRENDIZ – EXCLUSIVO ME/EPP. RETIRADA DO EDITAL: WWW.
ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H 
ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO 
DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 09H DO DIA 14/09/2021

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 001/2021

Acha-se aberta, no município de LUIZ ANTÔNIO/SP a TOMADA DE PREÇOS nº 001 / 2021 - Processo nº 
3092 / 2021, do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA NO RAMO PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 
NA EMEF PROFESSORA “ZILDA APARECIDA MARINHO”, conforme as especifi cações constantes 
no respectivo Edital completo e seus Anexos, mediante a utilização de recursos próprios deste município. 
ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES – DIA: 16 (dezesseis) DE SETEMBRO DE 2021 (dois 
mil e vinte e um), ÀS 09h00min00seg (nove horas). O Edital completo e seus anexos poderão ser consultados 
e retirados gratuitamente pelo site www.luizantonio.sp.gov.br, diretamente no Departamento de Compras e 
Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Avenida da Saudade, nº. 30, Centro, nesta, no horário de 
expediente, ou solicitado através do e-mail licitacao@luizantonio.sp.gov.br. 
Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 – Departamento de Compras e Licitações. 

Luiz Antônio / SP, 30 de agosto de 2021. 
(a) RODRIGO MELLO MARQUES - Prefeito Municipal.

SF 279 Participações Societárias S.A.
CNPJ/ME nº 40.876.309/0001-64 - NIRE 35.300.564.839
Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 30/06/2021

Aos 30/06/2021, às 12h, na sede social da Companhia. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Sérgio Marcondes Brincas, Secretário: Sr. Sílvio Luiz Pollini 
Gonçalves. Ordem do Dia e Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e 
sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: 1. Aprovar, com fundamento nos artigos 224, 
225 e seguintes da Lei das S.A., a incorporação total da Companhia pela Hospital Care Caledonia 
S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Bernardino de Campos, nº 230, 1º, 5º, 6º e 7º andar, 
Centro, CEP 13010-151, Campinas/SP, CNPJ/ME nº 25.249.439/0001-83, com seus atos constitutivos 
registrados na JUCESP/NIRE 35.300.493.419 (“Hospital Care”), com a sua consequente extinção, nos 
termos e condições do “Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação da SF 279 
Participações Societárias S.A. pela Hospital Care Caledonia S.A.” celebrado na presente data pela 
Companhia e pela Hospital Care (“Protocolo”). 1.1. Em decorrência da Incorporação, a totalidade do 
patrimônio da Companhia será vertida à Hospital Care, com a consequente extinção da Companhia. 
1.2. Em decorrência da Incorporação, considerando o disposto no Laudo de Avaliação, o capital social 
da Hospital Care será aumentado em R$ 48.532.863,50, correspondente ao valor dos direitos e 
obrigações que integram o patrimônio líquido contábil da Companhia, mediante a emissão de 
29.382.840 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de 
aproximadamente R$ 1,65 em favor dos acionistas da Companhia, na proporção detida pelos mesmos 
acionistas no capital social da Companhia, sendo atribuídas novas ações da Hospital Care aos 
referidos acionistas. 2. Ratificar a nomeação e contratação da DLG Consult Serviços Contábeis 
Ltda., sociedade com sede na Rua Dr. Borman, n° 23, sala 913, Centro, na Niterói/RJ, CEP 24.020-320, 
CNPJ/ME n° 14.778.846/001-61, registrada no CRC/RJ n° RJ 005484/0-4, que elaborou o laudo de 
avaliação da Companhia para fins da Incorporação (“Laudo de Avaliação”). 3. Aprovar o Laudo de 
Avaliação. 4. Aprovar a extinção da Companhia em decorrência da Incorporação, nos termos do 
Protocolo, sendo que a Hospital Care assumirá todas as responsabilidades, ativas e passivas, relativas 
ao patrimônio da Companhia (“Extinção”). 5. Ratificar o acordado entre as partes no sentido de que a 
Hospital Care sucederá a Companhia em todos os seus direitos e obrigações. 6. Autorizar os 
administradores da Companhia a promover o arquivamento da presente ata de Assembleia Geral 
Extraordinária perante a JUCESP e todos os demais órgãos públicos ou particulares, bem como a 
praticar todos os atos inerentes, úteis ou necessários à completa formalização da Incorporação e da 
Extinção de que tratam o presente instrumento. Encerramento: Formalidades Legais. Assinaturas: 
Presidente da Mesa: Sérgio Marcondes Brincas. Secretário: Sílvio Luiz Pollini Gonçalves. Extrato da ata. 
Campinas, 30/06/2021. Mesa: Sérgio Marcondes Brincas - Presidente; Sílvio Luiz Pollini Gonçalves 
- Secretário. JUCESP 378.034/21-2 em 06/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama 
de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.292.189 o requerimento feito pelo BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de credor fiduciário, objetivando 
a intimação do devedor fiduciante, RODNILSON RODRIGUES DA SILVA, RG nº 18452951-7-SSP/SP, CPF/
MF nº 096.502.668-01, contador, brasileiro, divorciado, o qual se encontra em local ignorado,incerto ou ina-
cessível, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimado a 
comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 
horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o paga-
mento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 30 de agosto de 
2021, o valor de R$88.722,29 (oitenta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), 
em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, 
registrado na matrícula nº 414.087, referente ao Apartamento Tipo nº 43, localizado no 4º pavimento da Torre A, 
Feel Good, integrante do empreendimento denominado  Condomínio Feel Jardim Sul, situado à Rua Chibata, 
nº 61, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, 
despesas com as tentativas de intimação pessoal do fiduciante e de todas as despesas com a publicação 
deste Edital. Fica INTIMADO o mencionado devedor fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da 
última publicação do presente edital, será o mesmo considerado como intimado e terá o prazo de quinze dias 
para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, ao credor fiduciário 
será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da 
Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o 
presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 31 
de agosto de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.342.127 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL-CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação 
do devedor fiduciante, WANDERLEI CHERUTI, RG nº 18214397-SSP/SP, CPF/MF nº 066.244.948-75, repre-
sentante comercial, brasileiro, solteiro, o qual se encontra em local incerto e não sabido, conforme certidões 
expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma 
que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimado a comparecer neste Serviço 
de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por 
meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso 
e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 30 de agosto de 2021, o valor de R$367.369,70 
(Trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), em conformidade 
com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na 
matrícula nº 275.534, referente ao Apartamento nº 121, do tipo “B”, localizado no 12º andar e na cobertura 
do Condomínio Edifício Villa Réggio, situado à Rua Jamanari, nº 215, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo 
que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal 
do fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADO o mencionado devedor 
fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, será o mesmo con-
siderado como intimado e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo 
legal para a purgação da mora, ao credor fiduciário será facultado requerer a consolidação da propriedade 
fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais 
da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos 
jornais de maior circulação local. São Paulo, 31 de agosto de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.349.726 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL-CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação 
do devedor fiduciante, CARLOS EDUARDO CINTRA, RG nº 199944532-SSP/SP, CPF/MF nº 116.825.878-27, 
educador físico, brasileiro, divorciado, o qual se encontra em local incerto e não sabido, conforme certidões 
expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma 
que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimado a comparecer neste Serviço 
de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por 
meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso 
e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 30 de agosto de 2021, o valor de R$157.851,07 
(Cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sete centavos), em conformidade 
com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na 
matrícula nº 303.870, referente ao Apartamento nº 122 localizado no 2º andar do Edifício “A”, integrante do 
Condomínio Residencial Ciudad Real, situado na Rua Maria José da Conceição, nº 75, 29º Subdistrito - Santo 
Amaro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de 
intimação pessoal do fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADO o 
mencionado devedor fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, 
será o mesmo considerado como intimado e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. 
Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, ao credor fiduciário será facultado requerer a consolidação 
da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam 
os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por 
três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 31 de agosto de 2021. PLINIO ANTONIO 
CHAGAS - OFICIAL
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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 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. 

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br
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Kallas Incoporações e Construções S.A.
CNPJ/ME nº 09.146.451/0001-06 – NIRE 35.300.358.996 – Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: No 25/08/2021, às 10:00 horas, na sede social da “Companhia”, na Rua João Lourenço, nº 432, 
Vila Nova Conceição, na São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do 
parágrafo 3º do artigo 16 do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), por estarem presentes a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Emílio Rached Esper Kallas – Presidente; Monique Eloize Carneiro da 
Silva Brandão – Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a retificação de determinadas deliberações tomadas na 
reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 21/07/2021, cuja ata foi devidamente arquivada na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo em 02/08/2021, sob o nº 358.765/21-3 (“RCA da Companhia”), a qual deliberou 
sobre a realização, pela Companhia, de sua 2ª emissão da Companhia de debêntures simples, não conversíveis em ações, 
da espécie quirografária, em série única (“Debêntures”), no montante total de até R$180.000.000,00 na data de emissão 
(“Emissão”) a ser realizada mediante distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Lei nº 6.385, de 07/12/1976, 
conforme alterada, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada, e das 
demais disposições legais aplicáveis (“Oferta Restrita”), cujas características foram detalhadas e reguladas por meio do 
“Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Qui-
rografária, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Kallas Incorporações e Construções S.A.”, 
celebrado entre a Companhia e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ/ME nº 
36.113.876/0001-91), representando a comunhão dos interesses dos titulares das Debêntures (“Escritura”), de forma a 
alterar determinados termos e condições aprovados na RCA da Companhia; (ii) a autorização à diretoria da Companhia 
(“Diretoria”) e/ou aos seus procuradores para praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à forma-
lização, efetivação e implementação das deliberações acima, incluindo, mas sem limitação, a celebração de eventuais 
aditamentos à Escritura e ao Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo); e (iii) a ratificação de todos os demais 
termos e condições aprovados na RCA da Companhia, os quais permanecem inalterados, bem como todos os atos já 
praticados pela Diretoria ou seus procuradores, relacionados às deliberações acima. 5. Deliberações: Preliminarmente, 
os membros do Conselho de Administração autorizaram, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma 
de sumário. Em seguida, os Conselheiros, após exame e discussão das matérias objeto da ordem do dia, por unanimidade: 
5.1. Aprovaram a retificação dos itens “(vi)”, “(xvii)”, “(xix)”, “(xxiv)” e “(xxv)” da deliberação 5.1 aprovada na RCA da 
Companhia, os quais passam a vigorar com a seguinte redação: “(vi) Colocação e Procedimento de Distribuição: as 
Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime 
misto (i) de melhores esforços de colocação para o montante de R$30.000.000,00, e (ii) de garantia firme de colocação 
com relação ao montante de R$150.000.000,00, de forma não solidária, a ser prestada por instituições financeiras inte-
grantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”, sendo a instituição financeira intermediária 
líder denominada “Coordenador Líder”), de forma individual e não solidária, nos termos a serem estabelecidos no “Contrato 
de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos, sob o Regime Misto de Melhores Esforços e de 
Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série 
Única, da 2ª Emissão da Kallas Incorporações e Construções S.A.”, a ser celebrado entre a Emissora e os Coordenadores 
(“Contrato de Distribuição”). O plano de distribuição das Debêntures seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 
476, conforme será previsto no Contrato de Distribuição. O procedimento de coleta de intenções de investimento (“Pro-
cedimento de Bookbuilding”) será organizado pelos Coordenadores e realizado sem lotes mínimos ou máximos, para 
verificação, junto a Investidores Profissionais, da demanda pelas Debêntures, de forma a definir a quantidade de Debên-
tures efetivamente colocadas, a qual será definida a critério da Companhia, observada a Quantidade Mínima de Debên-
tures (conforme abaixo definido). O resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio de aditamento a 
Escritura, que deverá ser levado a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, conforme a ser previsto na 
Escritura, sem necessidade de nova aprovação societária pela Emissora ou de realização de Assembleia Geral de Deben-
turistas. Será admitida a distribuição parcial das Debêntures, nos termos do artigo 30, parágrafo 2º e 31, da Instrução da 
CVM nº 400, de 29/12/2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e do artigo 5º-A da Instrução CVM 476, observada 
que serão colocadas, ao menos, 150.000 Debêntures (“Quantidade Mínima de Debêntures”), objeto de garantia firme de 
colocação prestada pelos Coordenadores, sendo que as Debêntures que não forem distribuídas no âmbito da Oferta 
Restrita deverão ser obrigatoriamente canceladas pela Companhia; (...) (xvii) Remuneração das Debêntures: sobre o 
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios corresponden-
tes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia, over extra-grupo, 
expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas pela B3, acrescida de spread 
(sobretaxa) de 2,80% ao ano-base 252 dias úteis (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial 
e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor 
Nominal Unitário, conforme aplicável, desde a Data de Início da Rentabilidade (inclusive) ou Data de Pagamento da 
Remuneração (conforme definida abaixo) imediatamente anterior (inclusive) até a data de pagamento da Remuneração 
em questão (exclusive), data de declaração de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de Inadimplemento 
ou na data de um eventual Resgate Antecipado Facultativo Total (exclusive), o que ocorrer primeiro. A Remuneração será 
calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura; (...) (xix) Amortização do saldo do Valor Nominal Uni-
tário: o saldo do Valor Nominal Unitário, a partir do 36º mês (inclusive) contado da Data de Emissão, será amortizado em 
5 parcelas semestrais consecutivas, devidas sempre nos dias 16 de fevereiro e 16 de agosto de cada ano, sendo que a 
primeira parcela será devida em 16/08/2024, e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas de 
amortização das Debêntures, de acordo com as datas e percentuais a serem indicados na Escritura (cada uma, uma “Data 
de Amortização das Debêntures”); (...) (xxiv) Resgate Antecipado Facultativo Total: a Companhia poderá, a seu exclu-
sivo critério, a partir do 30º mês após a Data de Emissão, ou seja, a partir de 16/02/2024, realizar o resgate antecipado 
facultativo total das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo 
Total, o valor devido pela Companhia será equivalenteao (a) do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso; acrescido (b) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos 
até a data do Resgate Antecipado Facultativo Total, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade 
ou a Data de Pagamento da Remuneração anterior, conforme o caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo 
Total, incidente sobre o Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso (sendo os itens “(a)” 
e “(b)” acima considerados em conjunto como “Valor Base do Resgate Antecipado”), e (c) de prêmio equivalente a 0,50% 
ao ano, pro rata temporis, base 252 Dias Úteis, considerando a quantidade de dias úteis a transcorrer entre a data do 
efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total e a Data de Vencimento das Debêntures, incidente sobre o Valor Base do 
Resgate Antecipado conforme fórmula a ser prevista na Escritura. O Resgate Antecipado Facultativo Total para as Debên-
tures custodiadas eletronicamente na B3 seguirá os procedimentos de liquidação de eventos adotados por ela. Caso as 
Debêntures não estejam custodiadas eletronicamente na B3, o Resgate Antecipado Facultativo Total será realizado por 
meio do agente de liquidação e escriturador. As Debêntures resgatadas pela Companhia, conforme previsto neste item, 
serão obrigatoriamente canceladas. Não será permitido o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures; (xxv) 
Amortização Extraordinária Facultativa: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir do 30º mês após a Data 
de Emissão, ou seja, a partir de 16/02/2024 (inclusive), realizar a amortização extraordinária facultativa das Debêntures 
(“Amortização Extraordinária Facultativa”). Por ocasião da Amortização Extraordinária Facultativa, o valor devido pela 
Companhia será equivalente: (a) à parcela do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o 
caso; acrescido (b) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data da Amortização Extraordinária 
Facultativa, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data do Pagamento da Remuneração 
anterior, conforme o caso, até a data da efetiva Amortização Extraordinária Facultativa, incidente sobre a parcela do Valor 
Nominal Unitário, ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso (sendo os itens “(a)” e “(b)” acima, considerados 
em conjunto como “Valor Base da Amortização Extraordinária Facultativa”), e (c) de prêmio equivalente a 0,50% ao ano, 
pro rata temporis, base 252 Dias Úteis, considerando a quantidade de Dias Úteis a transcorrer entre a data da efetiva 
Amortização Extraordinária Facultativa e a Data de Vencimento das Debêntures, incidente sobre o Valor Base da Amorti-
zação Extraordinária Facultativa, conforme fórmula a ser prevista na Escritura. A realização da Amortização Extraordinária 
Facultativa deverá abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures, e deverá obedecer ao limite de amortização de 98% 
do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso; (...)” 5.2. Autorizaram a Diretoria e/ou seus 
procuradores a praticar, perante qualquer entidade, todos os atos e assinar todos os documentos necessários à formali-
zação, efetivação e implementação das deliberações aprovadas acima, incluindo, mas sem limitação, a celebração de 
eventuais aditamentos à Escritura e ao “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restri-
tos, sob Regime Misto de Melhores Esforços e de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da 2ª Emissão da Kallas Incorporações e Construções S.A.”, celebrado 
entre a Companhia e determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários 
(“Contrato de Distribuição”); 5.3. Ratificaram todos os demais termos e condições aprovados na RCA da Companhia, os 
quais permanecem inalterados, bem como todos os atos já praticados pela Diretoria ou seus procuradores relacionados 
às deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, da 
qual foi lavrada esta ata, consignando-se a participação da totalidade dos membros, que manifestaram sua concordância 
com os presentes termos. Assinaturas: Membros Conselheiros Presentes: Emilio Rached Esper Kallas, Felipe de Moura 
Prata e Basílio Chedid Jafet. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 25de agosto de 2021. Mesa: 
Emílio Rached Esper Kallas – Presidente; Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão – Secretária

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2021
EDITAL Nº 107/2021

PROCESSO Nº 114/2021
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
prestação de serviços de recapagem e recau-
chutagem de pneus. O Edital está disponível 
gratuitamente através dos sites: www.bbmnetli-
citacoes.com.br e www.saae.sp.gov.br. Este 
Pregão será realizado de forma ELETRÔNICA, 
através da BBM – Bolsa Brasileira de Mer-
cadoria, na data de 16 de setembro de 2021, 
às 09h00. Maiores informações, na Gerência 
de Compras, Licitações e Contratos do SAAE, 
através do telefone: (19) 3834-9430. Indaiatu-
ba, 30 de agosto de 2021. Engº Pedro Claudio 
Salla – Superintendente. 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

EDITAL - CONDIÇÕES DE VENDA. Nos termos estabelecidos neste edital, será realizado o leilão extra-
judicial, por meio do portal www.tezaleiloes.com.br. VENDEDORA: TOTAL LUBRIFICANTES DO BRA-
SIL LTDA. - CNPJ 71.770.689/0001-81. 1º LEILÃO: inicia em 10/09/2021, às 15h00min e finaliza dia 
14/09/2021, às 15h00min; LANCE INICIAL: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Caso não 
haja lance válido, seguirá sem interrupção para o: 2º LEILÃO: inicia em 14/09/2021, às 15h01min e finaliza 
dia 21/09/2021, às 15h00min; LANCE MÍNIMO: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). I – OBJETO 
DO LEILÃO- DESCRIÇÃO MATRICULAR: O LOTE Nº 05-A, DA QUADRA F, DO LOTEAMENTO DENOMI-
NADO RECANTO DOS PÁSSAROS, nesta cidade, com as seguintes medidas e confrontações: 5,00 metros 
de frente para a Rua José Antônio Greco; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 51,10 
metros da frente aos fundos e confronta com o lote nº 05-B (Matrícula nº 1.291); do lado esquerdo mede 
51,65 metros e confronta com o lote nº 04; nos fundos mede 5,03 metros e confronta com Área Institucional e 
propriedade de José Augusto Quintela; com a área de 256,88 metros quadrados. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 
36.23263.32.53.0323.00.000.1. MATRÍCULA: 5.327, do CRI de Taboão da Serra/SP. LOCALIZAÇÃO: R. José 
Antônio Greco, 109, Pq das Cigarreiras, Taboão da Serra, SP, CEP 06790-250. AVALIAÇÃO: R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), em fevereiro de 2021. II - CONDIÇÕES GERAIS- A alienação será condu-
zida pela Gestora TEZA Leilões, com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, Av. Francisco 
Matarazzo, 1.752, Sala 2305, Perdizes, CEP 05001-200, telefone 11 2323-3353, realizado exclusivamente 
de forma ELETRÔNICA por meio do portal TEZA LEILÕES, website www.tezaleiloes.com.br. Compete aos 
interessados em participar: a) cadastrar previamente no site; b) solicitar habilitação com antecedência de 
24h da data prevista para o encerramento da alienação aceitando previamente as condições deste edital, 
QUE CONSTITUI PARA TODOS OS EFEITOS CONTRATO ENTRE AS PARTES; c) ler atentamente o edital 
e documentos disponibilizados no site; d) assegurar que possui os requisitos de estrutura para participar 
da alienação via internet (conexão, equipamento, etc); e) analisar detalhadamente o lote, documentos e 
informações da alienação, inclusive visitando o bem mediante prévio agendamento, além das informações 
abaixo: III – OBSERVAÇÕES- A venda será celebrada em caráter “AD CORPUS”, ou seja, as fotos e as áreas 
mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação e divulgação deste leilão são mera-
mente enunciativas. Havendo divergências de áreas e/ou características físicas, o COMPRADOR não poderá 
pleitear da VENDEDORA complemento de metragens, abatimento do valor, indenização ou desfazimento da 
venda. Fica desde já esclarecido que os imóveis serão vendidos no exato estado em que se encontram, física 
e documentalmente, inclusive, mas não exclusivamente, no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatá-
rios e posseiros. Assim, em nenhuma hipótese, o COMPRADOR poderá alegar desconhecimento de suas 
condições, irregularidades, vícios, divergência de áreas, condições estruturais, mudança no compartimento 
interno, averbação de benfeitoria, aprovações nos órgãos fiscalizadores, ocupação por terceiros, condição de 
foreiro ou terrenos da marinha, estado de conservação e localização, hipóteses em que não será possível o 
abatimento proporcional do preço ou mesmo a rescisão da compra e venda. IV - PAGAMENTO- Será aceito 
pagamento nas seguintes formas: À VISTA: mediante o sinal de 30% (trinta por cento) do valor do lance, 
pago em até 48h (quarenta e oito horas), contadas a partir do encerramento do leilão e saldo remanescente 
em até 05 (cinco) dias úteis, ou; PARCELADO: mediante o sinal de 30% (trinta por cento) do valor do lance, 
pago em até 5 (cinco) dias úteis do encerramento do leilão e o saldo em até 2 (duas) parcelas, mensais e 
corrigidas pelo índice INPC, mais juros de 1%. V – COMISSÃO- A comissão do Gestor será de 5% (cinco 
por cento) do valor da arrematação, não incluída no valor do lance, a ser paga em até 48h do encerramento 
do leilão e será paga à TEZA Leilões e à LTN-A Partners, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 
cada. O pagamento será feito através de boleto bancário ou outro meio a ser indicado pelas empresas 
e os comprovantes deverão ser imediatamente encaminhados para o e-mail: contato@tezaleiloes.com.br. 
VI – LANCE VENCEDOR E INADIMPLEMENTO- Fica estabelecido que os lances vencedores ofertados, 
não caracterizam direito adquirido do COMPRADOR, em nenhuma hipótese, mas estão sempre condicio-
nados à prévia análise e expressa aprovação pela VENDEDORA após o Leilão. A negativa de venda pelo 
VENDEDOR não implica em pagamento de nenhuma indenização, valor e/ou reembolso a que título for. 
Será qualificado o vencedor aquele que oferecer a maior oferta, facultando à Vendedora dar preferência pelo 
pagamento à vista em detrimento do parcelado. Caso o licitante vencedor não realize o pagamento no prazo 
estipulado, será considerado vencedor aquele que tiver enviado a maior oferta subsequente àquela não paga, 
ficando os licitantes cientes e obrigados a realizar o pagamento pelo prazo improrrogável de até 10 (dez) 
dias. O licitante que deixar de cumprir com a obrigação de realizar o pagamento nas condições desse edital 
pagará, à titulo de multa, o equivalente 20% (vinte por cento) de sua maior oferta à  Vendedora e 5% (cinco 
por cento) de sua maior oferta às empresas responsáveis pela realização da venda (TEZA Leilões e LTN-A 
Partners). VII – CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: ficam cientes da alienação todos interessa-
dos descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede mundial de 
computadores. Este edital será publicado no sítio eletrônico www.tezaleiloes.com.br.Esta alienação rege-se, 
no que for aplicável, pelas normas e penas previstas no Código de Processo Civil, Código Penal, Decreto n° 
21.981/1932 e demais cabíveis, em especial no que diz respeito à inadimplência, desistência, tentativa de 
impedir ou atrapalhar a alienação e reparação de danos. São Paulo, 27 de agosto de 2021. TEZA LEILÕES.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO -  COMARCA DE
ITAPECERICA DA SERRA - 1ª VARA - Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155
- Jardim Santa Isabel - CEP 06850-850 - Fone: (11) 4635-5834 - Itapecerica da
Serra-SP - E-mail:itapecerica1@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 20
dias, expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO,  processo nº 1004953-
98.2019.8.26.0268. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara do Foro de Itapecerica da
Serra, Estado de São Paulo, Dra. ANA RITA DE FIGUEIREDO NERY, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) réus ausentes, incer tos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que perante este
Cartório tramitam os autos da ação de USUCAPIÃO ajuizada por HELOISA PE-
REIRA DE MORAES, tendo por objeto o imóvel situado na Rua Pedro José
Rotger Domingues, nº37, esquina com a Rua São João, nº280, Centro, neste
Municípío e Comarca, encerrando o terreno a área de 520,69m² (contribuinte
municipal: 23451-1-90-0001-000-02), sobre o qual existem três edificações, com
as respectivas áreas de 134,85m², 36,05m² e 43,22m², somando um total de
213,23m² de área construída. Alega a autora possuí-lo de forma mansa, pacífi-
ca ,  cont ínua e  sem opos ição de quem quer  que se ja ,  por  s í  e  por  seus
antecessores, por mais de 40 anos. Estando em termos, expede-se o presente
EDITAL para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS, para, no prazo de 15 (quin-
ze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. NÃO sendo CONTESTADA a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da Serra, aos 17 de agosto de 2021.

Diretoria
Danielle Cavalcanti Klintowitz - Coordenadora Geral - CPF 287.447.328-64
Rogério Gerlah Paganatto - CPF 129.306.908-60 - CRC 1SP131987/O-3

PÓLIS - INSTITUTO DE ESTUDOS, FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM POLÍTICAS SOCIAIS
CNPJ MF n° 57.752.206/0001 - 95

Demonstrações Financeiras - Em 31 de dezembro 2020 e 2019 (Em reais)
Balanço Patrimonial

Ativo Notas 2020 2019
Circulante 1.283.720,12 1.022.746,47
Caixa e equivalente de caixa 5 63.173,12 616.181,29
Recursos de projetos a receber 6 1.144.522,94 247.807,17
Outros créditos 7 76.024,06 158.758,01
Não Circulante 523.437,66 592.569,33
Imobilizado 8 521.315,67 589.803,42
Intangível 2.121,99 2.765,91
Total do Ativo 1.807.157,78 1.615.315,80

Passivo Notas 2020 2019
Circulante 807.488,08 264.721,72
Fornecedores 9 144.357,87 49.185,65
Empréstimos a Pagar 179.000,00 –
Salários e encargos sociais 10 131.031,59 98.461,30
Impostos e contribuições a recolher 11 14.157,98 7.809,35
Adiantamentos de cliente 135.416,30 6.205,00
Adiantamentos de projetos 
 e  convênios 12 e 19 203.524,34 103.060,42
Patrimônio Social 14 999.669,70 1.350.594,08
Patrimônio social 77.096,08 77.096,08
Reserva patrimonial 479.593,16 479.593,16
Déficit / Superávit acumulado 442.980,46 793.904,84
Total do Passivo e Patrimônio Social 1.807.157,78 1.615.315,80
Demonstração do Resultado Notas 2020 2019
Receitas 2.838.839,72 4.183.902,31
Receita operacional 15 2.833.385,18 4.178.447,77
Gratuidades 24 5.454,54 5.454,54
Despesas Operacionais (3.189.764,10) (3.968.766,04)
Despesas de recursos humanos 20 (711.449,02) (820.951,91)
Despesas administrativas e gerais 21 (2.094.424,34) (2.672.767,31)
Despesas tributárias 22 (60.998,74) (56.337,34)
Depreciações e amortizações (69.131,67) (69.865,87)
Resultado financeiro líquido 23 (33.804,13) 19.367,80
Renúncia fiscal 18 (214.501,66) (362.756,87)
Gratuidades 24 (5.454,54) (5.454,54)
Deficit/Superávit do Período (350.924,38) 215.136,27

Demonstração das Mutações do  Patrimônio Social

Nota

Patri-
mônio 
Social

Reserva 
Patri-

monial

Superávit/
Deficit 

Acumulado Total
Saldos em 31/12/2017 77.096,08 479.593,16 198.786,23 755.475,47
Superávit do exercício – – 401.057,38 401.057,38
Saldos em 31/12/2018 77.096,08 479.593,16 599.843,61 1.156.532,85
Superávit do exercício – – 215.136,27 215.136,27
Ajustes patrimoniais 4 – – (21.075,04) (21.075,04)
Saldos em 31/12/2019 77.096,08 479.593,16 814.979,88 1.350.594,08
Déficit do exercício – – (350.924,38) (350.924,38)
Saldos em 31/12/2020 77.096,08 479.593,16 464.055,50 999.669,70

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2020 2019
Atividades Operacionais
Deficit/Superávit do exercício (350.924,38) 215.136,27
Valores que não afetaram o caixa
Depreciações e amortizações 69.131,67 69.865,87
Caixa antes das mutações 
 do  capital de giro (281.792,71) 285.002,14
Variação de ativos e passivos
Recursos de projetos a receber (896.715,77) (246.344,00)
Outros créditos 82.733,95 (91.841,78)
Empréstimos a Pagar 179.000,00 –
Fornecedores 95.172,22 33.496,52
Salários e encargos sociais 32.570,29 11.315,67
Impostos e contribuições a recolher 6.348,63 1.060,46
Adiantamentos de cliente 129.211,30 6.205,00
Adiantamentos de projetos e convênios 100.463,92 (1.446.717,11)
Ajustes patrimoniais – (21.075,04)
Caixa aplicado nas ativ. operacionais (553.008,17) (1.468.898,14)
Atividades De Investimentos
Adições de imobilizado – (65.897,45)
Adições de Intangível – (3.220,00)
Caixa aplicado nas atividades 
 de investimentos – (69.117,45)
Aumento (Diminuição) de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (553.008,17) (1.538.015,59)
Variação do Caixa e Equivalentes 
 de Caixa (553.008,17) (1.538.015,59)
Saldo inicial de caixa e equiv. de caixa 616.181,29 2.154.196,88
Saldo final de caixa e equiv. de caixa 63.173,12 616.181,29

As Notas explicativas da administração são parte integrante das Demons-
trações Contábeis e se encontram na integra na sede do Instituto

Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1011461-94.2015.8.26.0011. O Dr. Paulo 
Baccarat Filho, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a 
Seide Saad Guardabassi (CPF: 170.226.838-16), que Banco Bradesco S/A ajuizou a si e também 
em face de Air Sub Assessoria e Consultoria Ltda e Claudio Guardabassi (já citados) Ação de 
Execução, da quantia de R$ 71.078,19 (08/2019), representada pela Cédula de Crédito Bancário  
Empréstimo Capital de Giro. Estando a coexecutada 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, sob pena de converterem-se em penhora os arrestos procedidos, 
independentemente de termo: a) sobre seus ativos financeiros no valor de R$ 4,49 (03/16). b) 
Apartamento nº 61-A  situado na Av. São Remo, 463, 13ª Subdistrito Butantã, objeto da matricula nº 
64.158 - 18º CRI/SP. Convertido, terá a coexecutada 15 dias, independente de nova intimação, 
para oferecer embargos. O prazo para embargos são de 15 dias, após o decurso do prazo do 
presente edital. Não sendo oferecido embargos, será nomeado curador especial nos termos do art. 
257, IV, CPC. Outrossim, também fica ciente das penhoras que recaíram sob o Apartamento nº 61-
A - situado na Av. São Remo, 463, 13ª Subdistrito Butantã, objeto da matricula nº 64.158 ? 18º 
CRI/SP, bem como o valor de R$ 2.189,40 (03/2016), pertencente ao coexecutado Claudio 
Guardabassi. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. SP, 28/07/21. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO – 31/08 E 01/09/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO  - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 1109735- 83.2016.8.26.0100 ( U-1160 ) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães 
e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Jorge Penna de 
Abreu, Maria Aparecida dos Reis, Manoel Penna de Abreu, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros 
e/ou sucessores, que José Ivanilto Paixão Silva e Maria das Dores Mascena Paixão ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Santa Cruz 
do Rio Pardo , nº 08 , Americanopolis, São Paulo-SP, medindo 32 m de frente para a Rua Santo 
Afonso, 24 m de um lado, 40 m de outro lado, tendo os fundos em zero, confrontando de um lado 
com a Rua Santa Cruz do Rio Pardo, e de outro lado com o lote nº 2, contribuinte nº 172.179.0001-
7, alegando posse mansa e pacífica 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 de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 31/08 E 01/09 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2021. A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TAQUARITUBA/SP torna público aos interessados a RETIFICAÇÃO do edital do 
PREGÃO PRESENCIAL 071/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVA PARA ME/
EPP, a qual tem por objeto: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de materiais 
esportivos e de brinquedos, durante 12 (doze) meses, com o intuito de desenvolver as atividades 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos das unidades do Novo Centro e Aleixo 
e para o Serviço de Escuta Especializada que está sendo implantada no Município, conforme 
solicitação da Coordenadoria Municipal da Ação Social e especificações dos itens constantes 
no Anexo I do edital”, que será regido pela L.F. 10.520/02, D.M. 040/2006, subsidiariamente, 
as disposições da L.F. 8.666/93, L.C. 123/2006, L.C. 147/2014, e demais normas aplicáveis. 
Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro se dará no dia 16/09/2021 a partir das 08h30, 
duração mínima de 30 minutos, Envelope nº 1 (Proposta de Preços) e nº 2 (Habilitação), no 
mesmo ato o credenciamento dos interessados em participar. LOCAL: Paço Municipal, sito à Av. 
Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo Centro, Taquarituba/SP. Edital RETIFICADO à disposição dos 
interessados a partir de 31/08/2021, de 2ª à 6ª feira, das 08h00 às 17h00, no Paço Municipal, ou 
no site www.taquarituba.sp.gov.br ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba/SP, 30 
de agosto de 2021. Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transporte e Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Aviso de Reabertura  – O Município de Hortolândia torna 
público que se encontra a disposição dos interessados a Tomada 
de Preços nº 10/2021 – Edital n.º 168/2021 – PMH 3911/2021 

– Objeto: “Contratação de empresa especializada para Elaboração de 
projetos básicos, orçamentos e memoriais descritivos para as obras de 
reforma da EMEF Tarsila do Amaral, da EMEF Jardim Primavera e do 
Centro da Melhor Idade, com fornecimento de todos os equipamentos, 
materiais e mão de obra necessária, de acordo com as especificações 
constantes no memorial descritivo e seus anexos”. Período de publicidade 
do Edital: 01/09/2021 a 15/09/2021 - Data e horário da Sessão Pública: 
16/09/2021 às 13h30. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio 
eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br (Licitações 
– Fácil Hortolândia) ou junto ao Departamento de Suprimentos, Setor 
de Cadastro, localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, 
bairro Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, 08:00 
às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da 
importância equivalente ao custo por folha da Administração. Hortolândia, 
30 de agosto de 2021. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000756-64.2015.8.26.0002 
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) 
MADEREIRA SANTAMARENSE LTDA ME, CNPJ 02.502.285/0001-94 e ANTONIA NERES 
LEAL, CPF 852.157.168-20, que lhe foi proposta uma ação de Execuçãode Título 
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: cobrança de 
R$540.408,51 (01/03/2021 - fls. 202), oriunda da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – 
Capital de Giro, com garantia de sessão fiduciária de Orpag's, Redecard, Mastercard e Cielo, 
sob nº 331/7.987.787, de 24/04/2014. 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 garantia 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 advocatícios, 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 15 de julho de 2021.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE ESCOLAR EM VEÍCULOS DE 
PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DA REGIÃO DO ABCD, SINTRATESP/ABCD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO SINDICAL
O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Escolar em Veículos de Pequeno, Médio e Grande Porte da 
Região do ABCD, SINTRATESP/ABCD, inscrito no CNPJ 11.463.008/0001-00 por seu Presidente Aparecido Feliciano 
Iamarino, convoca todos os Associados, quites com suas obrigações Estatutárias para a Eleição de Renovação da 
Diretoria Executiva, Conselho fi scal e Suplentes a se realizar no dia 13 e 14 de setembro de 2021 no horário das 
08:00hs às 17:00hs com posse para o dia 14 de novembro de 2021 para os próximos seis anos de 2021/2027, 
fi cando aberto o prazo de 3 dias consecutivos para requerimento de inscrição das chapas, contados a partir do dia 
seguinte da publicação deste edital inclusive no fi nal de semana na Secretaria da entidade na Rua Leila Gonçalves, nº 
96 Vila Gonçalves - São Bernardo do Campo/SP das 08:00hs às 16:00hs ininterruptamente dirigido ao Presidente da 
comissão Eleitoral indicado pelo Presidente da Entidade composta pelos seguintes membros Presidente da Comissão 
Eleitoral: Vitor de Moraes, Fellipe André Souto de Moraes e Luiz Fernando de Souza, aonde receberão orientações 
referentes ao Processo Eleitoral bem como, cópia do Estatuto Social e Fichas de qualifi cação, tudo nos termos do 
artigo 31 e seguintes do Estatuto Social da Entidade. O requerimento deverá ser assinado em duas vias e será 
dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral acompanhada de Ficha de Qualifi cação e documentos comprobatórios 
das demais exigências de cada candidato. A votação ocorrerá mediante instalação de mesas coletoras na sede 
do Sindicato e nos locais de trabalho a critério da comissão eleitoral de quantas Urnas fi xas ou itinerantes forem 
necessárias, podendo estipular roteiros e horários especiais. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Eleitoral com base no estatuto social e Legislação vigente ou ainda por assembleia geral especialmente convocada 
para esse fi m. São Bernardo do Campo/SP, 31/08/2021 Aparecido Feliciano Iamarino - Presidente.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público que se acha 

aberto Pregão Eletrônico nº. 18/PE/2021, através da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação 
pública e tem por objeto Registro de preços para realização de serviços 
de impressão de materiais gráficos para uso nas diversas Secretarias 
na Administração direta do Município de Nova Odessa. O edital estará 
disponível para download no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, e no site da prefeitura no seguinte link de 
acesso: http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 31/08/2021 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/09/2021, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16/09/2021, às 09h30min.

Nova Odessa, 30 de agosto de 2021.
Edimara Urel

Secretária de Administração

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

COMUNICADO
Processo Administrativo: PMC.2021.00037218-52
Interessado:Secretaria Municipal de Saúde
Assunto:Pregão nº 213/2021 - Eletrônico
Objeto:Registro de Preços de anestésicos de uso odontológico.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, COMUNICA aos interessados que, em razão da constatação de que o 
item 3 foi publicado como exclusivo para ME/EPP ao invés de ampla 
participação,no aplicativo "Licitações-e", altera o prazo inicialmente estabelecido 
para os procedimentos: Recebimento das Propostas dos itens 01 a 07: das 08h 
do dia 15/09/21 às 09h30min do dia 16/09/21 - Abertura das Propostas dos 
itens 01 a 07: a partir das 09h30min do dia 16/09/21 - Início da Disputa de 
Preços: a partir das 10h30min do dia 16/09/21. Ficam mantidas as demais 
condições do Edital do Pregão nº 213/2021 e seus anexos.

Campinas, 30 de agosto de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Pregão Presencial 28/2021 - Proc. Adm. 271/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 28/2021 – cujo 

objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Gêneros Alimentícios – Itens de 
Padaria, destinados a Merenda Escolar no Município de Alambari-SP. O Edital poderá ser adquirido 
no Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Data da 
abertura dos envelopes dia 15.09.2021 às 09:30 hrs.

Alambari, 30 de agosto de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação n° 017/2021
Processo Licitatório n° 040/2021

Diante dos elementos que instruem o processo, destacando-se o teor do parecer exarado pela douta Assessoria Jurídica, 
cujas conclusões acolho, por seus próprios e jurídicos fundamentos, RATIFICO, nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº 
8666/93, em favor da empresa: GUILHERME PINHEIRO RAMAZOTTI, CNPJ Nº 26.896.478/0001-35, visando a contrata-
ção de empresa para confecção e instalação de papel de parede com temas infantis na escola EMEIEF Professora Odete 
Sanches Rodrigues no municipio de Herculândia - SP, no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), com 
observação a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, referente ao preço contratado e à escolha 
dos fornecedores, em atendimento à Lei de Licitações.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93. DETERMINO a publicação da presente ratificação, para que 
produza os efeitos legais. Publique-se e cumpra-se.

Herculândia-SP, 27 de agosto de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021 (RESUMIDO). 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KM, ANO/MODELO 
A 2021/2021, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE HERCULÂNDIA, CONFORME RESOLUÇÃO SS-86, 
ORIUNDO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. Abertura: 16/09/2021, às 08h30min. 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 07h30min às 11h30min e dás 13h às 16h, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 30 de agosto de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 (RESUMIDO). 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO (AMBULÂNCIA) ZERO KM, 
ANO/MODELO A PARTIR DE 2017/2017, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE HERCULÂNDIA, CON-
FORME RESOLUÇÃO SS-86, ORIUNDO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. Abertura: 16/09/2021, às 10h. 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 07h30min às 11h30min e dás 13h às 16h, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 30 de agosto de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO E CALÇAS DE CAPOEIRA 
PARA O PROCESSO 1659721/2019 CONDECA PREFEITURA MUNICIPAL, A 
SER EXECUTADA NAS DEPENDÊNCIAS DO PROJETO MUNICIPAL CASA DO 
PEQUENO APRENDIZ – EXCLUSIVO ME/EPP. RETIRADA DO EDITAL: WWW.
ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H 
ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO 
DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 09H DO DIA 14/09/2021

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 001/2021

Acha-se aberta, no município de LUIZ ANTÔNIO/SP a TOMADA DE PREÇOS nº 001 / 2021 - Processo nº 
3092 / 2021, do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA NO RAMO PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 
NA EMEF PROFESSORA “ZILDA APARECIDA MARINHO”, conforme as especifi cações constantes 
no respectivo Edital completo e seus Anexos, mediante a utilização de recursos próprios deste município. 
ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES – DIA: 16 (dezesseis) DE SETEMBRO DE 2021 (dois 
mil e vinte e um), ÀS 09h00min00seg (nove horas). O Edital completo e seus anexos poderão ser consultados 
e retirados gratuitamente pelo site www.luizantonio.sp.gov.br, diretamente no Departamento de Compras e 
Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Avenida da Saudade, nº. 30, Centro, nesta, no horário de 
expediente, ou solicitado através do e-mail licitacao@luizantonio.sp.gov.br. 
Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 – Departamento de Compras e Licitações. 

Luiz Antônio / SP, 30 de agosto de 2021. 
(a) RODRIGO MELLO MARQUES - Prefeito Municipal.

SF 279 Participações Societárias S.A.
CNPJ/ME nº 40.876.309/0001-64 - NIRE 35.300.564.839
Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 30/06/2021

Aos 30/06/2021, às 12h, na sede social da Companhia. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Sérgio Marcondes Brincas, Secretário: Sr. Sílvio Luiz Pollini 
Gonçalves. Ordem do Dia e Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e 
sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: 1. Aprovar, com fundamento nos artigos 224, 
225 e seguintes da Lei das S.A., a incorporação total da Companhia pela Hospital Care Caledonia 
S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Bernardino de Campos, nº 230, 1º, 5º, 6º e 7º andar, 
Centro, CEP 13010-151, Campinas/SP, CNPJ/ME nº 25.249.439/0001-83, com seus atos constitutivos 
registrados na JUCESP/NIRE 35.300.493.419 (“Hospital Care”), com a sua consequente extinção, nos 
termos e condições do “Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação da SF 279 
Participações Societárias S.A. pela Hospital Care Caledonia S.A.” celebrado na presente data pela 
Companhia e pela Hospital Care (“Protocolo”). 1.1. Em decorrência da Incorporação, a totalidade do 
patrimônio da Companhia será vertida à Hospital Care, com a consequente extinção da Companhia. 
1.2. Em decorrência da Incorporação, considerando o disposto no Laudo de Avaliação, o capital social 
da Hospital Care será aumentado em R$ 48.532.863,50, correspondente ao valor dos direitos e 
obrigações que integram o patrimônio líquido contábil da Companhia, mediante a emissão de 
29.382.840 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de 
aproximadamente R$ 1,65 em favor dos acionistas da Companhia, na proporção detida pelos mesmos 
acionistas no capital social da Companhia, sendo atribuídas novas ações da Hospital Care aos 
referidos acionistas. 2. Ratificar a nomeação e contratação da DLG Consult Serviços Contábeis 
Ltda., sociedade com sede na Rua Dr. Borman, n° 23, sala 913, Centro, na Niterói/RJ, CEP 24.020-320, 
CNPJ/ME n° 14.778.846/001-61, registrada no CRC/RJ n° RJ 005484/0-4, que elaborou o laudo de 
avaliação da Companhia para fins da Incorporação (“Laudo de Avaliação”). 3. Aprovar o Laudo de 
Avaliação. 4. Aprovar a extinção da Companhia em decorrência da Incorporação, nos termos do 
Protocolo, sendo que a Hospital Care assumirá todas as responsabilidades, ativas e passivas, relativas 
ao patrimônio da Companhia (“Extinção”). 5. Ratificar o acordado entre as partes no sentido de que a 
Hospital Care sucederá a Companhia em todos os seus direitos e obrigações. 6. Autorizar os 
administradores da Companhia a promover o arquivamento da presente ata de Assembleia Geral 
Extraordinária perante a JUCESP e todos os demais órgãos públicos ou particulares, bem como a 
praticar todos os atos inerentes, úteis ou necessários à completa formalização da Incorporação e da 
Extinção de que tratam o presente instrumento. Encerramento: Formalidades Legais. Assinaturas: 
Presidente da Mesa: Sérgio Marcondes Brincas. Secretário: Sílvio Luiz Pollini Gonçalves. Extrato da ata. 
Campinas, 30/06/2021. Mesa: Sérgio Marcondes Brincas - Presidente; Sílvio Luiz Pollini Gonçalves 
- Secretário. JUCESP 378.034/21-2 em 06/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama 
de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.292.189 o requerimento feito pelo BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de credor fiduciário, objetivando 
a intimação do devedor fiduciante, RODNILSON RODRIGUES DA SILVA, RG nº 18452951-7-SSP/SP, CPF/
MF nº 096.502.668-01, contador, brasileiro, divorciado, o qual se encontra em local ignorado,incerto ou ina-
cessível, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimado a 
comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 
horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o paga-
mento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 30 de agosto de 
2021, o valor de R$88.722,29 (oitenta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), 
em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, 
registrado na matrícula nº 414.087, referente ao Apartamento Tipo nº 43, localizado no 4º pavimento da Torre A, 
Feel Good, integrante do empreendimento denominado  Condomínio Feel Jardim Sul, situado à Rua Chibata, 
nº 61, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, 
despesas com as tentativas de intimação pessoal do fiduciante e de todas as despesas com a publicação 
deste Edital. Fica INTIMADO o mencionado devedor fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da 
última publicação do presente edital, será o mesmo considerado como intimado e terá o prazo de quinze dias 
para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, ao credor fiduciário 
será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da 
Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o 
presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 31 
de agosto de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.342.127 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL-CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação 
do devedor fiduciante, WANDERLEI CHERUTI, RG nº 18214397-SSP/SP, CPF/MF nº 066.244.948-75, repre-
sentante comercial, brasileiro, solteiro, o qual se encontra em local incerto e não sabido, conforme certidões 
expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma 
que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimado a comparecer neste Serviço 
de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por 
meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso 
e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 30 de agosto de 2021, o valor de R$367.369,70 
(Trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), em conformidade 
com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na 
matrícula nº 275.534, referente ao Apartamento nº 121, do tipo “B”, localizado no 12º andar e na cobertura 
do Condomínio Edifício Villa Réggio, situado à Rua Jamanari, nº 215, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo 
que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal 
do fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADO o mencionado devedor 
fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, será o mesmo con-
siderado como intimado e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo 
legal para a purgação da mora, ao credor fiduciário será facultado requerer a consolidação da propriedade 
fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais 
da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos 
jornais de maior circulação local. São Paulo, 31 de agosto de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.349.726 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL-CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação 
do devedor fiduciante, CARLOS EDUARDO CINTRA, RG nº 199944532-SSP/SP, CPF/MF nº 116.825.878-27, 
educador físico, brasileiro, divorciado, o qual se encontra em local incerto e não sabido, conforme certidões 
expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma 
que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimado a comparecer neste Serviço 
de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por 
meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso 
e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 30 de agosto de 2021, o valor de R$157.851,07 
(Cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sete centavos), em conformidade 
com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na 
matrícula nº 303.870, referente ao Apartamento nº 122 localizado no 2º andar do Edifício “A”, integrante do 
Condomínio Residencial Ciudad Real, situado na Rua Maria José da Conceição, nº 75, 29º Subdistrito - Santo 
Amaro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de 
intimação pessoal do fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADO o 
mencionado devedor fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, 
será o mesmo considerado como intimado e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. 
Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, ao credor fiduciário será facultado requerer a consolidação 
da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam 
os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por 
três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 31 de agosto de 2021. PLINIO ANTONIO 
CHAGAS - OFICIAL
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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 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. 

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

A7gazetasp.com.br
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IRRF Terceiros a Recolher 337.986 149.646
PIS-COFINS-CSLL Terceiros a Recolher 1.236.770 589.254
ISS Terceiros a Recolher 182.792 57.382
Contribuições Sindical 60 -
Salários a Pagar 618.238 473.627
Pensão a Pagar 713 -
INSS a Recolher 2.336.183 588.292
FGTS a Recolher 396.339 272.513
Total 5.869.556 2.397.649
10. Provisões de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos ad-
quiridos pelos empregados proporcionalmente aos períodos aquisitivos até a data do 
balanço, respeitando o princípio da competência. 11. Subvenções a Realizar: Confor-
me com os itens 08 e 15A da Resolução 1.305/10 da NBC TG 07 R1 e item 12 da Re-
solução 1.409/12 da ITG 2002 (R1), adotou-se a contabilização dos valores mantidos 
no contrato de Gestão com a Prefeitura Municipal, de forma a demonstrar os valores 
previstos no contrato a serem realizados durante o prazo da vigência e execução do 
contrato de gestão. O saldo a realizar em 31/12/2020 representa R$ XXX, montante a 
ser realizado em 2021. 12. Receitas Diferidas: As subvenções governamentais des-
tinadas à aquisição de investimentos deverão ter o seu reconhecimento em contas de 
resultado, conforme ocorre à realização dos estoques. As aquisições do estoque com 
recursos públicos são registradas na conta redutora da receita, denominada “(-) Re-
passe destinado à aquisição de estoque”, e o valores correspondentes às aquisições 
transferidos para o passivo não circulante, na conta de “Receitas Diferidas”, desta 
forma a entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para inves-
timento em conta de resultado. 13. Apuração do Resultado: Em conformidade com 
o item 12 da Resolução 1.305/10 NBC TG 07 R1, o resultado do exercício é apurado 
seguindo regime de competência. Ao final do exercício as receitas e despesas são 
confrontadas de maneira que o resultado apurado seja sempre “zero”, a fim de que o 
resultado não interfira no Patrimônio da Instituição. 14. Origem e Aplicação dos Re-
cursos: As receitas da entidade, bem como as despesas são apuradas mensalmente 
ao regime de Competência. As receitas são apuradas através dos comprovantes de 
recebimento, bem como suas despesas através de Notas Fiscais e recibos, conforme 
as exigências da Lei. Tanto as receitas como as despesas, para efeito de prestação de 
contas estão demonstradas através do “Demonstrativo Integral das Receitas e Despe-
sas Contrato de Gestão - Anexo RP 08”. 15. Receita de Gestão Pública: Os recursos 
públicos obtidos através do contrato de gestão são de uso restrito para custeio e/ou 
investimento das atividades operacionais. As receitas operacionais da instituição são 
aplicadas na atividade operacional e reconhecidas pelo regime de competência, em 
conformidade com o item 12 da NBC TG 07 R1, onde a subvenção governamental 
deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despe-
sas que pretende compensar. 16. Serviços de Terceiros: Os Serviços de Terceiros 
foram compostos da seguinte forma, no exercício de 2020 e 2019:
 2020 2019
Serviços Médicos 20.760.060 16.465.718
Serviços de Higiene e Limpeza 1.658.576 1.254.053
Serviços de Sistema de Informatização 84.967 238.152
Serviços de Assessoria Contábil 123.600 -
Serviços de PJ 17.868 -
Serviços de RH - 760.189
Total 22.645.071 18.718.112

e referem-se aos produtos e materiais médicos hospitalares e medicamentos até a 
data do balanço. O valor total escriturado em estoques no exercício de 2020 é de R$ 
503.635. A provisão para desvalorização dos estoques será constituída, quando ne-
cessário, com base na análise dos estoques e seu tempo de permanência. 6. Subven-
ções a Receber: A prática contábil adotada é pelo regime de competência. Conforme 
a resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) a Instituição constituiu provisão dos 
valores a receber referente à execução do seu contrato de gestão para que quando 
do reconhecimento no resultado, não traga desequilíbrio entre as receitas e despesas 
provisionadas. O valor provisionado é referente à vigência de 12 meses do Contrato de 
Gestão, o montante de R$ 8.988.315 é a quantia a receber em 2021, em sua totalidade 
visto que não ocorreram repasses em dezembro de 2020. 7. Passivo Circulante e 
Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos, variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. Uma 
provisão é reconhecida em decorrência a um evento passado que originou um passi-
vo, sendo provável que os recursos econômicos possam ser requeridos para saldar 
a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido. 8. Fornecedores: As obrigações com fornecedores nacionais são 
reconhecidas pelo seu custo de aquisição, de acordo com os valores praticados no 
mercado interno. São registrados de acordo com o valor das notas fiscais, faturas ou 
recibos. Composição dos fornecedores em aberto em 31/12/2020
 2020 2019
São Roque Dis. De Medicamentos e Hosp. 2.517.275 697.899
Medcor Gestão em Saude S/S 586.112 502.213
S2 Protenge Serviços Terceirizados 376.825 376.825
C.A.P Serviços Médicos 175.000 162.000
Instituto Social Saúde Resgate a Vida 65.644 141.264
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - 116.827
Tempero e Qualidade Refeições - 101.633
Ciruroma Comercial Ltda 54.665 91.790
RSM Serviços de Limpeza e Portaria Eireli 378.240 90.096
Vera Cruz Hospitalar 91.511 56.969
Brasmed Comercio e Serviços 117.595 55.380
Futura Com. De Prod. Médicos Hosp. Ltda 14.628 42.943
Lav Company 80.220 39.060
Rafael Faccioni Jaquetto 30.928 37.468
Solun Clinica Ortopedica Ltda 31.111 33.786
Takayama e Silva Serviços de Saude Ltda 6.000 28.800
WGP Junior Mecanica Eireli 28.451 25.459
Real Cartuchos e Impressoras Com. E Serv. - 24.982
Clinica Médica Padovez S/S Ltda 15.767 23.650
Outros Fornecedores 1.219.585 1.079.307
Total 5.789.557 3.728.351
9. Obrigações Sociais e Fiscais: As obrigações sociais e fiscais são compostas pelas 
seguintes contas, no exercício de 2020:
 2020 2019
PIS a Recolher 113.695 39.861
IRRF s/ Folha a Recolher 273.584 102.234
Cofins a Recolher 36.261 14.648
INSS Terceiros a Recolher 336.935 110.192

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

Instituto Social Saúde Resgate a Vida
Contrato Gestão Nº 05-2019- Prefeitura Municipal de Sumaré - CNPJ 07.900.613/0007-10

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e Relatório dos Auditores Independentes

ATIVO Nota 2020 2019
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição 04 378.625 207.153
Aplicações financeiras - com restrição 04 81 -
Empréstimos a terceiros  11.062.148 3.971.448
Outros Créditos  50.173 23.684
Estoque com restrição 05 503.635 488.199
Subvenções a receber 06 8.988.315 7.983.659
Total do ativo circulante  20.982.977 12.674.143
TOTAL DO ATIVO  20.982.977 12.674.143

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO Nota 2020 2019
CIRCULANTE
Empréstimo de terceiros  1.376.856 1.376.856
Parcelamentos Tributários  98.844 -
Fornecedores 08 5.789.557 3.728.351
Obrigações sociais e fiscais 09 5.869.556 2.397.649
Provisão de férias e encargos 10 1.509.183 955.603
Receitas diferidas com estoque 12 503.635 488.199
Subvenções a realizar 11 5.219.866 3.727.485
Total do passivo circulante  20.367.497 12.674.143
NÃO CIRCULANTE
Parcelamentos de Tributos  615.480 -
Total do passivo não circulante  615.480 -
TOTAL DO PASSIVO  20.982.977 12.674.143

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

RECEITAS Nota 2020 2019
Receita de gestão pública 15 51.390.742 40.059.479
Receita s/ aplicações financeiras  2 2.289
Repasse destinado s/ estoque  (503.635) (488.199)
Total de receitas  50.887.109 39.573.569
DESPESAS
Com pessoal e encargos  (14.398.130) (13.146.827)
Materiais e Medicamentos  (7.414.354) (4.550.568)
Serviços de terceiros 16 (22.645.071) (18.718.112)
Administrativas e gerais  (6.220.863) (2.589.727)
Financeiras  (208.691) (298.335)
Total das despesas  (50.887.109) (39.573.569)
Superávit/ (Déficit) do exercício  - -

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

Ricardo Emiliano Rodrigues Sanches - Presidente - CPF: 052.223.806-88 Vanessa da Silva Laurindo Mota - Contadora - CT CRC: 1SP238505/O-0

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

1. Contexto Operacional: A Entidade - O Instituto Social Saúde Resgate a Vida é 
uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica consti-
tuída juridicamente em 15/01/2006, com o estatuto devidamente registrado no Registro 
das Pessoas Jurídicas Comarca de Cotia - SP sob o nº 60. 558.Sua administração é 
dirigida pela Assembleia Geral, Conselho de Administração, Superintendência Geral e 
Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia de Associados e colaboradores. Dentre seus 
objetivos, o ISSRV prevê em seu Estatuto Social (Capitulo II, artigo 4º) promover e 
prestar atividades assistenciais, no âmbito da saúde, de natureza médico-hospitalar, 
diagnóstica e/ou ambulatorial, a toda população, sem distinção de nacionalidade, cor, 
sexo ou religião. Promover e incentivar o desenvolvimento, a pesquisa e a capacitação 
de recursos humanos na área da saúde em diversos níveis. Apoiar a investigação 
cientifica na área das ciências da saúde, bem como contribuir para a excelência dos 
profissionais da referida área. Firmar convênios e ajustes congêneres com outras ins-
tituições, de natureza pública ou privada, de ensino, pesquisa ou assistência à saúde, 
prestar serviços e consultorias. Produzir e disponibilizar material didático, entre outros. 
Unidade Gerenciada - Em 23 de janeiro de 2019 foi celebrado o contrato de gestão nº 
05/2019 entre a Prefeitura do Município de Sumaré e o Instituto Social Saúde Resgate 
a Vida, para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços com-
plementares de saúde. O contrato de Gestão possui o prazo de 12 meses, com valor 
global estimado de R$ 41.995.810. Em 22 de janeiro de 2021 foi celebrado o aditivo 
de prorrogação do contrato em mais 12 meses, com valor global de R$ 46.288.561. 2. 
Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas 
contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a 
Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 (R1), específica para Entidades sem 
Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas 
demonstrações financeiras. A entidade mantém um sistema de escrituração unifor-
me dos seus atos e fatos administrativos. Os registros contábeis contem números de 
identificação dos lançamentos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas expli-
cativas, são transcritas no Livro Diário Geral, e posteriormente registrado no Cartório 
de Registros de Pessoas Jurídicas. Algumas alterações foram inseridas a partir da pu-
blicação da portaria 1.420 de 19 de dezembro de 2013 pela Receita Federal do Brasil, 
com relação ao livro diário que passou a ser exigido em formato digital. 3. Principais 
Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas 
práticas contábeis adotadas no Brasil, que são abrangidas pela legislação societária, 
pronunciamentos, emitidos pelo CPC - comitê de Pronunciamentos Contábeis e as 
normas emitidas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. a) Moeda Funcional 
e de Apresentação: Essas demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, 
que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras apresenta-
das em Real mantidas em números inteiros. 4. Caixa e Equivalente de Caixa - com 
restrição: Composto das contas correntes bancaria e aplicação financeira de liquidez 
imediata até a data do balanço. As aplicações estão demonstradas pelo valor da apli-
cação acrescido dos rendimentos, apropriados até a data do balanço, de acordo com 
o regime de competência.
   APLICAÇÃOES FINANCEIRAS
 BANCO CONTA MOVIMENTO  BANCO DO BRASIL S/A
 2020 2019  2020 2019
Banco do Brasil 378.625 207.153 Banco do Brasil 81 -
Total 378.625 207.153 Total 81 -
5. Estoques - com restrição: Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aqui-
sição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado 

Aos administradores da INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA - Contrato 
Gestão Nº 05-2019- Prefeitura Municipal de Sumaré - CNPJ 07.900.613/0007-10 
- Sumaré - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do INSTITUTO 
SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA Contrato Gestão Nº 05-2019- Prefeitura Muni-
cipal de Sumaré CNPJ 07.900.613/0007-10, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluin-
do o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGA-
TE A VIDA Contrato Gestão Nº 05-2019- Prefeitura Municipal de Sumaré CNPJ 
07.900.613/0007-10 em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Base para opinião: 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 a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em re-
lação à Entidade, 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, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficien-
te e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Conforme nota explicativo 
nº 01, em 23 de janeiro de 2019 foi celebrado o contrato de gestão nº 05/2019 entre 
a Prefeitura do Município de Sumaré e o Instituto Social Saúde Resgate a Vida, para 
operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços complementares de 
saúde. O contrato de Gestão possui o prazo de 12 meses, com valor global estimado 
de R$ 41.995.810. Em 22 de janeiro de 2021 foi celebrado o aditivo de prorrogação do 
contrato em mais 12 meses, com valor global de R$ 46.288.561. Responsabilidades 
da Administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável 

pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela de-
terminou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela ava-
liação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base con-
tábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pre-
tenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela audi-
toria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras, 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 a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • 
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras, 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 controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequa-
ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • 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 condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações 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 Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as corresponden-
tes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações sig-
nificativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

SGS Auditores Associados S/S Ltda Presley José Godoy
CRC 2 SP 024.456/O-4 CRC 1 SP 185.052/O-5

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

A leitura 
na medida 
certa.

ANUNCIE: 
11. 3729-6600

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 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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 








 


  

 









  





 
 






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. 

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

28 e 31/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1036588-90.2017.
valor total: R$ 30,00
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28 e 31/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0007191-46.2021.
valor total: R$ 30,00
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3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1018069-64.2017.
valor total: R$ 30,00
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3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001127-89.2019.
valor total: R$ 30,00
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2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1010787-09.2016.
valor total: R$ 20,00
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valor total: R$ 20,00
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2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013086-68.2017.
valor total: R$ 20,00
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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 

Processo Digital no: 0005078-28.2021.8.26.0005 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Compra e Venda Exequente: 
Michael Jones da Silva Executado: Elaine Maillo Andriguetto ME e outro EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO No 0005078-28.2021.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1a Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCILIA ALCIONE PRATA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 1-ELAINE MAILLO 
ANDRIGUETTO ME, CNPJ 13.798.576/0001-98, com endereço a Rua Mundrucus, 16, Vila Matilde, CEP. 03530-060 e 2- 
ELAINE MAILLO ANDRIGUETTO , Advogada, RG 24.104.123-5, CPF 164.205.098-90, com endereço à Avenida Doutor 
Bernardino Brito Fonseca de Carvalho, 730, Vila Talarico, CEP 03535-000, São Paulo, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por Michael Jones da Silva . Encontrando-se as rés 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$ 13.076,37,(data do débito 
julho/2021) sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de agosto de 2021.


           




              

               

                
 
              
 
  
                  






 

          

              


          

               
              
                  
              


 

   







                 


                  

   

                  

                  

                    



 

 

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

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

31/08 e 01/09
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008906-80.2019.
valor total: R$ 40,00
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valor total: R$ 20,00


  

               
                 
                
             
 

   K-31/08e01/09

31/08 e 01/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0029944-09.2021.
valor total: R$ 20,00





   
                
                
            
   K-31/08e01/09

31/08 e 01/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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valor total: R$ 20,00
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3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1025957-24.2016.
valor total: R$ 30,00
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31/08 e 01/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0014987-84.2013.
valor total: R$ 20,00
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3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0002499-18.2004.
valor total: R$ 30,00
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Edital de Citação. Processo Físico nº: 0000578-26.2015.8.26.0296 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível Espécies de Contratos   
Requerente: Engratech Tecnologia Em Embalagens Plásticas Ltda Requerido: C R Antoniazi Estruturas Metálicas. Edital de Citação. Prazo de 
20 dias. Processo nº0000578-26.2015.8.26.0296. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara, do Foro de Jaguariúna, Estado de São Paulo, Dr.     
Marcelo Forli Fortuna, na forma da Lei, etc. Faz  Saber a(o) C R Antoniazi Estruturas Metálicas, CNPJ 01.750.783/0001-93, que lhe foi pro 
posta   uma ação de Procedimento Comum Cível Espécie de Contratos, por parte de Engratech Tecnologia Em Embalagens Plásticas 
Ltda, alegando em síntese: foi contratato pelo requerente serviços de fabricação e montagem de 07 marquises fixa das em colunas, ferragens, 
fabricação de colunas perfil, instalação contra vento em ferro redondo, fundação sapatas, instalação de calhas galvanizadas e pintura, 
totalizando-se o valor de R$ 32.930,00. As obrigações financeiras foram cumpridas pelo requerente, no entanto os serviços não foram 
prestados na inte gralidade pelo requerido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jáguariuna, aos 20 de outubro de 2020. 

DocuSign Envelope ID: 95FE4B0C-995B-4BFC-8CFB-4A74B2626701



A8gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2021 

ERRATAS - DATA: 08/07/2020. A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 87691. LOTE: 1077. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA NEO 125 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). 
CHASSI: 9C6SEB510J0010248. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GDK9318. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 1757. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HONDA ELITE 125 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2JF8500KR002100. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: EXU4D30. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 1763. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA NMAX (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C6SG3310H0003096. ANO FAB/MODELO: 
2016/2017. PLACA: GHW0A21. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 10993. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MERIVA MAXX 1.4 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BGXH75X0CC173046. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: KOP6I94. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 10995. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT SANDERO STEPWAY 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93YBSR8VKAJ475882. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: 
EPY9I76. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 11004. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STILO (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BD19240T43022833. ANO FAB/MODELO: 2004/2004. PLACA: DDS4A08. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 11007. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET TRACKER LTZ AT 1.8 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 3GNCJ8EW2FL212438. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: GAL5C70. DATA: 04/08/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21913. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT IDEA ATTRACTIVE 1.4 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD135019E2246015. 
ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FKF8C38. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21914. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET 
CAPTIVA SPORT 2.4 2.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 3GNAL7EC2BS674287. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: KYA3C15. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 
97604. LOTE: 21917. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 1.0MT SEL 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGKA48G0FG428222. ANO FAB/MODELO: 
2015/2015. PLACA: FJC0C10. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21930. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.6A COMF 1.6 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51DBJP811039. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: FPD8B89. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21931. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT EX FLEX 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGE8890DZ207068. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FGN2F91. DATA: 
04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21939. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI IX35 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
KMHJU81BBBU171208. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: ERO8J90. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30371. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET CELTA 2P LIFE 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BGRZ0810AG205190. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: EIT7E99. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. 
LOTE: 30382. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET COBALT 18M LTZ 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BGJC6920HB201651. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA: 
FXN3B55. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30392. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET PRISMA 1.4AT LT 1.4 (SUCATA). CHASSI: 
9BGKS69V0KG283323. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: BYI6J93. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 1756. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA CG 160 START (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KC2500KR011252. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: EZK9G69. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97604. LOTE: 1759. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA LANDER XTZ250 (SUCATA). CHASSI: 9C6KG021070003835. ANO FAB/MODELO: 2006/2007. PLACA: 
DYN1H88. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 1760. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: SUZUKI BURGMAN I (SUCATA). CHASSI: 
9CDCF4FAJEM117082. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FGV3D04. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 1762. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA PCX 150 DLX (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KF2210JR005254. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: FNZ1F83. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97604. LOTE: 10976. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: PEUGEOT 207HB XR 1.4 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 8AD2MKFWXBG072023. ANO FAB/
MODELO: 2011/2011. PLACA: EVZ8F58. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 10977. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD EDGE V6 3.5 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 2FMDK48C09BA48848. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: EAV2I00. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 10984. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LX 1.7 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93HES16502Z112249. ANO FAB/MODELO: 2002/2002. PLACA: DDR1C92. 
DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 10996. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT TORO FREEDOM AT 1.8 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). 
CHASSI: 98822611XKKC25028. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: LUH7A47. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 10999. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HONDA CITY EX FLEX 1.5 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93HGM2640EZ209318. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: KPV1H32. DATA: 04/08/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 11000. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: MITSUBISHI PAJERO SPORT HPE 3.5 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
93XPRK99W9C814251. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: EEX3F31. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 11001. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA CIVIC LX 1.7 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93HES15506Z101418. ANO FAB/MODELO: 2005/2006. PLACA: DPS6G64. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97604. LOTE: 11002. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: DODGE JOURNEY R/T 3.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 3C4PDCFG8ET224586. ANO FAB/
MODELO: 2014/2014. PLACA: FSI7H25. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 11010. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LX 1.7 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93HES15503Z110022. ANO FAB/MODELO: 2003/2003. PLACA: DIS0B91. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21906. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.0M COMFOR 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51CAGP628425. ANO FAB/MODELO: 2016/2016. PLACA: 
PXY1D59. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21910. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVO FOX ROCK RIO MB 1.6 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAB45Z4G4029359. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: GBW5I30. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21915. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVO GOL CL MBV 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAB45U8HP042409. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: GEW6I60. 
DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21935. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI AZERA 3.3 V6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
KMHFC41DP8A327390. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EBD3D90. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21948. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA FIT LX FLEX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGE6850EZ105983. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FAL9F32. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97604. LOTE: 30341. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVO SPACEFOX CL MA 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BWPB45Z3F4076603. ANO FAB/MODELO: 
2015/2015. PLACA: FLN2H76. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30355. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CRUZE LT NB AT 1.4 
(SUCATA). CHASSI: 8AGBB69S0KR120851. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: ERA8D75. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30359. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20S 1.6M COMF 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BHBG41DAHP768236. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA: GKD1G89. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30362. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT WEEKEND ADVENTURE 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BD37417DJ5100830. ANO FAB/MODELO: 
2017/2018. PLACA: GBN5A78. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30369. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ 1.8 
(SUCATA). CHASSI: 9BGJC75Z0DB209777. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FIB4A07. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30370. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: NISSAN MARCH 16S FLEX 1.6 (SUCATA). CHASSI: 3N1CK3CD1DL242055. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FHL0E01. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97604. LOTE: 30372. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET AGILE LT 1.4 (SUCATA). CHASSI: 8AGCB48X0CR159205. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: 
FBQ9I83. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30373. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN PARATI SURF 1.8 (SUCATA). CHASSI: 
9BWZZZ30ZSP051960. ANO FAB/MODELO: 1995/1995. PLACA: CAP3I97. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30374. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET CELTA 4P LIFE 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BGRZ48907G168174. ANO FAB/MODELO: 2006/2007. PLACA: DUQ5A89. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. 
LOTE: 30380. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA FLEX 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BFZF55A5E8040108. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FLY2F33. DATA: 
04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30383. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET VECTRA GLS 2.2 (SUCATA). CHASSI: 9BGJK19HXWB502653. 
ANO FAB/MODELO: 1998/1999. PLACA: CDM4B07. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30384. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA FLEX 
1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BFZK53A7CB373246. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: KWL5C65. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30386. LOC.: Suzano/SP.DADOS 
DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 1.0MT LT 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BGKS48B0EG215052. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FMF8G75. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30387. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BD15802AD6877641. ANO FAB/MODELO: 
2013/2013. PLACA: EVV1D34. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30388. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL SPECIAL 1.0 
(SUCATA). CHASSI: 9BWCA05Y91T156603. ANO FAB/MODELO: 2001/2001. PLACA: CXG0G20. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30390. LOC.: Suzano/SP.DADOS 
DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 (SUCATA). CHASSI: 8AGSU1920GR105514. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: GCQ8J69. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30391. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL MI 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BWZZZ377VT112436. ANO FAB/MODELO: 1997/1997. 
PLACA: COI2J79. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30393. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 (SUCATA). 
CHASSI: 9BD15802AD6779683. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: ITU0I70. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30394. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: FIAT PALIO WK ADVEN FLEX 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BD17309PC4362502. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: ISF3E55. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97604. LOTE: 30395. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT IDEA ADVENTURE 1.8 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BD13531CC2189918. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. 
PLACA: EAD3E14. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30396. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL SPECIAL 1.0 (SUCATA). 
CHASSI: 9BWCA05Y31T228766. ANO FAB/MODELO: 2001/2001. PLACA: DDZ4B47. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30397. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BGCA80X0CB262967. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: FBA5H65. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97604. LOTE: 30398. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BD15822786142224. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. 
PLACA: EDR0J03. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 43223. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: SEMIRREBOQUE TANQUE RODOTECNICA SRT 
TQ2 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9A9T1393CA1DR8386. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: DVS5H88. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 1761. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: SUZUKI BURGMAN I (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9CDCF4FAJDM115507. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FAV3J53. 
DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 10997. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA RAV4 20L 4X2 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). 
CHASSI: JTMZD9EV2EJ000720. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FRE9D31. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21825. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HONDA FIT EX 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGD38808Z102106. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: KOX0J38. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21908. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA HA 1.5L S 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZD55J5EB712886. ANO FAB/
MODELO: 2013/2014. PLACA: KWG8I79. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21912. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO FIRE 
ECONOMY (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD17106LD5843935. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FEY4D44. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 
21919. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX 1.0 SELECAO 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAA45Z1E4104535. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. 
PLACA: FHT9H31. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21921. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGCA80X0DB241299. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: OPJ4E39. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21923. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT SIENA FIRE FLEX 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD17206G93452784. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: EFT9J56. DATA: 
04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21924. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: NISSAN LIVINA XGEAR 18SL 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
94DTBAL10DJ608799. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: KQK3G11. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21933. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA CITY EX CVT 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGM6670FZ129727. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FEF6G60. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97604. LOTE: 21934. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PUNTO ESSENCE 1.6 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD11812ED1258678. ANO FAB/
MODELO: 2013/2013. PLACA: FLK5E13. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21938. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CR-V LX 2.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 3CZRE18308G504204. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EDZ6G56. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21941. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AWPB05Z68A039819. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EFX9J07. 
DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21947. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA HA SE 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BFZD55J8EB733618. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FQV4C64. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30377. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: FORD KA SE 1.0 HA C 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BFZH55L4K8221319. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: QOU6D28. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 
43218. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAVALO MECÂNICO SCANIA P 360 A6X2 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BSP6X200D3814749. ANO FAB/MODELO: 
2012/2013. PLACA: ESU7H86. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 11009. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JEEP RENEGADE LNGTD AT D 2.0 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 988611126LK273981. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: IZN4A25. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 1779. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 FAN ESDI (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KC2200GR028584. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: GBR6J29. DATA: 
11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 11018. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
8AD4DRFJWBG046368. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: EUZ1A51. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21922. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: FORD FIESTA EDGE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZF12C348213072. ANO FAB/MODELO: 2004/2004. PLACA: DNO4G66. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97798. LOTE: 21950. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA FLEX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZF16P888115075. ANO FAB/MODELO: 
2007/2008. PLACA: DXU3G22. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21951. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT EX 1.5 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGD37808Z100114. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: DXY2F01. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21959. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA SE HA B 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZH55L3J8205546. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: FIO2H86. DATA: 11/08/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21963. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 1.4 MT LT 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BGKS48L0FG228032. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FSW7E69. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21964. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: PEUGEOT 2008 ALLURE AT 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 936CMNFN2HB027239. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: GIU1D15. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21976. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: MITSUBISHI LANCER 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: JMYSTCY4AEU003930. ANO FAB/
MODELO: 2013/2014. PLACA: FOS5F00. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21978. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA FLEX 1.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZK53A4BB266041. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: EZD6G50. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30411. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20S A PREM 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BHBH41DBEP096498. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FGY6E44. DATA: 11/08/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21954. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C3 GLX 14 FLEX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 935FCKFVYCB544154. 
ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: ETK5J25. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 1768. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 
DLX (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KF2210JR000998. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GGO4J49. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 1770. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 FAN (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KC2200LR036236. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: BZG7F72. 
DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 1776. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9C2KF2200HR102373. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: GDI3D89. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 1777. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KF2200JR017529. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: FDR5D69. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 
97798. LOTE: 1780. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KF3400KR012323. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. 
PLACA: EON0F58. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 1781. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TRIUMPH TIGER 800 XCA (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 97NE09BF7KM937975. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: GHU6H51. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 10994. LOC.: Suzano/SP.DADOS 
DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN SPACEFOX ROUTE 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 8AWPB05Z1AA032847. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: LLB6G11. DATA: 
11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 11013. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI TUCSON GLSB 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
95PJN81EPGB088034. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: FIF7E97. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 11015. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: LAND ROVER DISC SPT SI4 HSE 7L 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: SALCA2BG2GH547520. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: PWV5D43. DATA: 11/08/2021. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 11017. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT WEEKEND ADVENTURE 1.8 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BD374175F5070890. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: KWQ7I31. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 11019. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: FORD FOCUS TI AT S 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 8AFSZZFFCFJ275033. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FPP9J10. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97798. LOTE: 21918. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGAB69C09B248483. 
ANO FAB/MODELO: 2009/2009. PLACA: HKJ6G37. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21928. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: AUDI A4 2.0TFSI 
2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: WAUGFCF40KA091516. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: GHX4G45. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21949. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGD18407Z100960. ANO FAB/MODELO: 2006/2007. PLACA: DSI4B45. DATA: 
11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21952. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT SIENA HLX FLEX 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
8AP17241T92017460. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: EDK6G70. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21955. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET CORSA HATCH MAXX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGXH68X0CC155858. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: EWK2G72. DATA: 11/08/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21958. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA SEDAN FLEX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZF54P9D8460068. ANO 
FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: FFX5F78. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21962. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD ECOSPORT FSL 
1.6 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZB55P1E8913997. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FMV0A23. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21969. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 M 1.0 M 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51CADP035023. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: 
ODQ9A18. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21970. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX GII 1.6 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 9BWAB45Z6E4090662. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: OTV2D79. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21973. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX MT LT 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGKS48L0EG212571. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FLD1D10. DATA: 11/08/2021. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21979. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA HD WK CD E 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD57834FJY250619. 
ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: GGE4H07. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21982. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN 
GOL 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAA05UXAT215114. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: EPC6D85. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 
30400. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LX 1.6 (SUCATA). CHASSI: 93HEJ6640XZ304878. ANO FAB/MODELO: 1999/1999. PLACA: CRV1E17. DATA: 11/08/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30402. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BD15802784962759. ANO FAB/
MODELO: 2007/2008. PLACA: DQN9A20. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30403. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL 
POWER 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BWAB05U6AT047324. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: EDL4E94. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30404. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL L MB5 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BWAB45U6KT125772. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: EGX3B34. DATA: 11/08/2021. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30406. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET AGILE LT 1.4 (SUCATA). CHASSI: 8AGCB48X0DR126916. ANO FAB/MODELO: 
2012/2013. PLACA: ETE1F10. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30407. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT SIENA EL FLEX 1.4 (SUCATA). 
CHASSI: 8AP372111C6024674. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: EYS6B29. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30410. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BD196272D2059670. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FDM1B59. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97798. LOTE: 30421. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LX FLEX 1.4 (SUCATA). CHASSI: 93HGE6850EZ108502. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: 
LTV5A51. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30424. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT KWID ZEN 10MT 1.0 (SUCATA). CHASSI: 
93YRBB000JJ006499. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: QNC4B73. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21956. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA CIVIC LXR 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HFB9640EZ135369. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FDA4B33. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97798. LOTE: 21977. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT SIENA EL FLEX 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD372110E4044853. ANO FAB/MODELO: 
2013/2014. PLACA: CFY7D83. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 1773. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA XJ6 F ABS (SINISTRADO 
PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C6RJ2520F0000135. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: KQB9A76.  DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 11011. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA FLEX 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BFZF55A098385522. ANO FAB/MODELO: 2009/2009. PLACA: EGP5D84. DATA: 
11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 11012. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: MERCEDES-BENZ C 180 K (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
WDDGF4FW7BA413813. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: EMW5A56. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21961. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA 
E MODELO: CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AGCN48X0DR220839. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: FLC0A31. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21967. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT SANDERO DYNA 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93Y5SRD64FJ457571. ANO FAB/
MODELO: 2014/2015. PLACA: LRP6E86. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30401. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN SAVEIRO 
1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BWEB05X25P044821. ANO FAB/MODELO: 2004/2005. PLACA: DMY3C97. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30412. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA SEDAN FLEX 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BFZF54P5E8071543. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FUI9J63. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30414. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN UP MOVE MB 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BWAH4123GT557455. ANO FAB/MODELO: 
2016/2016. PLACA: GEN7D75. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30417. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX GII 1.6 
(SUCATA). CHASSI: 9BWAB05Z6B4071193. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: HOB2E63. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30419. LOC.: Suzano/SP.DADOS 
DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI CRETA A PRESTI 2.0 (SUCATA). CHASSI: 9BHGC813BHP029415. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA: KRX3F81. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30420. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT IDEA ATTRACTIVE 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BD135019C2214348. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. 
PLACA: LQI5A63. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 43225. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 8.150E DELIVERY 3.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWA952P08R837846. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: DTA1A83. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 43227. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13.180 EURO3 WORKER 5.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWB172S76R611778. ANO FAB/MODELO: 
2006/2006. PLACA: DTP7A76. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21971. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: BMW M135I 1B71 3.0 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: WBA1B7109EJ862282. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: PMM0I09.

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

www.gazetasp.com.br

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.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação 
e Outras Avenças de nº 10124411308, no qual figura como Fiduciantes MAURO SÉRGIO REIS, inscrito no CPF/MF sob nº 
055.298.768-97, e sua esposa GRAZIELA FELIPE REIS, inscrita no CPF/MF sob nº 346.087.768-51, levará a PÚBLICO 
LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 16/09/2021, às 
15h30min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.411.793,72 (Um Milhão Quatrocentos e Onze 
Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Dois Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 65.408 do 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de Santo André/SP, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído por: 
“Apartamento nº 111, localizado no 11º andar do Edifício Itanã, situado na Rua Padre Vieira, nº 262, Santo André, possuindo a 
área útil de 137,45m², área comum de 90,786m² (estando nesta incluída a área correspondente as vagas nºs 46 e 47 de 
garagem), perfazendo uma área total construída de 228,236m², correspondendo-lhe uma fração ideal no todo do terreno e nas 
demais coisas de uso comum do condomínio igual a 0,03610 ou 3,610%”.  Obs. Ocupado. Desocupação por conta do 
adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 
28/09/2021, às 15h30min, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 705.896,86 (Setecentos e Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos). Todos os 
horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro (www.FrazaoLeiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma 
do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização 
dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço 
eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora 
entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e 
despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado 
lances, para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com 
os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor 
fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na 
opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas 
habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. 
O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente 
pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor 
fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro 
correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária 
de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - 
Banco Central do Brasil. 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

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

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

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇAS DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO
04ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL - COMARCA DE SÃO PAULO

EDITAL de 1ª e 2ª Praças de Leilão Judicial Eletrônico do bem abaixo descrito, bem como para intimação do Executado SCAP – AD-
MINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE SIMPLES LTDA. CNPJ n° 30.260.947/0001-00. e demais interessados, extraído 

dos autos da EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 1100776-55.2018.8.26.0100, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITANO. 
CNPJ n° 54.030.234/0001-00. O Dr. SIDNEY DA SILVA BRAGA, MM. Juiz da 04ª Vara Cível do Foro Central - Comarca de São Paulo, faz saber a todos que virem 
ou tiverem conhecimento do presente Edital, que, com fundamento nos artigos 886 a 903 do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 250 a 280 das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e no Provimento CSM nº 1625/2009, ambos do Tribunal de Justiça de São Paulo, através do sistema Gestor de Alie-
nação Eletrônica, VENETO LEILÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, hospedado no endereço eletrônico www.venetoleiloes.com.br e sob condução do Leiloeiro 
Público Ofi cial, Sr. Odilson Alves de Oliveira, inscrito na JUCESP sob nº 991, levará a Hasta Pública, ou seja, a público pregão de venda e arrematação pelo 
maior lance, os bens a seguir descritos: LOTE 001; IMÓVEL – O local n° 81 na Garagem Metropolitana, integrante do Condomínio Metropolitano, sito á rua Basílio 
da Gama, n° 167, no 7º Subdistrito – Consolação, que representa 1/34 da garagem com área global de 4.627,21m², correspondendo-lhe a fração ideal de 4,6636% 
no terreno. Contribuinte Municipal n° 006.007.0930-2. Registrado no 5º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, sob a Matricula n° 21.814. Avaliação: R$ 
59.000,00 (CINQUENTA E NOVE MIL REAIS) para março de 2021. Que será atualizado até o inicio do leilão. Ônus: Av. 04 – Penhora Exequenda. Débito exequen-
te R$ 8.425,79. Para outubro de 2019. Que será atualizado até a data do leilão. Débitos de IPTU: Não Constam débitos no site da prefeitura.Recursos: Não cons-
ta nos autos recursos pendentes de julgamento. Da Praça eletrônica: A 1ª praça terá início no dia 16 de setembro de 2021 às 15:00hrs, encerrando-se no dia 21 
de setembro de 2021, às 15:00hrs. Não havendo oferta de lances, seguir-se-á, sem interrupção, a 2ª praça iniciando 21 de setembro de 2021 às 15h01min, que 
se encerrará no dia 19 de outubro de 2021, às 15:00hrs. Do Valor Mínimo: Na 1ª praça, o valor mínimo para a venda do bem praceado será o valor da avaliação 
judicial que será atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo até a data do início da hasta pública. Na 2ª praça, o valor mínimo para a venda 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizado. Informações: Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pessoalmente na sede 
da Veneto Leiloes Judiciais e Extrajudiciais ou através de e-mail : contato@venetoleiloes.com.br ou ainda por telefone nº 11- 3513-3431 e via whatsApp/ celular 
nº 9.7283.8717. O presente Edital será afi xado e publicado na forma da lei e do provimento e atenderá ao disposto no artigo 889 do Código de Processo Civil. 

www.venetoleiloes.com.br

3ª VARA CÍVEL DE PENÁPOLIS/SP - EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
O Dr. Juiz da 3ªVC faz saber a todos que o Leiloeiro, através do site www.rigolonleiloes.com.br,
levará a público p/ venda/arremate, o bem, c/ segue: 1º Leilão, 01/09/21 às 16h e se encerr.
dia 03/09/21, às 16h, aceitos lances iguais/superiores a avaliação; não havendo lance, seguirá s/
interrupção o 2º Leilão,  c/ início dia 03/09/21, às 16:01h e se encerrará dia 24/09/21, às
16h, aceitos lances c/ no mín. 51% da avaliação. Proc.: 0004875-34.1998.8.26.0438 de Gerson
Ruiz dos Santos contra Lajeado Indústria Pavimentação e Construção Ltda. Bem: Terreno design. 01
c/ frente p/ Av. Santa Casa, esq. c/ Av. Antonieta Villela Ferreira. Benfs:  Composto de  03  blocos,
subdivididos em salas comerciais: Bl. Central: 08 sls. comerciais, sendo sl. 14 e 15 c/ 24,95m², sl. 16
e 17 c/ 26,55m², sl. 18 e 19 c/ 31,08m², sl. 20 e 21 c/ 24,50m²; Bl. Lateral: sl. 01, 02, 03, 04, 05 e
22 c/ 22,94m² cada. Bl. de Fundo: Sl. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 parcialmente construídas, c/
total de  639,75m². Obs.: Av. Leandro Ratisbona de Medeiros, 200, na confluência c/ a Av. Villela
Ferreira,  entrada ao Residencial  Villaje, CRI local  nº  24.797, R$ 2.319.543,85, em  jul/21.  Ônus:
Penhora autos 0013965-46.2010 no 2º Of. Cível  local. Negativo o leilão, fica autoriz. venda direta,
nas regras do leilão, p/ prazo de 60 dias, fechada em ciclos de 15 dias cada. Leiloeiro:   Rodrigo Ap.
Rigolon da Silva, c/ suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais Serrano, site
www.leiloesjudiciais.com.br. Quem pretender arrematar deverá efetuar cadastro prévio, no prazo de
24h antes do leilão, p/ site supra. O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio
do leiloeiro  www.rigolonleiloes.com.br., e também no site de publicações e consultas de editais de
leilão  PUBLICJUD,  www.publicjud.com.br.  Pgto:  Em  uma  única  vez,  em até  24h  após  ter  sido
declarado  vencedor  pelo  leiloeiro.  Comissão:  5%  da  arrematação;  adjudic.,  2%  da  avaliação;
remição/acordo, 5% da dívida remida; acordo/pgto, após a realização do leilão e arrematação, 5%
da  arrematação.  Informações:  0800-707-9339.  Fica  intimados  o  executado/Repres.
Legal/cônjuges/credores/demais interess.,  não forem encontrados pessoalm.,  e de que, antes da
arrematação/adjudicação, poderão remir a execução. O prazo p/ apresentar medidas process. será
de 10 dias após a arrematação. P/ conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, expediu o
presente, publicado/afix. na forma da Lei. Em, 21/07/21.

Dr. DIEGO GOULART DE FARIA - Juiz de Direito

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

DocuSign Envelope ID: 95FE4B0C-995B-4BFC-8CFB-4A74B2626701
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ERRATAS - DATA: 08/07/2020. A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 87691. LOTE: 1077. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA NEO 125 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). 
CHASSI: 9C6SEB510J0010248. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GDK9318. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 1757. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HONDA ELITE 125 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2JF8500KR002100. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: EXU4D30. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 1763. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA NMAX (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C6SG3310H0003096. ANO FAB/MODELO: 
2016/2017. PLACA: GHW0A21. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 10993. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MERIVA MAXX 1.4 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BGXH75X0CC173046. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: KOP6I94. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 10995. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT SANDERO STEPWAY 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93YBSR8VKAJ475882. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: 
EPY9I76. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 11004. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STILO (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BD19240T43022833. ANO FAB/MODELO: 2004/2004. PLACA: DDS4A08. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 11007. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET TRACKER LTZ AT 1.8 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 3GNCJ8EW2FL212438. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: GAL5C70. DATA: 04/08/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21913. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT IDEA ATTRACTIVE 1.4 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD135019E2246015. 
ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FKF8C38. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21914. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET 
CAPTIVA SPORT 2.4 2.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 3GNAL7EC2BS674287. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: KYA3C15. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 
97604. LOTE: 21917. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 1.0MT SEL 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGKA48G0FG428222. ANO FAB/MODELO: 
2015/2015. PLACA: FJC0C10. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21930. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.6A COMF 1.6 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51DBJP811039. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: FPD8B89. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21931. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT EX FLEX 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGE8890DZ207068. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FGN2F91. DATA: 
04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21939. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI IX35 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
KMHJU81BBBU171208. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: ERO8J90. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30371. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET CELTA 2P LIFE 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BGRZ0810AG205190. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: EIT7E99. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. 
LOTE: 30382. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET COBALT 18M LTZ 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BGJC6920HB201651. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA: 
FXN3B55. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30392. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET PRISMA 1.4AT LT 1.4 (SUCATA). CHASSI: 
9BGKS69V0KG283323. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: BYI6J93. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 1756. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA CG 160 START (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KC2500KR011252. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: EZK9G69. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97604. LOTE: 1759. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA LANDER XTZ250 (SUCATA). CHASSI: 9C6KG021070003835. ANO FAB/MODELO: 2006/2007. PLACA: 
DYN1H88. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 1760. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: SUZUKI BURGMAN I (SUCATA). CHASSI: 
9CDCF4FAJEM117082. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FGV3D04. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 1762. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA PCX 150 DLX (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KF2210JR005254. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: FNZ1F83. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97604. LOTE: 10976. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: PEUGEOT 207HB XR 1.4 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 8AD2MKFWXBG072023. ANO FAB/
MODELO: 2011/2011. PLACA: EVZ8F58. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 10977. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD EDGE V6 3.5 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 2FMDK48C09BA48848. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: EAV2I00. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 10984. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LX 1.7 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93HES16502Z112249. ANO FAB/MODELO: 2002/2002. PLACA: DDR1C92. 
DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 10996. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT TORO FREEDOM AT 1.8 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). 
CHASSI: 98822611XKKC25028. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: LUH7A47. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 10999. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HONDA CITY EX FLEX 1.5 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93HGM2640EZ209318. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: KPV1H32. DATA: 04/08/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 11000. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: MITSUBISHI PAJERO SPORT HPE 3.5 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
93XPRK99W9C814251. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: EEX3F31. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 11001. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA CIVIC LX 1.7 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93HES15506Z101418. ANO FAB/MODELO: 2005/2006. PLACA: DPS6G64. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97604. LOTE: 11002. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: DODGE JOURNEY R/T 3.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 3C4PDCFG8ET224586. ANO FAB/
MODELO: 2014/2014. PLACA: FSI7H25. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 11010. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LX 1.7 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93HES15503Z110022. ANO FAB/MODELO: 2003/2003. PLACA: DIS0B91. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21906. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.0M COMFOR 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51CAGP628425. ANO FAB/MODELO: 2016/2016. PLACA: 
PXY1D59. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21910. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVO FOX ROCK RIO MB 1.6 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAB45Z4G4029359. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: GBW5I30. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21915. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVO GOL CL MBV 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAB45U8HP042409. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: GEW6I60. 
DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21935. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI AZERA 3.3 V6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
KMHFC41DP8A327390. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EBD3D90. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21948. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA FIT LX FLEX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGE6850EZ105983. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FAL9F32. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97604. LOTE: 30341. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVO SPACEFOX CL MA 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BWPB45Z3F4076603. ANO FAB/MODELO: 
2015/2015. PLACA: FLN2H76. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30355. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CRUZE LT NB AT 1.4 
(SUCATA). CHASSI: 8AGBB69S0KR120851. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: ERA8D75. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30359. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20S 1.6M COMF 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BHBG41DAHP768236. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA: GKD1G89. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30362. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT WEEKEND ADVENTURE 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BD37417DJ5100830. ANO FAB/MODELO: 
2017/2018. PLACA: GBN5A78. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30369. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ 1.8 
(SUCATA). CHASSI: 9BGJC75Z0DB209777. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FIB4A07. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30370. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: NISSAN MARCH 16S FLEX 1.6 (SUCATA). CHASSI: 3N1CK3CD1DL242055. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FHL0E01. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97604. LOTE: 30372. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET AGILE LT 1.4 (SUCATA). CHASSI: 8AGCB48X0CR159205. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: 
FBQ9I83. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30373. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN PARATI SURF 1.8 (SUCATA). CHASSI: 
9BWZZZ30ZSP051960. ANO FAB/MODELO: 1995/1995. PLACA: CAP3I97. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30374. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET CELTA 4P LIFE 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BGRZ48907G168174. ANO FAB/MODELO: 2006/2007. PLACA: DUQ5A89. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. 
LOTE: 30380. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA FLEX 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BFZF55A5E8040108. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FLY2F33. DATA: 
04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30383. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET VECTRA GLS 2.2 (SUCATA). CHASSI: 9BGJK19HXWB502653. 
ANO FAB/MODELO: 1998/1999. PLACA: CDM4B07. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30384. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA FLEX 
1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BFZK53A7CB373246. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: KWL5C65. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30386. LOC.: Suzano/SP.DADOS 
DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 1.0MT LT 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BGKS48B0EG215052. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FMF8G75. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30387. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BD15802AD6877641. ANO FAB/MODELO: 
2013/2013. PLACA: EVV1D34. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30388. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL SPECIAL 1.0 
(SUCATA). CHASSI: 9BWCA05Y91T156603. ANO FAB/MODELO: 2001/2001. PLACA: CXG0G20. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30390. LOC.: Suzano/SP.DADOS 
DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 (SUCATA). CHASSI: 8AGSU1920GR105514. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: GCQ8J69. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30391. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL MI 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BWZZZ377VT112436. ANO FAB/MODELO: 1997/1997. 
PLACA: COI2J79. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30393. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 (SUCATA). 
CHASSI: 9BD15802AD6779683. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: ITU0I70. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30394. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: FIAT PALIO WK ADVEN FLEX 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BD17309PC4362502. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: ISF3E55. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97604. LOTE: 30395. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT IDEA ADVENTURE 1.8 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BD13531CC2189918. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. 
PLACA: EAD3E14. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30396. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL SPECIAL 1.0 (SUCATA). 
CHASSI: 9BWCA05Y31T228766. ANO FAB/MODELO: 2001/2001. PLACA: DDZ4B47. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30397. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BGCA80X0CB262967. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: FBA5H65. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97604. LOTE: 30398. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BD15822786142224. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. 
PLACA: EDR0J03. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 43223. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: SEMIRREBOQUE TANQUE RODOTECNICA SRT 
TQ2 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9A9T1393CA1DR8386. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: DVS5H88. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 1761. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: SUZUKI BURGMAN I (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9CDCF4FAJDM115507. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FAV3J53. 
DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 10997. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA RAV4 20L 4X2 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). 
CHASSI: JTMZD9EV2EJ000720. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FRE9D31. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21825. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HONDA FIT EX 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGD38808Z102106. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: KOX0J38. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21908. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA HA 1.5L S 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZD55J5EB712886. ANO FAB/
MODELO: 2013/2014. PLACA: KWG8I79. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21912. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO FIRE 
ECONOMY (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD17106LD5843935. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FEY4D44. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 
21919. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX 1.0 SELECAO 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAA45Z1E4104535. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. 
PLACA: FHT9H31. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21921. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGCA80X0DB241299. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: OPJ4E39. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21923. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT SIENA FIRE FLEX 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD17206G93452784. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: EFT9J56. DATA: 
04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21924. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: NISSAN LIVINA XGEAR 18SL 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
94DTBAL10DJ608799. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: KQK3G11. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21933. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA CITY EX CVT 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGM6670FZ129727. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FEF6G60. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97604. LOTE: 21934. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PUNTO ESSENCE 1.6 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD11812ED1258678. ANO FAB/
MODELO: 2013/2013. PLACA: FLK5E13. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21938. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CR-V LX 2.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 3CZRE18308G504204. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EDZ6G56. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21941. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AWPB05Z68A039819. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EFX9J07. 
DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 21947. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA HA SE 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BFZD55J8EB733618. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FQV4C64. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 30377. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: FORD KA SE 1.0 HA C 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BFZH55L4K8221319. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: QOU6D28. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 
43218. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAVALO MECÂNICO SCANIA P 360 A6X2 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BSP6X200D3814749. ANO FAB/MODELO: 
2012/2013. PLACA: ESU7H86. DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97604. LOTE: 11009. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JEEP RENEGADE LNGTD AT D 2.0 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 988611126LK273981. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: IZN4A25. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 1779. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 FAN ESDI (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KC2200GR028584. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: GBR6J29. DATA: 
11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 11018. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
8AD4DRFJWBG046368. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: EUZ1A51. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21922. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: FORD FIESTA EDGE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZF12C348213072. ANO FAB/MODELO: 2004/2004. PLACA: DNO4G66. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97798. LOTE: 21950. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA FLEX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZF16P888115075. ANO FAB/MODELO: 
2007/2008. PLACA: DXU3G22. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21951. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT EX 1.5 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGD37808Z100114. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: DXY2F01. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21959. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA SE HA B 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZH55L3J8205546. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: FIO2H86. DATA: 11/08/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21963. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 1.4 MT LT 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BGKS48L0FG228032. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FSW7E69. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21964. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: PEUGEOT 2008 ALLURE AT 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 936CMNFN2HB027239. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: GIU1D15. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21976. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: MITSUBISHI LANCER 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: JMYSTCY4AEU003930. ANO FAB/
MODELO: 2013/2014. PLACA: FOS5F00. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21978. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA FLEX 1.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZK53A4BB266041. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: EZD6G50. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30411. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20S A PREM 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BHBH41DBEP096498. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FGY6E44. DATA: 11/08/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21954. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C3 GLX 14 FLEX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 935FCKFVYCB544154. 
ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: ETK5J25. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 1768. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 
DLX (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KF2210JR000998. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GGO4J49. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 1770. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 FAN (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KC2200LR036236. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: BZG7F72. 
DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 1776. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9C2KF2200HR102373. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: GDI3D89. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 1777. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KF2200JR017529. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: FDR5D69. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 
97798. LOTE: 1780. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KF3400KR012323. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. 
PLACA: EON0F58. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 1781. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TRIUMPH TIGER 800 XCA (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 97NE09BF7KM937975. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: GHU6H51. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 10994. LOC.: Suzano/SP.DADOS 
DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN SPACEFOX ROUTE 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 8AWPB05Z1AA032847. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: LLB6G11. DATA: 
11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 11013. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI TUCSON GLSB 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
95PJN81EPGB088034. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: FIF7E97. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 11015. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: LAND ROVER DISC SPT SI4 HSE 7L 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: SALCA2BG2GH547520. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: PWV5D43. DATA: 11/08/2021. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 11017. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT WEEKEND ADVENTURE 1.8 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BD374175F5070890. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: KWQ7I31. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 11019. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: FORD FOCUS TI AT S 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 8AFSZZFFCFJ275033. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FPP9J10. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97798. LOTE: 21918. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGAB69C09B248483. 
ANO FAB/MODELO: 2009/2009. PLACA: HKJ6G37. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21928. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: AUDI A4 2.0TFSI 
2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: WAUGFCF40KA091516. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: GHX4G45. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21949. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGD18407Z100960. ANO FAB/MODELO: 2006/2007. PLACA: DSI4B45. DATA: 
11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21952. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT SIENA HLX FLEX 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
8AP17241T92017460. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: EDK6G70. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21955. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET CORSA HATCH MAXX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGXH68X0CC155858. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: EWK2G72. DATA: 11/08/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21958. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA SEDAN FLEX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZF54P9D8460068. ANO 
FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: FFX5F78. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21962. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD ECOSPORT FSL 
1.6 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZB55P1E8913997. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FMV0A23. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21969. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 M 1.0 M 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51CADP035023. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: 
ODQ9A18. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21970. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX GII 1.6 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 9BWAB45Z6E4090662. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: OTV2D79. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21973. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX MT LT 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGKS48L0EG212571. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FLD1D10. DATA: 11/08/2021. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21979. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA HD WK CD E 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD57834FJY250619. 
ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: GGE4H07. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21982. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN 
GOL 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAA05UXAT215114. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: EPC6D85. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 
30400. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LX 1.6 (SUCATA). CHASSI: 93HEJ6640XZ304878. ANO FAB/MODELO: 1999/1999. PLACA: CRV1E17. DATA: 11/08/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30402. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BD15802784962759. ANO FAB/
MODELO: 2007/2008. PLACA: DQN9A20. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30403. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL 
POWER 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BWAB05U6AT047324. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: EDL4E94. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30404. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL L MB5 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BWAB45U6KT125772. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: EGX3B34. DATA: 11/08/2021. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30406. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET AGILE LT 1.4 (SUCATA). CHASSI: 8AGCB48X0DR126916. ANO FAB/MODELO: 
2012/2013. PLACA: ETE1F10. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30407. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT SIENA EL FLEX 1.4 (SUCATA). 
CHASSI: 8AP372111C6024674. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: EYS6B29. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30410. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BD196272D2059670. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FDM1B59. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97798. LOTE: 30421. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LX FLEX 1.4 (SUCATA). CHASSI: 93HGE6850EZ108502. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: 
LTV5A51. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30424. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT KWID ZEN 10MT 1.0 (SUCATA). CHASSI: 
93YRBB000JJ006499. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: QNC4B73. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21956. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA CIVIC LXR 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HFB9640EZ135369. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FDA4B33. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97798. LOTE: 21977. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT SIENA EL FLEX 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD372110E4044853. ANO FAB/MODELO: 
2013/2014. PLACA: CFY7D83. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 1773. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA XJ6 F ABS (SINISTRADO 
PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C6RJ2520F0000135. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: KQB9A76.  DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 11011. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA FLEX 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BFZF55A098385522. ANO FAB/MODELO: 2009/2009. PLACA: EGP5D84. DATA: 
11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 11012. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: MERCEDES-BENZ C 180 K (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
WDDGF4FW7BA413813. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: EMW5A56. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21961. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA 
E MODELO: CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AGCN48X0DR220839. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: FLC0A31. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21967. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT SANDERO DYNA 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93Y5SRD64FJ457571. ANO FAB/
MODELO: 2014/2015. PLACA: LRP6E86. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30401. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN SAVEIRO 
1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BWEB05X25P044821. ANO FAB/MODELO: 2004/2005. PLACA: DMY3C97. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30412. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA SEDAN FLEX 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BFZF54P5E8071543. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FUI9J63. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30414. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN UP MOVE MB 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BWAH4123GT557455. ANO FAB/MODELO: 
2016/2016. PLACA: GEN7D75. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30417. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX GII 1.6 
(SUCATA). CHASSI: 9BWAB05Z6B4071193. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: HOB2E63. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30419. LOC.: Suzano/SP.DADOS 
DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI CRETA A PRESTI 2.0 (SUCATA). CHASSI: 9BHGC813BHP029415. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA: KRX3F81. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 30420. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT IDEA ATTRACTIVE 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BD135019C2214348. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. 
PLACA: LQI5A63. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 43225. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 8.150E DELIVERY 3.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWA952P08R837846. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: DTA1A83. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 43227. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13.180 EURO3 WORKER 5.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWB172S76R611778. ANO FAB/MODELO: 
2006/2006. PLACA: DTP7A76. DATA: 11/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97798. LOTE: 21971. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: BMW M135I 1B71 3.0 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: WBA1B7109EJ862282. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: PMM0I09.

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

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação 
e Outras Avenças de nº 10124411308, no qual figura como Fiduciantes MAURO SÉRGIO REIS, inscrito no CPF/MF sob nº 
055.298.768-97, e sua esposa GRAZIELA FELIPE REIS, inscrita no CPF/MF sob nº 346.087.768-51, levará a PÚBLICO 
LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 16/09/2021, às 
15h30min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.411.793,72 (Um Milhão Quatrocentos e Onze 
Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Dois Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 65.408 do 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de Santo André/SP, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído por: 
“Apartamento nº 111, localizado no 11º andar do Edifício Itanã, situado na Rua Padre Vieira, nº 262, Santo André, possuindo a 
área útil de 137,45m², área comum de 90,786m² (estando nesta incluída a área correspondente as vagas nºs 46 e 47 de 
garagem), perfazendo uma área total construída de 228,236m², correspondendo-lhe uma fração ideal no todo do terreno e nas 
demais coisas de uso comum do condomínio igual a 0,03610 ou 3,610%”.  Obs. Ocupado. Desocupação por conta do 
adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 
28/09/2021, às 15h30min, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 705.896,86 (Setecentos e Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos). Todos os 
horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro (www.FrazaoLeiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma 
do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização 
dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço 
eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora 
entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e 
despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado 
lances, para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com 
os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor 
fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na 
opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas 
habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. 
O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente 
pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor 
fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro 
correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária 
de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - 
Banco Central do Brasil. 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

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

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

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇAS DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO
04ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL - COMARCA DE SÃO PAULO

EDITAL de 1ª e 2ª Praças de Leilão Judicial Eletrônico do bem abaixo descrito, bem como para intimação do Executado SCAP – AD-
MINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE SIMPLES LTDA. CNPJ n° 30.260.947/0001-00. e demais interessados, extraído 

dos autos da EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 1100776-55.2018.8.26.0100, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITANO. 
CNPJ n° 54.030.234/0001-00. O Dr. SIDNEY DA SILVA BRAGA, MM. Juiz da 04ª Vara Cível do Foro Central - Comarca de São Paulo, faz saber a todos que virem 
ou tiverem conhecimento do presente Edital, que, com fundamento nos artigos 886 a 903 do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 250 a 280 das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e no Provimento CSM nº 1625/2009, ambos do Tribunal de Justiça de São Paulo, através do sistema Gestor de Alie-
nação Eletrônica, VENETO LEILÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, hospedado no endereço eletrônico www.venetoleiloes.com.br e sob condução do Leiloeiro 
Público Ofi cial, Sr. Odilson Alves de Oliveira, inscrito na JUCESP sob nº 991, levará a Hasta Pública, ou seja, a público pregão de venda e arrematação pelo 
maior lance, os bens a seguir descritos: LOTE 001; IMÓVEL – O local n° 81 na Garagem Metropolitana, integrante do Condomínio Metropolitano, sito á rua Basílio 
da Gama, n° 167, no 7º Subdistrito – Consolação, que representa 1/34 da garagem com área global de 4.627,21m², correspondendo-lhe a fração ideal de 4,6636% 
no terreno. Contribuinte Municipal n° 006.007.0930-2. Registrado no 5º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, sob a Matricula n° 21.814. Avaliação: R$ 
59.000,00 (CINQUENTA E NOVE MIL REAIS) para março de 2021. Que será atualizado até o inicio do leilão. Ônus: Av. 04 – Penhora Exequenda. Débito exequen-
te R$ 8.425,79. Para outubro de 2019. Que será atualizado até a data do leilão. Débitos de IPTU: Não Constam débitos no site da prefeitura.Recursos: Não cons-
ta nos autos recursos pendentes de julgamento. Da Praça eletrônica: A 1ª praça terá início no dia 16 de setembro de 2021 às 15:00hrs, encerrando-se no dia 21 
de setembro de 2021, às 15:00hrs. Não havendo oferta de lances, seguir-se-á, sem interrupção, a 2ª praça iniciando 21 de setembro de 2021 às 15h01min, que 
se encerrará no dia 19 de outubro de 2021, às 15:00hrs. Do Valor Mínimo: Na 1ª praça, o valor mínimo para a venda do bem praceado será o valor da avaliação 
judicial que será atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo até a data do início da hasta pública. Na 2ª praça, o valor mínimo para a venda 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizado. Informações: Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pessoalmente na sede 
da Veneto Leiloes Judiciais e Extrajudiciais ou através de e-mail : contato@venetoleiloes.com.br ou ainda por telefone nº 11- 3513-3431 e via whatsApp/ celular 
nº 9.7283.8717. O presente Edital será afi xado e publicado na forma da lei e do provimento e atenderá ao disposto no artigo 889 do Código de Processo Civil. 

www.venetoleiloes.com.br

3ª VARA CÍVEL DE PENÁPOLIS/SP - EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
O Dr. Juiz da 3ªVC faz saber a todos que o Leiloeiro, através do site www.rigolonleiloes.com.br,
levará a público p/ venda/arremate, o bem, c/ segue: 1º Leilão, 01/09/21 às 16h e se encerr.
dia 03/09/21, às 16h, aceitos lances iguais/superiores a avaliação; não havendo lance, seguirá s/
interrupção o 2º Leilão,  c/ início dia 03/09/21, às 16:01h e se encerrará dia 24/09/21, às
16h, aceitos lances c/ no mín. 51% da avaliação. Proc.: 0004875-34.1998.8.26.0438 de Gerson
Ruiz dos Santos contra Lajeado Indústria Pavimentação e Construção Ltda. Bem: Terreno design. 01
c/ frente p/ Av. Santa Casa, esq. c/ Av. Antonieta Villela Ferreira. Benfs:  Composto de  03  blocos,
subdivididos em salas comerciais: Bl. Central: 08 sls. comerciais, sendo sl. 14 e 15 c/ 24,95m², sl. 16
e 17 c/ 26,55m², sl. 18 e 19 c/ 31,08m², sl. 20 e 21 c/ 24,50m²; Bl. Lateral: sl. 01, 02, 03, 04, 05 e
22 c/ 22,94m² cada. Bl. de Fundo: Sl. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 parcialmente construídas, c/
total de  639,75m². Obs.: Av. Leandro Ratisbona de Medeiros, 200, na confluência c/ a Av. Villela
Ferreira,  entrada ao Residencial  Villaje, CRI local  nº  24.797, R$ 2.319.543,85, em  jul/21.  Ônus:
Penhora autos 0013965-46.2010 no 2º Of. Cível  local. Negativo o leilão, fica autoriz. venda direta,
nas regras do leilão, p/ prazo de 60 dias, fechada em ciclos de 15 dias cada. Leiloeiro:   Rodrigo Ap.
Rigolon da Silva, c/ suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais Serrano, site
www.leiloesjudiciais.com.br. Quem pretender arrematar deverá efetuar cadastro prévio, no prazo de
24h antes do leilão, p/ site supra. O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio
do leiloeiro  www.rigolonleiloes.com.br., e também no site de publicações e consultas de editais de
leilão  PUBLICJUD,  www.publicjud.com.br.  Pgto:  Em  uma  única  vez,  em até  24h  após  ter  sido
declarado  vencedor  pelo  leiloeiro.  Comissão:  5%  da  arrematação;  adjudic.,  2%  da  avaliação;
remição/acordo, 5% da dívida remida; acordo/pgto, após a realização do leilão e arrematação, 5%
da  arrematação.  Informações:  0800-707-9339.  Fica  intimados  o  executado/Repres.
Legal/cônjuges/credores/demais interess.,  não forem encontrados pessoalm.,  e de que, antes da
arrematação/adjudicação, poderão remir a execução. O prazo p/ apresentar medidas process. será
de 10 dias após a arrematação. P/ conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, expediu o
presente, publicado/afix. na forma da Lei. Em, 21/07/21.

Dr. DIEGO GOULART DE FARIA - Juiz de Direito

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
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É 
complicado inver-
ter o curso esta-
belecido de certas 
coisas, mas não há 
nada mais frus-

trante do que acompanhar 
uma série, entre as tan-
tas produzidas, lá fora ou 
mesmo aqui, chegar ao fi-
nal e constatar que a histó-
ria não acabou. A maioria 
sempre deixa um gancho, 
algo importante que não 
teve desfecho, na expecta-
tiva de uma próxima tem-
porada, o que passa a de-
pender de vários fatores. 
Algumas, claro, rapidamen-
te conseguem recursos e 
aprovações para continuar 
ou seguir com as suas pro-
duções. As que demoram 
mais correm o risco de não 
resgatarem o antigo inte-
resse, enquanto existem 
zilhões de outras que co-
meçam naturalmente, têm 

Produção de séries é crescente um meio, mas acabam sem 
terminar, porque tiveram 
problemas com autoriza-
ções, liberação de verbas, 
disponibilidade do elenco 
etc. Cabe ao espectador, só 
duas alternativas: pesqui-
sar antes ou apostar no es-
curo, caso contrário sem-
pre haverá o risco de ficar 
no meio do caminho.

TV Tudo
Jornalismo. Adriana Perro-
ni, ex-GloboNews, é a nova 
contratação da Record para 
a equipe de repórteres do 
“JR”. Apesar da semelhança 
no sobrenome, ela não tem 
parentesco com a Monali-
sa Perrone, da CNN Brasil. 
Uma com “i”, outra com “e”, 
como se verifica.  

Aleatório. Por obra do aca-
so ou não, na transmissão 
de Juventude e São Pau-
lo, domingo, na Globo, não 
teve o “Craque do Jogo”, 
aqui criticado na última se-
mana. E o dólar não subiu 

e nem caiu por causa dis-
so. Ao contrário, a grande 
maioria nem sentiu falta. 

Bastidor. O fato de, no caso 
em questão, não ter acon-
tecido a escolha do “Craque 
do Jogo” ainda não é algo 
a ser comemorado. Parece 
que isso só aconteceu por 
questões técnicas. Proble-
mas com o site. Ou o desti-
no jogando a favor do bom 
senso.

Expectativa. Entre o pes-
soal da CNN Brasil já existe 
a certeza de novas mudan-
ças agora em setembro. 
Mas, por enquanto, só isso. 
Está tudo ainda muito res-
trito à sua mais alta cúpula.

É hoje. Nesta terça, como 
combinado, tem o lança-
mento do Star+, serviço de 
streaming da Disney. O fi-
nal de semana e até o dia de 
ontem, incluindo-se neces-
sários testes, foram reserva-
dos para os últimos ajustes.

INSTAGRAM

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO DOS SONHOS 
 17h45, na Rede Globo

Pedro tenta se explicar para Karina, 
mas a menina é irredutível. Bianca 
faz sucesso com sua atuação. Nan-
do volta de viagem e diz a Pedro 
que se tornou um monge. Jade e 
Cobra pensam um no outro. Bianca 
e João são selecionados como os 
melhores atores da peça. Nando 
consola Pedro. Karina afi rma que 
Bianca não é mais sua irmã. Delma 
se surpreende ao saber da volta de 
Nando. Jade e Lucrécia discutem, e 
a moça acaba desmaiando.

NO TEMPO DO IMPERADOR 
18h20, na Rede Globo

Pilar conta a Luísa sua noite com 
Samuel. Tonico se irrita ao saber 
que Pedro e sua comitiva fi carão na 
casa de Eudoro. Samuel pede Pilar 
em noivado. Quinzinho sofre com 
a reação de Clemência, que rejeita 
os roubos do marido. Minervina 
decide tentar fuga antes que Nélio 
chegue às terras de Lota e Batista. 
Pilar pede que Luísa entregue uma 
carta a Dolores. Nélio encontra Lota 
e Batista presos. Zayla se revolta 
com o compromisso de Samuel 
e Pilar. Tonico sabota a casa de 
Eudoro. Clemência volta e anuncia 
a Quinzinho que está grávida. Luísa 
pede que Samuel guarde segredo 
sobre seu romance com Pedro, e 
Pilar desconfi a.

RESUMO DAS NOVELAS

PEGA PEGA 
19h30, na Rede Globo

Júlio resiste em aceitar as justifi -
cativas de Arlete, que explica ao 
fi lho que sumiu para salvar a vida 
dele. Malagueta aceita dar abrigo 
a Mônica como amigo. Prazeres 
desmaia ao ver Arlete e, quando 
acorda, estranha que Elza não te-
nha fi cado surpresa com a presença 
da irmã mais nova. Sandra Helena 
diz a Eric que está interessada em 
investir nas empresas dele. Evandro 
chora ao ler a carta de despedida 
de Mônica. Arlete pede garantias a 
Athaíde de que ela e a família não 
correm perigo.

CHIQUITITAS 
20h50, no SBT

Helena implora para que Neco diga 
onde está Lúcia. O menino diz que 
não sabe. Maria conversa com sua 
boneca Laura, que diz que Marian 
pode estar mentindo sobre os 
pedidos de desculpa. Binho leva 
comida para Lúcia. Em Natal, Mili e 
Mosca estão sentados em frente a 
uma paisagem. Mosca diz que ama 
a garota e que quer passar o resto 
da vida com ela. Os dois adolescen-
tes se beijam. Gabriela conta para 
Marian que decidiu adotar Maria. 
Marian fi nge alegria. As chiquititas 
voltam para o orfanato após a via-
gem para Natal. Helena sofre pela 
ausência de Lúcia. Beto está triste 

com a falta de notícias de Tobias. 
No Café Boutique, Clarita e Beto se 
beijam. Beto diz que gosta dela e 
por isso vai terminar o envolvimento 
dele com Tamires (Bruna Thedy).

GÊNESIS 
21h, na RecordTV  

José tem um sonho misterioso e 
deixa Jacó preocupado. Menkhe 
faz uma importante descoberta no 
palácio e Lúcifer cruza o caminho 
dos irmãos de José.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo 

José Alfredo explica por que Cristina 
deve concordar com a exumação 
de seu suposto corpo. Danielle 
afi rma a Maria Marta que não 
tem um caso com Maurílio. Xana 
sugere que Naná traga Luciano 
para a festa que fará em sua casa. 
Magnólia fi nge ser Beatriz para 
convidar celebridades para sua 
festa. Danielle afi rma a Maurílio que 
pode controlar José Pedro. Salvador 
sai com Helena, e Orville pede para 
Jonas armar um leilão com seus 
quadros. Com a ajuda de Cristina, 
José Alfredo conhece seus netos. 
Josué prepara o novo plano do 
Comendador. Naná descobre que 
Luciano será adotado. Helena des-
confi a de Orville. Maurílio informa a 
Maria Marta que se mudará para a 
mansão.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Simpatia e boa lábia 
serão seus trunfos 

hoje e vão ajudá-lo. Só precisa 
ter cuidado para não causar 
uma saia justa. À noite, pode ter 
boas oportunidades de conhecer 
gente nova.

TOURO. 
Carreira e fi nanças 
estarão no topo das 
suas prioridades hoje. 

Pode aumentar o seu desejo de 
comprar, então, controle a impul-
sividade. Na paquera, a paixão 
pode pegar seu coração de jeito. 

GÊMEOS. 
Seu dia pode come-
çar um pouco tenso 
em família. Ainda de 

manhã, o clima também pode 
fi car tenso no trabalho. O paraíso 
astral acentua seu charme . Pode 
iniciar um romance.

CÂNCER. 
Falar menos e ouvir 
mais pode ser um bom 
conselho para você 

hoje canceriano. Faça tudo que 
puder para não entrar numa 
discussão. Uma atração secreta 
ou proibida pode fi car irresistível 
para você.

LEÃO. 
Trabalhar em equipe 
continua sendo uma 

boa opção. Só não conte com os 
amigos para conseguir dinheiro. 
Quem está solteira pode sentir 
uma forte atração por alguém da 
turma.

VIRGEM. 
Concentre-se nas suas 
metas mais ambi-
ciosas e use todo seu 

potencial. Tome cuidado com 
discussões no trabalho. Vai dei-
xar a timidez de lado se estiver a 
fi m de alguém. 

LIBRA. 
Investir nos estudos 
continua sendo uma 
boa indicação para 

você. O trabalho pode trazer 
alguns desafi os no período da 
manhã. As afi nidades contarão 
mais pontos para você. 

ESCORPIÃO. 
Seu dia pode começar 
tenso e você pode 
enfrentar algum 

aborrecimento escorpiano. Pode 
ter alguns gastos inesperados 
ou pode perder grana. Pode ser 
difícil resistir a uma atração por 
amigo(a). 

SAGITÁRIO. 
Unir-se aos colegas e 
investir na cooperação 

para agilizar o trabalho. Para 
negócios de família, não levar 
nada pelo lado pessoal. Tanto 
a paquera quanto o romance 
recebem bons estímulos.

CAPRICÓRNIO. 
Se depender do 
incentivo astral, você 
vai concentrar toda 

sua energia no trabalho. Pode 
até ter alguma difi culdade para 
aprender uma nova tarefa ou 
função no emprego. 

AQUÁRIO. 
Controlar os gastos 
e investir bem o seu 
dinheiro serão seus 

maiores desafi os. A Lua garante 
sorte e criatividade de sobra para 
os seus interesses.  Na união, 
reforce o romantismo.

PEIXES. 
Quem trabalha em 
casa terá que controlar 
seus impulsos e suas 

reações. Fora isso, você deve 
usar toda sua experiência para 
cumprir as tarefas. No amor, vai 
conquistar quem quiser com seu 
charme.

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

A leitura 
na medida 
certa.

MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS 
ATENDIDOS NO MUNDO
 
SALA DE ESPERA INDIVIDUAL
 
TOTAL CONFIDENCIALIDADE
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TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO
 ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE

Responsável técnico: Dr. ORESTES MAZZARIOL JUNIOR - CRM: 30020
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Curtas

MEDICINAL. O surfis-
ta Pedro Scooby, 33, 
contou que faz o uso 
medicinal da maconha 
e que utiliza o canabi-
diol para conseguir dor-
mir. “Você quer saber 
da cannabis? Eu apoio 
o uso, porque eu, por 
exemplo, não uso da 
forma recreativa”, expli-
cou. Scooby respondeu 
perguntas de seus fãs 
quando um internau-
ta questionou o que ele 
pensava sobre o uso da 
maconha.

NOVO ÁLBUM. “Sen-
jutsu”, novo álbum da 
banda Iron Maiden, 
será lançado na sex-
ta-feira (03). A banda 
de rock pesado terá de 
concentrar suas aten-
ções apenas no áudio 
das dez faixas do disco, 
uma vez que o conjun-
to não tem prazo para 
voltar a tocarem juntos 
em um palco. “Não sa-
bemos ainda como será 
a retomada das tur-
nês”, conta o guitarrista 
Adrian Smith. 

FIM DA LINHA. Após 
três anos de relaciona-
mento, Jade Picon, 19, e 
João Guilherme, 19, não 
são mais namorados. 
O anúncio do térmi-
no foi feito por ambos 
em suas redes sociais. 
“Você entrou na minha 
vida para me ensinar a 
amar, e eu não poderia 
ser mais grata por isso. 
Obrigada por todos os 
momentos” escreveu a 
influenciadora.

‘Deus não 
tarda, nem falha’

Caio Castro sobre fim 
de namoro com Grazi. 

O 
“Chega de Sauda-
de”, um dos dis-
cos mais impor-
tantes de João 
Gilberto entrou 

recentemente no catálo-
go do Spotify, junto com “O 
Amor, o Sorriso e a Flor” e 
“João Gilberto”. Os 3 discos 
estão sob disputa judicial 
entre os herdeiros e a Uni-
versal. Após reportagem da 
Folha que expôs o caso to-
dos os álbuns foram excluí-
dos da plataforma. Ninguém 
assumiu que está por trás 
desses lançamentos, mas sa-
be-se que as distribuidoras 
que fizeram o meio de cam-
po das publicações foram 
responsáveis pela retirada. A 
gravadora disse não ter co-
nhecimento da publicação 
recente desses álbuns.

DISPUTA JUDICIAL
João é tirado do Spotify
Álbuns iniciais 
de João Gilberto 
são retirados da 
plataforma em meio 
a luta por direitos 
autorais

‘Representatividade’
Marina Ruy Barbosa, 26, rebateu críticas por ter repostado 
um vídeo sobre ‘representatividade ruiva’ no seu perfil ofi-
cial no Instagram na noite deste domingo (29). Nas imagens, 
duas crianças ruivas ficam encantadas ao ver uma propagan-
da com uma foto da atriz em um anúncio em um shopping. 
“Depois falam que representatividade não é importante”, diz 
a legenda do vídeo. Marina se posicionou no Twitter. “Sério 
que vocês estão problematizando um Storie?”. 

Netflix
A Netflix anunciou nesta se-
gunda (30) a data de estreia 
da 3ª temporada de “You”. A 
série que conta a história de 
Joe Goldberg (Penn Badgley) 
irá retornar para a platafor-
ma de streaming no dia 15 
de outubro. O streaming lan-
çou um teaser da nova tem-
porada, e no vídeo é possível 
ver Joe preparando um bolo 
para seu filho.

Irritado
O rapper americano Kan-
ye West acusou a gravadora 
Universal de lançar “Donda”, 
seu novo álbum, sem sua 
permissão. “A Universal sol-
tou meu disco sem minha 
aprovação e bloqueou ‘Jail 
2’”, afirmou o artista. Apesar 
da acusação, a gravadora não 
emitiu nenhum comentário 
sobre o assunto. “Donda” foi 
lançado no domingo.

“Meu sonho é gerar uma vida”
Bárbara Evans, 30, tem compartilhado com seus fãs o processo de fertilização in vitro pelo 
qual está passando para engravidar. Na noite deste domingo (29), ao ser questionada por 
uma seguidora se ela pensa na possibilidade de adotar, a modelo respondeu que sim. “Meu 
sonho é gerar uma vida dentro de mim, então vou até o fim [com a fertilização]... Mas se eu 
não conseguir [engravidar], não descarto a possibilidade [de adoção], não. Inclusive sou su-
per a favor”, disse ela. Evans chorou ao falar que o resultado da biópsia em sete embriões.
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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!

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.    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 LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) - O Dr. Alexandre Bucci, M.Mº. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Foro Central – SP, Estado de 
São Paulo. FAZ SABER A TODOS QUANTO ESSE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM e INTERESSADOS POSSA, com fulcro nos arts. 879 ao 903, do Novo CPC (Lei nº 13105/15), regulamentado 
pela Resolução CNJ 236/2016, e art. 250 e seguintes da Normas de Serviços da Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o leiloeiro nomeado, Tiago Tessler Blecher, matriculado na 
Jucesp sob n.º 1098, com escritório na Avenida Marquês de São Vicente 230, conjunto 1906, Barra Funda, São Paulo/SP, através da plataforma eletrônica www.webleiloes.com.br, devidamente homologada pelo Egrégio Tri-
bunal de Justiça do Estado de São Paulo, levará a público para venda e arrematação, o bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: PROCESSO N°. 0018278-79.2019.8.26.0100 - CLASSE: AÇÃO EM 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXEQUENTE: ADELINO MACHADO MEDEIROS (CPF Nº 657.409.045-87). EXECUTADOS: SANTO ANTONIO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ Nº 18.337.320/0001-05); MY 
BLEND COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ Nº 14.915.190/0001- 81) E MY BLEND DECORACAO E MONTAGENS LTDA (CNPJ Nº 15.374.906/0001-43). INTERESSADOS: BANCO TRICURY S/A (CNPJ Nº 57.839.805/0001-40) E 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ Nº 46.395.000/0001-39). ADVOGADOS: EDNA FALCAO SANTORO (OAB 118082/SP); ADELINO MACHADO MEDEIROS (OAB 190117/SP); MARCEL SCHINZARI (OAB 252929/SP); CARLOS 
EDUARDO LOPES (176629) E MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRAÇA E COSTA (OAB 158094/SP). DÉBITOS DA AÇÃO: Os débitos totalizam R$ 55.367,95 (cinquenta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), 
atualizado em junho/2020, de acordo com a planilha de cálculo juntada aos autos às fls. 295-299. A atualização dos débitos vencidos e vincendos, até a sua integral satisfação, fica a encargo do exequente disponibilizar nos autos. DO BEM: Direi-
tos que os executados possuem sobre “Um terreno situado na Rua Santo Antônio (onde existiam os prédios nº 246 e 258) e na avenida nove de julho (onde existiu o prédio nº 281), no 7º subdistrito – consolação, com a seguinte descrição: inicia-
-se a descrição deste perímetro no vértice 1, situado no alinhamento predial da avenida nove de julho (lado ímpar) divisa com o imóvel nº 297, 301 e 305(transcrição nº 21.696) e distante 71,07m da confluência do alinhamento predial da avenida 
nove de julho e o viaduto nove de julho; deste, segue com azimute de 71º33’38’’ e distância de 13,47m até o vértice 2; deste, deflete à direita com ângulo interno de 178º14’11’’, e segue com azimute de 73º19’26’’ e distância de 5,60m até o vértice 
3; deste, deflete à esquerda com ângulo interno de 180º 01’53’’ e segue com azimute de 73º17’34’’ e distância de 6,68m até o vértice 4, confrontando nestes trechos com a avenida nove de julho; deste, deflete à direita com ângulo interno de 
87º22’57’’ e segue com azimute e 165º54’36’’ e distância de3,84m até o vértice 5; deste, deflete à esquerda com ângulo interno de 181º54’49’’ e segue com azimute de 163º59’47’’ e distância de 60,68m até o vértice 6, confrontando nestes trechos 
com o imóvel 259 (nº atual de frente para a avenida nove de julho) e 254 (nº atual de frente para a Rua santo Antônio) (transcrição nº 19.382); deste, deflete à direita com ângulo interno de101º57’18’’ e segue com azimute de 242º02’29’’ e distân-
cia de 1,63m,confrontando com a Rua Santo Antônio até o vértice 7; deste, deflete à direita e segue na distância de 15,40m, confrontando com a Rua Santo Antônio, deste, deflete à direita e segue na distância de 41,80m; deste, deflete à esquer-
da e segue com azimute de 268º42’21’’ e distância de 7,87m até o vértice 10,confrontando nestes trechos com imóvel objeto da matrícula nº 70.504; deste, deflete à direita com ângulo interno de 107º06’01’’e segue com azimute de 341º36’20’’ e 
distância de 21,28m até o vértice1, confrontando com o imóvel nº 297,301 e 305(transcrição nº 21.696), ponto de início desta descrição, o qual faz ângulo interno de 90º02’42’’ com a corda do segmento 1-2, fechando o perímetro e encerrando a 
área de 1.302,42m2”. Inscrição Municipal sob nº 006.033.1044-3. Objeto da Matrícula nº 93.161, do 5º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo Capital/SP. Observação: I - Segundo consta do laudo de avaliação, no local foi parcial-
mente construída uma torre residencial denominada “BKS Santo Antônio”, contendo: pavimento subsolo destinado a garagem; pavimento térreo; 15 (quinze) pavimentos tipo que conterão 247 unidades autônomas; 3 (três) elevadores; cobertura, 
ático, caixa d´água; II – Ainda de acordo com o laudo, a área construída total é de 9.941,57m², sendo a área útil total das unidades autônomas de 6.813,65m². LOCALIZAÇÃO: Rua Santo Antônio, nº 258 e na Avenida Nove de Julho, nº 281 – 
Bairro Bela Vista – São Paulo/SP. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 28.700.000,00 (vinte e oito milhões e setecentos mil reais), em fevereiro/2020. VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 31.719.884,00 (trinta e um milhões, setecentos e deze-
nove mil e oitocentos e oitenta e quatro reais), em agosto/2021, com base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. DEPOSITÁRIO: Santo Antonio Spe Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outros, na 
pessoa de seu representante legal. ÔNUS: Consta na referida matrícula, Alienação Fiduciária em favor do Banco Tricury S/A, AV.06 Prenotação para constar a distribuição da ação nº 1039468-18.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 8ª Vara 
Cível do Foro Central; AV.07 Prenotação para constar a distribuição da ação nº 1040711-94.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 32ª Vara Cível do Foro Central; AV.08 Prenotação para constar a distribuição da ação nº 0014337-24.2019.8.26.0100, 
em trâmite perante a 8ª Vara Cível do Foro Central. AV.09 Penhora dos direitos sobre o imóvel, oriunda dos autos nº 1040711-94.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 32ª Vara Cível do Foro Central; AV.10 Penhora dos direitos sobre o imóvel, 
oriunda dos autos nº 1039468-18.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 8ª Vara Cível do Foro Central; AV.12 Penhora dos direitos sobre o imóvel, oriunda dos autos nº 0028218-68.2019.8.26.0100; em trâmite perante a 8ª Vara Cível do Foro 
Central; AV.13 Penhora dos direitos sobre o imóvel, oriunda dos autos nº 0041307-61.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 6ª Vara Cível do Foro Central; AV.14 Penhora dos direitos sobre o imóvel, oriunda dos autos nº 1098110-18.2017.8.26.01001, 
em trâmite perante a 16ª Vara Cível do Foro Central; AV.15 Penhora exequenda; AV.16 Indisponibilidade tirada dos autos nº 0012834-65.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 31ª Vara Cível do Foro Central; AV.17 Indisponibilidade tirada dos 
autos nº 0073246-59.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 3ª Vara Cível do Foro Central; AV.18 Indisponibilidade tirada dos autos nº 0001767-03.2020.8.26.0704, em trâmite perante a 1ª Vara Cível do Foro Regional XV – Butantã; AV.19 Indispo-
nibilidade tirada dos autos nº 0003560-43.2020.8.26.0003, em trâmite perante a 4ª Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara. Observações: I - Em consulta realizada junto ao site da Prefeitura Municipal de São Paulo, sobre o imóvel constam 
débitos de IPTU não inscritos em dívida ativa referente ao exercício de 2021, no importe de R$ 74.007,11 (setenta e quatro mil, sete reais e onze centavos), bem como débitos inscritos em dívida ativa, o valor de R$ 632.611,24 (seiscentos e trinta 
e dois mil, seiscentos e onze reais e vinte e quatro centavos), perfazendo o total de débitos a importância de R$ 706.618,35 (setecentos e seis mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), atualizados em agosto/2021; II - Consta nas 
fls. 714/718 Penhora no rosto dos autos, originária do processo sob nº 0012673-84.2021.8.26.0100, em trâmite perante a 1ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo; Consta nas fls. 760/803 Penhora no rosto dos autos, originária do processo sob 
nº 0028218-68.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 8ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo; Consta nas fls. 810/821 Penhora no rosto dos autos, originária do processo sob nº 0017186-66.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 16ª Vara 
Cível do Foro Central de São Paulo; Consta nas fls. 840/841 Penhora no rosto dos autos, originária do processo sob nº 1100295-29.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 24ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo; Consta nas fls. 848/850 
Penhora no rosto dos autos, originária do processo sob nº 0005141-78.2020.8.26.0008, em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro Regional VIII - Tatuapé; Consta nas fls. 858/862 Penhora no rosto dos autos, originária do processo sob nº 
1024003-03.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 22ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo; Consta nas fls. 872/874 Penhora no rosto dos autos, originária do processo sob nº 1077426-33.2021.8.26.0100, em trâmite perante a 15ª Vara 
Cível do Foro Central de São Paulo; Consta nas fls. 885/893 Penhora no rosto dos autos, originária do processo sob nº 0005814-92.2020.8.26.0001, em trâmite perante a 6ª Vara Cível Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo; 
Consta nas fls. 885/893 Penhora no rosto dos autos, originária do processo sob nº 0003560-43.2020.8.26.0003, em trâmite perante a 4ª Vara Cível Foro Regional do Jabaquara da Comarca de São Paulo; Consta nas fls. 885/893 Penhora no 
rosto dos autos, originária do processo sob nº 0073246-59.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 3ª Vara Cível Foro Central da Comarca de São Paulo; Consta nas fls. 885/893 Penhora no rosto dos autos, originária do processo sob nº 0001767-
03.2020.8.26.0704, em trâmite perante a 1ª Vara Cível do Foro Regional XV – Butantã da Comarca de São Paulo; Consta nas fls. 885/893 Penhora no rosto dos autos, originária do processo sob nº 0012834-65.2019.8.26.0100, em trâmite peran-
te a 31ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo; Consta nas fls. 906/917 Penhora no rosto dos autos, originária do processo sob nº 0024882-90.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 37ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de 
São Paulo. CONDIÇÃO DO(S) BEM(NS): O imóvel será vendido conforme descrição, sendo que as áreas mencionadas são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do termo de penhora e/ou registro imobiliário, não 
sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que constar da descrição do imóvel e a realidade existente. Constitui ônus do interessa-
do verificar suas condições, quando for possível a visitação, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Com isso declara que tem pleno conhecimento de suas instalações, nada tendo a reclamar quanto a eventual vício, 
ainda que oculto, ou defeito decorrente de uso, a qualquer título e a qualquer tempo, assumindo a responsabilidade pela eventual regularização que se fizer necessária. BAIXA PENHORAS E DEMAIS ÔNUS: Com a venda no leilão, caso haja 
penhoras, arrestos, indisponibilidades e/ou outros ônus que gravam a matrícula, serão todos baixados/cancelados junto RGI local, pelo M.M. Juízo Comitente do leilão, através de expedição de competente mandado de cancelamento, a requeri-
mento feito pelo arrematante e logo que comprovada a notificação dos órgãos e Juízos que expediram tais ônus, que constará nos autos, visto que notificação será procedido pelo Leiloeiro, no prazo estabelecido pelo artigo Art. 889 e seus incisos 
do Código de Processo Civil. TRIBUTOS: Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto débitos de IPTU, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do Código 
Tributário Nacional. DÉBITOS DE CONDOMÍNIO SOBRE O BEM IMÓVEL: Em caso de execução de bem imóvel promovida pelo condomínio, os débitos condominiais serão abatidos até o limite do valor da arrematação. (art. 1345, do Código 
Civil c/c art. 908, § 1º, do Código de Processo Civil). HIPOTECA: Eventual gravame de hipoteca extingue-se com a arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao credor hipotecário (art. 1499, VI do Código Civil). MEAÇÃO: Nos termos 
do Art. 843, do Código de Processo Civil, 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. É reservada ao coproprietário ou ao 
cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições LEILÃO - DATAS: O 1º leilão terá início em 10/09/2021 a partir das 14:00 horas com encerramento às 14:00 horas 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 14:00 horas, com lances a partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação atualizada. No caso de 
não ser realizado o Leilão nas datas acima designadas por motivo superveniente, fica desde já designado o primeiro dia útil subsequente para a sua realização. LEILOEIRO: O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Tiago Tessler Blecher - 
JUCESP nº 1.098, ou na impossibilidade pelo Leiloeiro Oficial Wesley Oliveira Ascanio, JUCESP nº 1.137. PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio www.webleiloes.com.br , em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. PAGAMENTO DO LOTE: A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço pelo arrematante através 
de guia de depósito judicial (emitida pelo Leiloeiro), no prazo de 24 horas da realização do leilão (art. 884, inciso IV, do Código de Processo Civil). PAGAMENTO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida ao Leiloeiro será de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 7 da Resolução 236/2016 - CNJ), que será efetuada pelo arrematante no prazo de 24 horas da realização do leilão, através de guia de depósito judicial. Consumada 
a arrematação, no caso de desistência por parte do arrematante, nos termos do art. 903, § 1º, do CPC, a comissão do leiloeiro será a este devida. CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO LEILÃO OU ACORDO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 
Caso haja acordo, pagamento integral ou adjudicação após a elaboração do edital, serão devidas comissão ao Leiloeiro na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor do acordo, remissão ou adjudicação, a título de ressarcimento das despesas 
de publicação de edital, intimação das partes, remoção, guarda e conservação dos bens, desde que devidamente documentadas nos autos, nos termos do art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ 236/2016 que serão pagos pela parte adquirente. Se o 
Executado pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o bem, na forma do artigo 826, do Código de Processo Civil, ou celebrar acordo deverá apresentar até a hora e data designadas para o leilão, guia comprobatória do referido pagamento, 
acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto ao pagamento integral ou acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. ARREMATAÇÃO PELO CRÉDITO: Se o exequente arrematar o bem 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 (art. 892, §1º, do Código de Processo Civil). Na hipótese de arrematação pelo crédito, o exequente ficará responsável pela comissão devida ao Leiloeiro. PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: Quanto ao parcelamento do bem: As 
condições de pagamento só poderão ser autorizadas pelo juízo nos termos do art. 885 do CPC, facultada a parte interessada cumprir o disposto no art. 895 do CPC/2015, observando ainda que o bem não poderá ser vendido por preço inferior ao 
valor da avaliação. PROPOSTAS: Caso o bem não seja vendido durante o 1º e 2º leilão, fica desde já autorizada a captação de propostas, pelo prazo máximo de 15 dias a contar do encerramento do 2º leilão. VISITAÇÃO: Desde que autorizada 
a visitação, a mesma deverá ser agendada com o Leiloeiro através do e-mail contato@webleiloes.com.br, ficando autorizado o acompanhamento com oficial de justiça e força policial, se necessário. Em caso de imóvel desocupado, também fica 
autorizado o Leiloeiro a se fazer acompanhar por chaveiro. Igualmente, ficam autorizados os funcionários do Leiloeiro, devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do Leiloeiro, a fim de que os licitan-
tes tenham pleno conhecimento das características do bem. DESOCUPAÇÃO: A desocupação do imóvel será realizada mediante expedição de Mandado de Imissão na Posse que será expedido pelo M.M. Juízo Comitente, após o recolhimento 
das custas pelo arrematante, consoante o art. 903, § 3º, do Código de Processo Civil. SISTEMA - Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site do Leiloeiro, aceitar os termos e condições informados e encaminhar 
cópias dos seguintes documentos: I – Pessoa Física: RG, CPF e comprovante de endereço (certidão de casamento se casado for); II – Pessoa Jurídica: Contrato Social, comprovante de endereço, documentos pessoais do sócio (RG e CPF) ou 
procuração com firma reconhecida da assinatura, ficando o cadastro sujeito à conferência de identidade em banco de dados oficiais. LANCES: Caso sejam ofertados lances nos 3 (três) minutos finais dos leilões, o sistema prorrogará a disputa por 
mais 3 (três) minutos para que todos os participantes tenham a oportunidade de enviar novos lances (arts. 21 e 22 da Resolução 236/2016 CNJ). Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema e imediatamente 
divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que 
sejam submetidos à apreciação do Juízo, sem prejuízo da aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de Processo Civil). DÚVIDAS e ESCLARECIMENTOS: Serão obtidas através do site www.webleiloes.com.br e do telefone/WhatsApp (11) 
3392-3446. CIENTIFICAÇÃO e PUBLICAÇÃO DO EDITAL: A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações e/ou intimações pessoais de todos os interessados, ficando-os INTIMADOS, caso não sejam localizados, sendo que 
ainda, para fins do que disposto no art. 889, incisos I à VIII e parágrafo único, do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publi-
cidade em rede mundial de computadores. Este edital será publicado no sítio eletrônico www.webleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2°, do Código de Processo Civil – CPC. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da Lei. Todo o procedimento é regido pelas normas e penas previstas no Código de Processo Civil, Código Penal, Resolução CNJ n° 236/2016, Decreto n° 16.548/1932, Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo e 
demais normas aplicáveis, em especial no que diz respeito à inadimplência, desistência, tentativa de impedir ou atrapalhar o certame e reparação de danos. São Paulo, 25 de Agosto de 2021. ALEXANDRE BUCCI - Juiz de Direito

 www.webleiloes.com.br





            









                  







                  




  







  













REQUERIDOS: JEFFERSON THIAGO DORING GOUVEA E JACQUELINE GISELDA SCHOLL 
GOUVEA, REQUERENTES: JOÃO PAULO BUZOLIN CABRAL DE VASCONCELLOS E FER-
NANDA SAMPAIO CABIANCA DE VASCONCELLOS – Cumprimento de Sentença, Proc. 
0009337-62.2019.8.26.0320. O Doutor Marcelo Ielo Amaro, MM. Juiz de Direito da 4ª Va ra Cível 
do Foro da Comarca de Limeira, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER 
que foi designado para 1º leilão: dia 06 de SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se 
no 09 de SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual 2º leilão: dia 29 de SETEMBRO 
de 2021 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou 
superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. 
Leiloeiro: Marcelo Valland, JUCESP 408, site www.hastapublica.com.br. Bem: Imóvel descrito 
na matrícula nº 53329 do 2º CRI de Limeira, o imóvel está localizado na Rua Colônia, nº 38, no 
Loteamento denominado “Parque Residencial Roland II”, zona urbana da cidade de Limeira/
SP, no terreno existe residência térrea de padrão alto, com área construída de 162,50m2. Tra-
ta-se de residência com arquitetura muito bem planejada, cômodos muito bem distribuídos, 
com excelente aproveitamento do terreno, tendo sido a construção muito bem executada, 
contendo materiais de construção e de acabamento de primeira linha, culminando em casa 
muito bonita, confortável e ventilada. Os cômodos na residência são: garagem, área gourmet 
e lavabo na frente, sala de estar e de jantar conjugadas, cozinha, área de serviço, área de 
claridade, hall de circulação, antecâmara com lavatório, banheiro social, dois dormitórios, 
sendo um utilizado como sala de costura e uma suíte contendo closet e banheiro. No hall 
de circulação existe roupeiro. A cozinha, área de serviço, closet e roupeiro existente no hall 
de circulação possuem móveis planejados, a cozinha possui balcão em granito. No recuo 
frontal, entre a área gourmet e a divisa do lote, existe um ofurô de 3,00m de diâmetro, com 
paredes revestidas de vinil.  AVALIAÇÃO: R$ 590.306,81. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o 
valor da arrematação. Fica, ainda, a executada, INTIMADA das designações supra, juntamente com 
o cônjuge ou companheiro, se casada for, bem como eventuais terceiros, caso não sejam localiza-
dos para as intimações pessoais. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível 
em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO REGIONAL
DO TATUAPÉ. Processo: nº 0105845-85.2009.8.26.0008. Executados: requerido(s) BUFFET SABRINA PRESTAÇÕES DE SERVIÇO LTDA, ADRIANO
COSTA DA SILVA, TANIA GUARDARINE DA SILVA. Um prédio de 620,00m² de área construída, aproximadamente, e seu respectivo terreno de 
250,00m², à R. Dias Arenso, nº 48, Parque Boa Esperança, Itaquera/SP. Rua Dias Arenso, nº48, São Paulo/SP - Contribuinte nº 194.041.00020. 
Descrição completa na Matrícula nº 75.302 do 9º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.154.414,75  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
692.648,85 (60%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 18/10/2021 às 11h00min, e termina em 
21/10/2021 às 11h00min; 2ª Praça começa em 21/10/2021 às 11h01min, e termina em 10/11/2021 às 11h00min. Ficam os requeridos BUFFET
SABRINA PRESTAÇÕES DE SERVIÇO LTDA, ADRIANO COSTA DA SILVA, TANIA GUARDARINE DA SILVA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), bem como os credores MARIA HELENA MARTORELLI TURCI, GOZZI PARTICIPAÇÕES LTDA, 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 
07/10/2015. 
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 3ª VARA CÍVEL DE NOSSA 
SENHORA DO Ó – SP. Processo nº 0004774-23.2017.8.26.0020. Executado(a) (s): LENI RIBEIRO. 1º Leilão: início em 
06/09/21 às 15hs término em 09/09/21, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 09/09/21 às 15h01min/ termino em 01/10/21 às 
15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 125.000,00– L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 75.000,00 (Sujeitos à atualização). DESCRI-
ÇÃO: End.: Localizado na Vila Massaguaçú, Caraguatatuba/SP; Terreno; a.t.: 332,00m². Matr. nº 16.637 do 1º CRI/
Caraguatatuba/SP. Contrib.: 08.117.011. Fica o(a) (s) executado(a) (s) LENI RIBEIRO; e demais interessados, INTIMA-
DOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Edital na íntegra e Lances 
“on-line” através do site www.cunhaleiloeiro.com.br e com divulgação pelo portal “Nosso Leilão” www.nossoleilao.com.br. 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 07ª VARA CÍVEL DO FORO 
DE SANTO AMARO DA CIDADE DE SÃO PAULO – SP. Processo nº 1010072-33.2017.8.26.0002. Executado(a) (s): 
Thiago Gomes Oliveira. 1º Leilão: início em 06/09/21 às 15h00/ término em 09/09/21 às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 
09/09/21 às 15h01min/ termino em 30/09/21 às 15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 644.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: 
R$ 322.000,00 (Sujeitos à atualização). DESCRIÇÃO: End.: Rua Mário Linhares, 894, São Paulo/SP; Matr. nº 216.241 
do 11° CRI da CAPITAL/SP. Fica o(a) (s) executado(a) (s) Thiago Gomes Oliveira; e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Edital na íntegra e Lances “on-line” 
através do site www.cunhaleiloeiro.com.br e com divulgação pelo portal “Nosso Leilão” www.nossoleilao.com.br. 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
BRAGANÇA PAULISTA/SP. Processo: nº 0007052-80.2019.8.26.0099. Executado: SÉRGIO NOBORU MISSIMA - 
DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Lote de terreno nº 15 da quadra O, com área de 484,66m², situado 
na Alameda dos Flamboyants, Condomínio Vale das Águas, Bragança Paulista/SP. Descrição completa na Matrícula nº 
66.801 do 1ª CRI de Bragança Paulista/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.028.284,94 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
616.970,95 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
01/10/2021 às 13h20min, e termina em 05/10/2021 às 13h20min; 2ª Praça começa em 05/10/2021 às 13h21min, e 
termina em 26/10/2021 às 13h20min.Fica o executado SÉRGIO NOBORU MISSIMA, seu cônjuge se casado for, a 
compromissária vendedora KKW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na pessoa de seu representante legal e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada em 13/08/2020. 
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Terça-feira,

31 De agosTo De 2021 

 A A Prefeitura de Cubatão 
abriu inscrições para o preen-
chimento de vagas para pro-
fessores de educação profis-
sional nas áreas de Música 
e Dança. O salário-base é de 
R$ 3.156,37. As vagas variam 
entre aulas de instrumentos 
musicais, dança e canto, se-
gundo o edital publicado no 
Diário Oficial do Município 
nessa quarta-feira (25).

O valor da inscrição no 
concurso é de R$ 92. O con-
teúdo das provas abrangerá 
língua portuguesa, conheci-
mentos pedagógicos, legisla-
ção e conhecimentos espe-
cíficos. 

A aplicação das provas ob-
jetivas está prevista para 17 de 
outubro. Os candidatos habi-
litados farão ainda prova prá-
tica, que será a execução de 
uma peça de confronto do re-
pertório específico, de acordo 
com o cargo escolhido pelo 
candidato. 

A entrega do material clas-
sificatório será de 22 a 26 de 
novembro.

Para se inscrever, interes-
sados devem acessar o site 
www.ibamsp-concursos.org. Vagas são para lecionar música e dança em Cubatão; o valor da inscrição no concurso é de R$ 92

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE CUBATÃO

Vagas para música e dança
CUBATÃO. Os interessados podem se candidatar até as 12 horas de 10 de setembro, exclusivamente pela internet

br; localizar o link do con-
curso; ler na íntegra e aten-
tamente o edital e seus ane-
xos; preencher o formulário 
de inscrição, optando pelo 
cargo/função que deseja con-
correr; conferir e transmitir 
os dados informados; impri-
mir o boleto bancário; e efe-
tuar o pagamento até 24 de 
setembro, respeitando o ho-
rário bancário.

Outras informações es-
tão no edital do concurso. 
Acesso: http://www.cuba-
tao.sp.gov.br/wp-content/ 
u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 8 / 
20212508-802.pdf. (DL)

FIQUE LIGADO

Vagas
20

Inscrições
Até 24/09
www.ibamsp-
concursos.org.br

Salário
R$ 3.156,37

Taxa de inscrição
R$ 92

 A A Prefeitura de Cubatão 
abriu inscrições para o preen-
chimento de 67 vagas distri-
buídas em 13 cargos na Edu-
cação. O salário base varia de 
R$ 1.630,22, para função de ní-
vel fundamental; a R$ 4.443,67, 
para cargos com formação de 
ensino superior ou magistério. 
Os interessados podem se can-
didatar até as 12 horas de 10 de 
setembro, exclusivamente pela  
internet.

De acordo com o edital pu-
blicado no Diário Oficial na 
quarta-feira (11), o concurso 
selecionará candidatos para 
as seguintes funções: inspetor 
de alunos, secretário de escola 
e professores de Educação In-

fantil I e II, de Ensino Funda-
mental I, e de Ensino Funda-
mental II de Artes, Ciências, 
Educação Especial, Educação 
Física, Geografia, História, Lín-
gua Inglesa/Portuguesa e Ma-
temática.

A taxa de inscrição está fi-
xada em R$ 74 para inspetor e 
secretário; e R$ 92 para os de-
mais cargos. As provas serão 
realizadas pelo Instituto Brasi-
leiro de Administração Muni-
cipal (Ibam). O concurso tem 
a validade de dois anos após a 
homologação.

Para se inscrever, o interes-
sado deve acessar o site www.
ibamsp-concursos.org.br; lo-
calizar o link do concurso; ler 

Concurso para a 
Educação continua 
aberto na Cidade

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

DIVULGAÇÃO

na íntegra e atentamente o 
edital e seus anexos; preen-
cher o formulário de inscrição, 
optando pelo cargo/função 
que deseja concorrer; conferir 
e transmitir os dados informa-
dos; imprimir o boleto bancá-
rio; e efetuar o pagamento até 
o dia 10 de setembro, respeita-
do o horário bancário.

Vale frisar que o IBAM e 
a Prefeitura de Cubatão não 
se responsabilizam por pa-
gamentos feitos fora da rede 
bancária. Outras informações 
estão detalhadas no edital 
do concurso. Acesso: http://
www.cubatao.sp.gov.br/wp-
-content/uploads/2021/08/
DO790.pdf. (DL)

FIQUE LIGADO

Vagas
67

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

Salário
R$ 4.443,67

Taxa de inscrição
R$ 74

 A O setor público está com 
diversas oportunidades. En-
tre as 1.372 vagas selecionadas 
pelo Diário em órgãos de di-
versas áreas, com salários de 
até R$ 10 mil, há opções para 
quem deseja sair da Baixada 
Santista em busca de uma 
oportunidade de trabalho.

Uma das boas oportunida-
des é a do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP), que con-
tratará 845 pessoas com di-
ploma do Ensino Médio para 
o cargo de escrevente técnico 
judiciário. 

Das 25 vagas reservadas 
para a região, o edital prevê 20 
chances na Comarca de San-
tos, que também abrange as 
cidades de Bertioga, Cubatão, 
Guarujá, Praia Grande e São 
Vicente. Na Comarca de Ita-
nhaém, são mais cinco vagas, 
válidas também para Monga-
guá e Peruíbe.

Entre as principais fun-
ções do escrevente técnico 
judiciário, estão a organiza-

Concursos têm mais de 1.300 oportunidades; há vagas na BS

Uma das boas oportunidades é a do Tribunal de Justiça de SP

DIVULGAÇÃO

ção de serviços que envolvam 
as funções de suporte técnico 
e administrativo para as uni-
dades do TJ-SP, dar andamen-
to aos processos judiciais e 
administrativos, atender ao 
público interno e externo e 
conferir documentos. Confira:
Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP)
Vagas: 845, sendo 25 na Baixa-
da Santista
Cargo: escrevente técnico ju-
diciário
Escolaridade: Ensino Médio
Salário: R$ 4.981,71
Inscrições: até 16h de 2 de se-
tembro pelo site
Taxa de inscrição: R$ 79,00
Prova: 31 de outubro
Prefeitura de Ubatuba (SP)
Vagas: 129
Cargos: professores (PEB I, Ar-
tes, Ciências, Educação Física, 
Geografia, História, Inglês, Lín-
gua Portuguesa e Matemática)
Escolaridade: Ensino Superior
Salário: de R$ 15,12 a R$ 18,45 a 
hora-aula

jurídico
Escolaridade: ensinos Funda-
mental, Médio e Superior
Salários: de R$ 1.233,94 a R$ 
4.442,99
Inscrições: até 8 de setembro 
pelo site
Taxa de inscrição: de R$ 11,00 
a R$ 15,00
Prova: 14 de novembro
Aeronáutica
Vagas: 314
Cargo: aluno do curso de for-
mação de sargentos
Escolaridade: Ensino Médio
Exigência: idade entre 17 e 24 
anos
Salário: R$ 3.825,00 após for-
mação
Inscrições: de 9 de agosto a 1º 
de setembro pelo site
Taxa de inscrição: R$ 70,00
Prova: 14 de novembro
Exército Brasileiro 
Vagas: 22
Cargo: aluno do curso de for-
mação de oficiais do quadro 
de engenheiros militares nas 
áreas de comunicações, com-

Inscrições: até 8 de setembro 
pelo site
Taxa de inscrição: R$ 80,00
Prova: 26 de setembro
Câmara dos Vereadores de 
Campos do Jordão (SP)
Vagas: 9

Cargos: agente de serviços ge-
rais, copeiro, porteiro, zelador, 
auxiliar administrativo, auxi-
liar de plenário, recepcionista 
telefonista, técnico em infor-
mática, assistente de comuni-
cação, contador e procurador 

putação, fortificação e constru-
ção, mecânica de armamento e 
automóvel, eletrônica, produ-
ção, elétrica e metalúrgica
Escolaridade: Ensino Superior
Exigência: até 26 anos de ida-
de em 31 de dezembro de 2022
Salário: R$ 8.245,00
Inscrições: até 31 de agosto 
pelo site
Taxa de inscrição: R$ 100,00
Prova: 27 e 28 de outubro
Marinha do Brasil
Vagas: 20
Cargo: praça da armada nas 
áreas de eletroeletrônica e 
mecânica
Escolaridade: Ensino Médio
Exigência: homem e idade en-
tre 18 e 25 anos em 1º de janei-
ro de 2022
Salário: R$ 1.414,82 durante o 
curso e R$ 3.825,00 após for-
matura
Inscrições: Até 26 de setem-
bro pelo site
Taxa de inscrição: R$ 70,00
Prova: 2ª quinzena de novem-
bro. (DL)

A aplicação das 
provas objetivas 
está prevista para 
17 de outubro. 
A entrega 
do material 
classificatório 
será realizada 
de 22 a 26 de 
novembro

O salário base 
varia de R$ 
1.630,22, para 
função de nível 
fundamental; a 
R$ 4.443,67
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 A A Prefeitura de Cubatão 
abriu inscrições para o preen-
chimento de vagas para pro-
fessores de educação profis-
sional nas áreas de Música 
e Dança. O salário-base é de 
R$ 3.156,37. As vagas variam 
entre aulas de instrumentos 
musicais, dança e canto, se-
gundo o edital publicado no 
Diário Oficial do Município 
nessa quarta-feira (25).

O valor da inscrição no 
concurso é de R$ 92. O con-
teúdo das provas abrangerá 
língua portuguesa, conheci-
mentos pedagógicos, legisla-
ção e conhecimentos espe-
cíficos. 

A aplicação das provas ob-
jetivas está prevista para 17 de 
outubro. Os candidatos habi-
litados farão ainda prova prá-
tica, que será a execução de 
uma peça de confronto do re-
pertório específico, de acordo 
com o cargo escolhido pelo 
candidato. 

A entrega do material clas-
sificatório será de 22 a 26 de 
novembro.

Para se inscrever, interes-
sados devem acessar o site 
www.ibamsp-concursos.org. Vagas são para lecionar música e dança em Cubatão; o valor da inscrição no concurso é de R$ 92

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE CUBATÃO

Vagas para música e dança
CUBATÃO. Os interessados podem se candidatar até as 12 horas de 10 de setembro, exclusivamente pela internet

br; localizar o link do con-
curso; ler na íntegra e aten-
tamente o edital e seus ane-
xos; preencher o formulário 
de inscrição, optando pelo 
cargo/função que deseja con-
correr; conferir e transmitir 
os dados informados; impri-
mir o boleto bancário; e efe-
tuar o pagamento até 24 de 
setembro, respeitando o ho-
rário bancário.

Outras informações es-
tão no edital do concurso. 
Acesso: http://www.cuba-
tao.sp.gov.br/wp-content/ 
u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 8 / 
20212508-802.pdf. (DL)

FIQUE LIGADO

Vagas
20

Inscrições
Até 24/09
www.ibamsp-
concursos.org.br

Salário
R$ 3.156,37

Taxa de inscrição
R$ 92

 A A Prefeitura de Cubatão 
abriu inscrições para o preen-
chimento de 67 vagas distri-
buídas em 13 cargos na Edu-
cação. O salário base varia de 
R$ 1.630,22, para função de ní-
vel fundamental; a R$ 4.443,67, 
para cargos com formação de 
ensino superior ou magistério. 
Os interessados podem se can-
didatar até as 12 horas de 10 de 
setembro, exclusivamente pela  
internet.

De acordo com o edital pu-
blicado no Diário Oficial na 
quarta-feira (11), o concurso 
selecionará candidatos para 
as seguintes funções: inspetor 
de alunos, secretário de escola 
e professores de Educação In-

fantil I e II, de Ensino Funda-
mental I, e de Ensino Funda-
mental II de Artes, Ciências, 
Educação Especial, Educação 
Física, Geografia, História, Lín-
gua Inglesa/Portuguesa e Ma-
temática.

A taxa de inscrição está fi-
xada em R$ 74 para inspetor e 
secretário; e R$ 92 para os de-
mais cargos. As provas serão 
realizadas pelo Instituto Brasi-
leiro de Administração Muni-
cipal (Ibam). O concurso tem 
a validade de dois anos após a 
homologação.

Para se inscrever, o interes-
sado deve acessar o site www.
ibamsp-concursos.org.br; lo-
calizar o link do concurso; ler 

Concurso para a 
Educação continua 
aberto na Cidade

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

DIVULGAÇÃO

na íntegra e atentamente o 
edital e seus anexos; preen-
cher o formulário de inscrição, 
optando pelo cargo/função 
que deseja concorrer; conferir 
e transmitir os dados informa-
dos; imprimir o boleto bancá-
rio; e efetuar o pagamento até 
o dia 10 de setembro, respeita-
do o horário bancário.

Vale frisar que o IBAM e 
a Prefeitura de Cubatão não 
se responsabilizam por pa-
gamentos feitos fora da rede 
bancária. Outras informações 
estão detalhadas no edital 
do concurso. Acesso: http://
www.cubatao.sp.gov.br/wp-
-content/uploads/2021/08/
DO790.pdf. (DL)

FIQUE LIGADO

Vagas
67

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

Salário
R$ 4.443,67

Taxa de inscrição
R$ 74

 A O setor público está com 
diversas oportunidades. En-
tre as 1.372 vagas selecionadas 
pelo Diário em órgãos de di-
versas áreas, com salários de 
até R$ 10 mil, há opções para 
quem deseja sair da Baixada 
Santista em busca de uma 
oportunidade de trabalho.

Uma das boas oportunida-
des é a do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP), que con-
tratará 845 pessoas com di-
ploma do Ensino Médio para 
o cargo de escrevente técnico 
judiciário. 

Das 25 vagas reservadas 
para a região, o edital prevê 20 
chances na Comarca de San-
tos, que também abrange as 
cidades de Bertioga, Cubatão, 
Guarujá, Praia Grande e São 
Vicente. Na Comarca de Ita-
nhaém, são mais cinco vagas, 
válidas também para Monga-
guá e Peruíbe.

Entre as principais fun-
ções do escrevente técnico 
judiciário, estão a organiza-

Concursos têm mais de 1.300 oportunidades; há vagas na BS

Uma das boas oportunidades é a do Tribunal de Justiça de SP

DIVULGAÇÃO

ção de serviços que envolvam 
as funções de suporte técnico 
e administrativo para as uni-
dades do TJ-SP, dar andamen-
to aos processos judiciais e 
administrativos, atender ao 
público interno e externo e 
conferir documentos. Confira:
Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP)
Vagas: 845, sendo 25 na Baixa-
da Santista
Cargo: escrevente técnico ju-
diciário
Escolaridade: Ensino Médio
Salário: R$ 4.981,71
Inscrições: até 16h de 2 de se-
tembro pelo site
Taxa de inscrição: R$ 79,00
Prova: 31 de outubro
Prefeitura de Ubatuba (SP)
Vagas: 129
Cargos: professores (PEB I, Ar-
tes, Ciências, Educação Física, 
Geografia, História, Inglês, Lín-
gua Portuguesa e Matemática)
Escolaridade: Ensino Superior
Salário: de R$ 15,12 a R$ 18,45 a 
hora-aula

jurídico
Escolaridade: ensinos Funda-
mental, Médio e Superior
Salários: de R$ 1.233,94 a R$ 
4.442,99
Inscrições: até 8 de setembro 
pelo site
Taxa de inscrição: de R$ 11,00 
a R$ 15,00
Prova: 14 de novembro
Aeronáutica
Vagas: 314
Cargo: aluno do curso de for-
mação de sargentos
Escolaridade: Ensino Médio
Exigência: idade entre 17 e 24 
anos
Salário: R$ 3.825,00 após for-
mação
Inscrições: de 9 de agosto a 1º 
de setembro pelo site
Taxa de inscrição: R$ 70,00
Prova: 14 de novembro
Exército Brasileiro 
Vagas: 22
Cargo: aluno do curso de for-
mação de oficiais do quadro 
de engenheiros militares nas 
áreas de comunicações, com-

Inscrições: até 8 de setembro 
pelo site
Taxa de inscrição: R$ 80,00
Prova: 26 de setembro
Câmara dos Vereadores de 
Campos do Jordão (SP)
Vagas: 9

Cargos: agente de serviços ge-
rais, copeiro, porteiro, zelador, 
auxiliar administrativo, auxi-
liar de plenário, recepcionista 
telefonista, técnico em infor-
mática, assistente de comuni-
cação, contador e procurador 

putação, fortificação e constru-
ção, mecânica de armamento e 
automóvel, eletrônica, produ-
ção, elétrica e metalúrgica
Escolaridade: Ensino Superior
Exigência: até 26 anos de ida-
de em 31 de dezembro de 2022
Salário: R$ 8.245,00
Inscrições: até 31 de agosto 
pelo site
Taxa de inscrição: R$ 100,00
Prova: 27 e 28 de outubro
Marinha do Brasil
Vagas: 20
Cargo: praça da armada nas 
áreas de eletroeletrônica e 
mecânica
Escolaridade: Ensino Médio
Exigência: homem e idade en-
tre 18 e 25 anos em 1º de janei-
ro de 2022
Salário: R$ 1.414,82 durante o 
curso e R$ 3.825,00 após for-
matura
Inscrições: Até 26 de setem-
bro pelo site
Taxa de inscrição: R$ 70,00
Prova: 2ª quinzena de novem-
bro. (DL)

A aplicação das 
provas objetivas 
está prevista para 
17 de outubro. 
A entrega 
do material 
classificatório 
será realizada 
de 22 a 26 de 
novembro

O salário base 
varia de R$ 
1.630,22, para 
função de nível 
fundamental; a 
R$ 4.443,67

B3gazetasp.com.br
Terça-feira, 31 De agosTo De 2021 Economia

 D A estimativa está no boletim Focus, pesquisa do BC, com a projeção para os principais indicadores econômicos

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

A previsão do mercado finan-
ceiro para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA - a inflação 
oficial do país) deste ano 

subiu de 7,11% para 7,27%. É a 21ª eleva-
ção consecutiva na projeção. A estima-
tiva está no boletim Focus, pesquisa do 
Banco Central (BC), com a projeção para 
os principais indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de inflação é 
de 3,95%. Para 2023 e 2024, as previsões 
são de 3,25% e 3%, respectivamente.

A previsão para 2021 está acima da 
meta de inflação que deve ser persegui-
da pelo BC. A meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, é de 3,75% 
para este ano, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual para cima 
ou para baixo. Ou seja, o limite inferior 
é de 2,25% e o superior de 5,25%.

Em julho, a inflação subiu 0,96%, 

o maior resultado para o mês desde 
2002, quando a alta foi de 1,19%. Com 
o resultado, o IPCA acumula alta de 
4,76%, no ano, e 8,99%, nos últimos 12 
meses.

Os dados de agosto devem ser divul-
gados pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística na próxima sema-
na, mas o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), que 
mede a prévia da inflação oficial, re-
gistrou inflação de 0,89% neste mês, a 
maior variação do IPCA-15 para um mês 
de agosto desde 2002 (1%).

Para alcançar a meta de inflação, o 
Banco Central usa como principal ins-
trumento a taxa básica de juros, a Selic, 
estabelecida atualmente em 5,25% ao 
ano pelo Comitê de Política Monetária 
(Copom). Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic encerre 
2021 em 7,5% ao ano. (AB)

A previsão para 
2021 está acima 
da meta de 
inflação que deve 
ser perseguida 
pelo BC. A 
meta, definida 
pelo Conselho 
Monetário 
Nacional, é de 
3,75% para este 
ano

Mercado financeiro eleva projeção 
da inflação para 7,27% este ano

Fique 
ligado 

NOTAS

 A O Índice de Confiança de 
Serviços, divulgado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV Ibre), subiu 1,3 ponto, 
ficando em 99,3 pontos em 
agosto, no maior nível des-
de setembro de 2013, quando 
o indicador estava em 101,5 
pontos. Na comparação com 
agosto de 2020, a alta foi de 14 
pontos e em médias móveis 
trimestrais o índice avançou 
3,7 pontos, a quarta alta con-
secutiva.

O economista do FGV/Ibre 
Rodolpho Tobler explicou 
que esse é o quinto avanço 
seguido. Com isso, a confian-
ça dos serviços se consolida 
em patamar acima do nível 
pré-pandemia e próximo ao 
nível neutro.

“Ao contrário do que foi 
observado nos últimos me-
ses, a alta foi mais influencia-
da pela melhora no volume 
de serviços no mês, enquan-
to as expectativas ficaram es-
táveis. A combinação sugere 
que a recuperação do setor 
vem avançando em paralelo 
às flexibilizações na pande-
mia. Vale ressaltar que o cená-
rio para os próximos meses 
ainda depende da recupera-
ção da confiança do consumi-

Flexibilização ajuda 
o setor de serviços

dor e carrega muita incerteza, 
especialmente associados aos 
riscos da variante delta”, des-
tacou Tobler.

Segundo o Instituto, o re-
sultado da confiança dos ser-
viços do mês foi influenciado 
principalmente pelo Índice 
de Situação Atual, que subiu 
2,6 pontos, para 93,0 pontos, 
ficando no maior nível des-
de junho de 2014, quando o 
indicador alcançou 94,3 pon-
tos. Já o Índice de Expectati-
vas cresceu 0,1 ponto, para 
105,7 pontos, patamar mais 
alto desde novembro de 2012 
(106,2 pontos).

Seguindo a tendência po-
sitiva, o saldo do emprego 
previsto tem demonstrado 
recuperação contínua, com 
médias móveis trimestrais 
em alta pelo terceiro mês 
consecutivo, ficando em 10,4 
pontos em agosto, maior re-
sultado desde maio de 2014. O 
saldo se refere ao percentual 
de empresas que planejam 
aumentar seu quadro de fun-
cionários nos próximos me-
ses, menos o percentual que 
planejam reduzir. No pico da 
pandemia, em junho do ano 
passado, no pico da pande-
mia, o indicador ficou nega-
tivo em 35 pontos. (AB)

 A Termina hoje (31) o prazo 
para os microempreendedo-
res individuais (MEIs) regu-
larizarem o pagamento dos 
impostos devidos desde 2016 
ou há mais tempo. A partir 
de setembro, a Receita Fede-
ral enviará esses débitos para 
inscrição em Dívida Ativa da 
União para evitar a prescri-
ção.

De acordo com o órgão, os 
MEIs que tiverem apenas dívi-
das recentes, em razão das di-
ficuldades trazidas pela pan-
demia de covid-19, não serão 
afetados. Também não serão 
inscritas as dívidas de quem 
realizou parcelamento neste 
ano, mesmo que haja algu-
ma parcela em atraso ou que 
o parcelamento tenha sido 
rescindido.

O microempreendedor 

que tiver dívidas em aberto 
com a Receita Federal pode 
fazer o pagamento ou parce-
lamento acessando o Portal 
e-CAC. O passo a passo sobre 
o parcelamento também está 
disponível no Portal Gov.br.

De acordo com a Recei-
ta, existem 4,3 milhões de 
microempreendedores ina-
dimplentes, que devem R$ 
5,5 bilhões ao governo. Isso 
equivale a quase um terço dos 
12,4 milhões de MEIs registra-
dos no país. No entanto, a ins-
crição na dívida ativa só vale 
para dívidas não quitadas su-
periores a R$ 1 mil, somando o 
valor principal, multa, juros e 
demais encargos. Atualmen-
te, o Brasil tem 1,8 milhão de 
microempreendedores nessa 
situação, que devem R$ 4,5 bi-
lhões. (AB)

Prazo para pagar 
dívidas termina hoje

 A Conhecido como a infla-
ção do aluguel, o IGP-M (Ín-
dice Geral de Preços - Merca-
do) desacelerou para 0,66% 
em agosto. Com o resultado, 
atingiu a marca de 31,12% no 
acumulado de 12 meses, in-
formou o FGV Ibre (Institu-
to Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas) 
nesta segunda-feira (30).

Em julho, o índice havia 
avançado 0,78%. O acumu-
lado em 12 meses era maior, 
de 33,83%.

O IGP-M é frequentemen-
te usado como referência 
para reajustes de contratos 
de locação de imóveis. Por 
isso, é chamado de inflação 
do aluguel.

Com a disparada ao lon-
go da pandemia, o indicador 
se descolou da inflação ofi-
cial medida pelo IPCA (Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo). Em 
12 meses até julho, período 

com dados mais recentes, o 
IPCA subiu 8,99% -mesmo 
menor, a variação também 
assusta analistas e consu-
midores.

A escalada do IGP-M vem 
provocando uma série de 
debates sobre o uso do índi-
ce como indexador para os 
contratos de locação, já que 
a maior parte de sua com-
posição vem de preços de 
matérias-primas agrícolas e 
industriais.

A legislação sobre o as-
sunto diz que os contratos 
devem prever um índice de 
correção que será utilizado 
anualmente. Contudo, não 
há obrigação de escolha pelo 
IGP-M.

O indicador busca medir 
os preços ao longo de dife-
rentes setores da cadeia pro-
dutiva -de matérias-primas, 
passando pela construção, 
até serviços e bens finais. 
(FP)

Inflação do aluguel 
desacelera para 0,66%

 D Alta já mexe com o retorno dos investimentos em renda fixa

REPRODUÇÃO

Tendência de alta dá 
fôlego para a renda fixa

TAXA SELIC. A indicação de analistas e executivos do setor é que o investidor 
busque alocações atreladas à inflação, à Selic e investimentos de crédito privado

A tendência de 
alta da taxa bá-
sica de juros 
(Selic) já tem 
mexido com o 

retorno dos investimentos 
em renda fixa e deve torná-
-los ainda mais atrativos até 
o final do ano.

Apesar de alguns ativos 
ainda apresentarem rendi-
mentos negativos, a indica-
ção de analistas e executivos 
do setor é que o investidor 
busque alocações atreladas 
à inflação, à Selic (pós-fixa-
das) e investimentos de cré-
dito privado -como é o caso 
das debêntures incentiva-
das, dos CRIs (Certificados 
de Recebíveis Imobiliários) 
e dos CRAs (Certificados de 
Recebíveis do Agronegócio).

Segundo o responsável 
pela área de renda fixa da 
Nu invest (antiga Easynvest), 
Guilherme Artmann, o mer-
cado tem precificado um 
novo aumento de 1 ponto 
percentual da taxa básica na 
próxima reunião do Copom 
(Comitê de Política Mone-
tária do Banco Central), nos 
dias 21 e 22 de setembro.

O movimento deve tra-
zer ainda mais impacto no 
retorno dos investimentos 
em renda fixa de médio e 
longo prazo.

“O cenário macroeconô-

mico influencia a taxa bási-
ca e afeta todos os investi-
mentos, não só os de renda 
fixa. A curva de juros de 
longo prazo já espelha uma 
alta, o que influencia venci-
mentos mais longos. Para os 
ativos de curto prazo, mais 
um avanço de 1 p.p. não faz 
muito efeito”, afirmou.

“Na ponta, o principal 
objetivo é bater a inflação. 

Teoricamente a alta dos ju-
ros deve reduzir o índice 
de preços, o que ajudaria o 
investidor a ter um ganho 
real positivo. Isso ainda 
não acontece, mas a ideia 
é que uma hora essa curva 
mude e a inflação ceda um 
pouco mais”, completou 
Artmann.

Apesar dos aumentos 
sucessivos da Selic, os avan-

ços da inflação têm impe-
dido que a maioria dos in-
vestimentos em renda fixa 
tenham uma rentabilidade 
real (retorno do ativo menos 
a inflação do período) posi-
tiva.

A expectativa é que até o 
final do ano, com uma infla-
ção mais controlada, esses 
investimentos mais conser-
vadores ganhem fôlego e 
passem a apresentar retor-
nos cada vez mais atrativos.

O último relatório Fo-
cus aponta que as projeções 
para a Selic estão em 7,5% 
ao final deste ano -contra 
7% visto nas projeções de 
quatro semanas atrás. Para 
a inflação, a estimativa é de 
7,11% no fim de 2021, ante 
6,56% há um mês.

Para Rafael Ferline dos 
Santos, assessor de investi-
mentos da Delta Flow Inves-
timentos, escritório pluga-
do ao BTG Pactual, apesar 
da maior atratividade dos 
ativos de renda fixa, o inves-
tidor precisa ter cautela ao 
analisar o cenário macroe-
conômico.

“Temos uma taxa Selic 
quase quatro vezes a ob-
servada em janeiro deste 
ano, mas não é porque o 
ativo tem ‘renda fixa’ no 
nome que ele é livre de ris-
co”, disse. (FP)
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SC Soluções em Tecnologia Ltda 59.828 59.828
Outros Fornecedores 377.534 193.277
Total 3.024.320 1.557.746
8. Obrigações Sociais e Fiscais: 2020 2019
INSS terceiros a recolher 165.773 81.908
IRRF terceiros a recolher 110.435 50.242
PIS/COFINS/CSLL terceiros a recolher 376.664 185.492
ISS terceiros a recolher 12.340 6.875
PIS a recolher 41.763 13.607
IRRF s/ folha a recolher 56.991 17.685
Salários a pagar 533.980 161.832
13º Salário a pagar 95.264 74.200
INSS a recolher 855.518 480.828
FGTS a recolher 65.208 94.806
Total 2.313.936 1.167.475
9. Provisões de Férias e Encargos: 2020 2019
Férias a Pagar 514.301 320.822
Total 514.301 320.822
10. Receitas Diferidas: 2020 2019
Receitas Diferidas com Estoque 471.985 150.440
Total 471.985 150.440
11. Subvenções a Realizar: Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está conta-
bilizando os valores decorrentes de Subvenção e Assistência Governamentais, confor-
me abaixo: 2020 2019
Passivo Circulante 7.469.428 -
Total 7.469.428 -
12. Patrimônio Liquido: Representa o patrimônio inicial da entidade, acrescido ou re-
duzido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. 
13. Apuração do Resultado: Em conformidade com o item 12 da Resolução 1.305/10 
NBC TG 07 R1, o resultado do exercício é apurado seguindo regime de competência. 
Ao final do exercício as receitas e despesas são confrontadas de maneira que o resul-
tado apurado seja sempre “zero”, a fim de que o resultado não interfira no Patrimônio 
da Instituição. 14. Origem e Aplicação dos Recursos: As receitas da entidade, bem 
como as despesas são apuradas mensalmente ao regime de Competência. As receitas 
são apuradas através dos comprovantes de recebimento, bem como suas despesas 
através de Notas Fiscais e recibos, conforme as exigências da Lei. Tanto as receitas 
como as despesas, para efeito de prestação de contas estão demonstradas através do 
“Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas Contrato de Gestão - Anexo RP 08”.
15. Receita de Gestão Pública: 2020 2019
Receita de Gestão Pública 19.247.073 14.969.164
Total 19.247.073 14.969.164
16. Serviços de Terceiros: 2020 2019
Serviços Médicos 6.405.812 6.520.094
Serviços de Higienização e Limpeza 582.004 586.632
Consultorias 740.800 558.854
Serviços de Sistemas/Informatização - 28.093
Dedetização 7.000 9.886
Vigilância 218.612 217.024
Manutenção de Equipamentos 405.004 -
Laboratório 163.107 136.394
Total 8.522.339 8.056.977

 2020 2019
Caixa 12.357 -
Bancos Conta Movimento - 24.367
Total 12.357 24.367
4. Estoques - Com Restrição: 2020 2019
Estoques - com restrição 471.984 150.440
Total 471.984 150.441
5. Subvenções a Receber: 2020 2019
Subvenções a receber - 2021 12.892.449 2.460.404
Total 12.892.449 2.460.404
6. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes 
são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando apli-
cável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do 
balanço patrimonial. Uma provisão é reconhecida em decorrência a um evento passa-
do que originou um passivo, sendo provável que os recursos econômicos possam ser 
requeridos para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido.
7. Fornecedores: 2020 2019
Vida Assessoria e Assistência Médica Ltda. 20.863 20.863
Port Serviços Especializados Eireli 54.243 54.243
E Savina Neto Manutenções e Com. De Equip. 802.562 321.500
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - 32.735
Focus Desenvolvimento de Sistemas Ltda. 47.750 64.000
Izabela Freitas Marques Queiroz - Me 3.285 317
Futura Produtos Médicos Hosp. Ltda 7.555 8.055
Polimed Medicina de Iturama Ltda. 37.613 11.275
Cirúrgica Vitoria Com. De Med. Eireli 489.264 344.153
Ginecortopedia Clinica Gin. E Ortop. Ltda. 23.556 5.898
Bruno da Silva Fortunato 28.994 160
Algar Telecon 19.500 18.155
Gustavo Ferreira Assistência Médica 54.005 -
André de Siqueira Faria Eireli Me 17.000 5.100
Freitas Serviços Médicos Ltda 21.779 -
Cartuchos Real e Locação - Serviços 23.076 -
Jaqueline Adrielle Amancio Eireli 21.757 -
Seme Serviços Médicos Especializados Ltda. 17.659 3.102
Cemig Distribuição S/A 12.146 23.886
Jabur Maluf & Amorim Serviços Médicos 17.676 -
De Paula Clinica Medica Ltda Me 14.886 7.976
Becari Com. Prod. E Equip. p/ Laboratório - 11.938
São Roque Distribuidora de Medicamentos 224.270 172.037
RSM Serviços de Limpeza e Portaria Eireli 164.453 94.610
Instituto Social Saúde Resgate a Vida 110.030 91.269
JM Serviços de Imagem Eireli 100.000 -
Casa de Saúde e Mat. N.S Aparecida Ltda 82.697 -
Brasmed Comercio e Serviços Eireli 58.650 -
Vera Cruz Hospitalar Ltda 32.519 -
Queiroz e Balech Ltda 28.698 5.479
Hugo Januario Pinto de Souza Eireli 27.661 -
Scaf Tecnologia Ltda 22.811 7.890

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

Instituto Social Saúde Resgate a Vida
Contrato Gestão Nº 0117/2018 - Prefeitura Municipal de Iturama - CNPJ 07.900.613/0012-87

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e Relatório dos Auditores Independentes

ATIVO Nota 2020 2019
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição 3 12.357 -
Aplicações financeiras - com restrição 3 - 24.367
Outros ativos circulantes  1.086.160 760.081
Estoque - com restrição 4 471.984 150.441
Subvenções a receber 5 12.892.449 2.460.404
Total do ativo circulante  14.462.950 3.395.293
TOTAL DO ATIVO  14.462.950 3.395.293

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO Nota 2020 2019
CIRCULANTE
Empréstimos de Terceiros  29.780 -
Fornecedores 7 3.024.320 1.557.746
Obrigações sociais e fiscais 8 2.313.936 1.167.475
Provisão de férias e encargos 9 514.301 320.822
Receitas diferidas com estoque Iturama 10 471.985 150.440
Parcelamentos de tributos  100.240 29.791
Subvenções a realizar 11 7.469.428 -
Total do passivo circulante  13.923.990 3.226.274
NÃO CIRCULANTE
Parcelamentos de tributos  450.004 80.063
Total do passivo não circulante  450.004 80.063
PATRIMÔNIO LIQUIDO 12
Patrimônio Líquido  88.956 88.956
Total do patrimônio líquido  88.956 88.956
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  14.462.950 3.395.293

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

RECEITAS Nota 2020 2019
Receita de gestão pública 15 19.247.073 14.969.164
Doações  - 30.000
Receita s/ aplicações financeiras  205 937
Repasse destinado à aquisição estoque  (471.984) (74.924)
Total de receitas  18.775.294 14.925.177
DESPESAS
Com pessoal e encargos  (5.142.163) (3.295.593)
Serviços de terceiros 16 (8.522.339) (8.056.977)
Medicamentos e materiais  (2.289.104) (1.194.849)
Administrativas e gerais  (2.731.407) (2.285.258)
Financeiras  (90.281) (92.500)
Total das despesas  (18.775.294) (14.925.177)
Superávit/ (déficit) do exercício  - -

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

Ricardo Emiliano Rodrigues Sanches - Presidente - CPF: 052.223.806-88 Vanessa da Silva Laurindo Mota - Contadora - CT CRC: 1SP238505/O-0

 Ajustes de Superávit
 Exercícios (Déficit)
 Anteriores Acumulado Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - - -
Superávit (Déficit) do exercício - - -
Ajustes de exercícios anteriores 88.956 - 88.956
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 88.956 - 88.956
Superávit (Déficit) do exercício - - -
Ajustes de exercícios anteriores - - -
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 88.956 - 88.956

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

1. Contexto Operacional: A Entidade - O Instituto Social Saúde Resgate a Vida é 
uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica consti-
tuída juridicamente em 15/01/2006, com o estatuto devidamente registrado no Registro 
das Pessoas Jurídicas Comarca de Cotia - SP sob o nº 60. 558. Sua administração é 
dirigida pela Assembleia Geral, Conselho de Administração, Superintendência Geral e 
Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia de Associados e colaboradores. Dentre seus 
objetivos, o ISSRV prevê em seu Estatuto Social (Capitulo II, artigo 4º) promover e 
prestar atividades assistenciais, no âmbito da saúde, de natureza médico-hospitalar, 
diagnóstica e/ou ambulatorial, a toda população, sem distinção de nacionalidade, cor, 
sexo ou religião. Promover e incentivar o desenvolvimento, a pesquisa e a capacitação 
de recursos humanos na área da saúde em diversos níveis. Apoiar a investigação 
cientifica na área das ciências da saúde, bem como contribuir para a excelência dos 
profissionais da referida área. Firmar convênios e ajustes congêneres com outras ins-
tituições, de natureza pública ou privada, de ensino, pesquisa ou assistência à saúde, 
prestar serviços e consultorias. Produzir e disponibilizar material didático, entre outros. 
Unidade Gerenciada - Em 05 de setembro de 2018 foi celebrado o contrato de gestão 
nº 0117/18 entre a Prefeitura Municipal de Iturama e o Instituto Social Saúde Resgate a 
Vida, para o gerenciamento integral do Pronto Municipal, para qual foi constituído uma 
filial, o presente contrato tem por objetivo o gerenciamento, operacionalização do aten-
dimento integral dos serviços ambulatoriais de Consultas e Exames Especializados, 
atendimento e assistência médico hospitalar, e, setores de apoio constantes do Termo 
de referência e plano operativo anual, em conformidade com o edital do processo sele-
tivo e seus anexos Técnicos que integram o Contrato de Gestão. O contrato de Gestão 
possui o prazo de 1 ano de vigência, com valor global estimado de R$ 12.600.000. 
Em 03 de setembro de 2020 foi celebrado o aditivo deste contrato de gestão pror-
rogando a vigência contratual para 31/12/2020, podendo ser prorrogável. 1.1 Nome 
empresarial, Endereço e CNPJ da Unidade Gerenciada: ISSRV - Instituto Social 
Saúde Resgate a Vida, Rua Cidade do Prata, 415, Bairro CENTRO - Iturama -Minas 
Gerais - CEP 38280-000 - CNPJ: 07.900.613/0012-87 2. Apresentação e Elaboração 
das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e 
estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legisla-
ção societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade 
- ITG 2002 (R1), especifica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 
1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras. a) Moeda 
funcional e de Apresentação: As Demonstrações financeiras estão apresentadas em 
reais, que é a moeda funcional da Entidade. 3. Caixa e Equivalente de Caixa - Com 
Restrição: Composto das contas correntes bancaria e aplicação financeira de liquidez 
imediata até a data do balanço. As aplicações estão demonstradas pelo valor da apli-
cação acrescido dos rendimentos, apropriados até a data do balanço, de acordo com 
o regime de competência.

Aos administradores da INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA - Contrato 
Gestão Nº 0117/2018 - Prefeitura Municipal de Iturama - CNPJ 07.900.613/0012-87 
- Iturama - MG. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do INSTITU-
TO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA Contrato Gestão Nº 0117/2018 - Prefeitura 
Municipal de Iturama CNPJ 07.900.613/0012-87, que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas con-
tábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
do INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA Contrato Gestão Nº 0117/2018 
- Prefeitura Municipal de Iturama CNPJ 07.900.613/0012-87 em 31 de dezembro de 
2019, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 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 a se-
guir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: 
Conforme nota explicativa nº 01, em 05 de setembro de 2018 foi celebrado o contrato de 
gestão nº 0117/18 entre a Prefeitura Municipal de Iturama e o Instituto Social Saúde Res-
gate a Vida, para o gerenciamento integral do Pronto Municipal, para qual foi constituído 
uma filial, o presente contrato tem por objetivo o gerenciamento, operacionalização do 
atendimento integral dos serviços ambulatoriais de Consultas e Exames Especializados, 
atendimento e assistência médico hospitalar, e, setores de apoio constantes do Termo 
de referência e plano operativo anual, em conformidade com o edital do processo sele-
tivo e seus anexos Técnicos que integram o Contrato de Gestão. O contrato de Gestão 

possui o prazo de 1 ano de vigência, com valor global estimado de R$ 12.600.000. Em 
03 de setembro de 2020 foi celebrado o aditivo deste contrato de gestão prorrogando 
a vigência contratual para 31/12/2020, podendo ser prorrogável. Responsabilidades 
da Administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela de-
terminou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, in-
dependentemente 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 garan-
tia de que a 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, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, 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 fun-
damentar 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 bur-
lar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inten-
cionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • 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 condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações 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 Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusi-
ve as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada. 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 
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

SGS Auditores Associados S/S Ltda Presley José Godoy
CRC 2 SP 024.456/O-4 CRC 1 SP 185.052/O-5

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
Concorrência nº 11/21 - P.A. nº 29.563/21 - Obj.: Contrata-
ção de empresa especializada para construção de creche na 
Vila Cretti – neste município. Recebimento e abertura dos 
envelopes dia 05/10/21 às 09:30 horas.
Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e no 
Depto. de Licitações e Compras, p/retirada com mídia de CD 
gravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442.

Carapicuíba, 30 de agosto de 2021.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

A Diretoria
Contadora: Marina Ferreira Silva - CRC 1SP322890/O-0.

Salus Holding S.A. e Controladas
CNPJ/MF nº 20.124.338/0001-62

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)
Balanços Patrimoniais

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

  Controladora Consolidado
ATIVO 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Ativo circulante 9 112 59.379
Caixa e equivalentes de caixa 7 106 42
Clientes e outros valores a receber - - 453
Imóveis a comercializar - - 58.168
Adiantamento a fornecedores - - 407
Partes relacionadas - 6 -
Impostos a recuperar 2 - 151
Outros ativos - - 158
Ativo não circulante 23.410 11.340 1.235
Impostos diferidos - - 1.235
Partes relacionadas 6 - -
Investimentos 23.404 11.340 -
Total do ativo 23.419 11.452 60.614

  Controladora Consolidado
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Receita líquida - - 1.149
Lucro bruto - - 1.149
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas - (26) (182)
Despesas de comercialização (14) - (24)
Despesas tributárias - - (9)
Ganho/(perda) de capital 11.574 - 11.574
Resultado da equivalência patrimonial 306 - -
Outras (despesas) receitas
 operacionais, líquidas (1) - (42)
Lucro/(prejuízo operacional)
 antes do resultado fi nanceiro 11.865 (26) 12.466

Fluxo de caixa das  Controladora
 atividades operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 11.887 (20)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido
 (prejuízo) do exercício com o caixa líquido
Resultado de equivalência patrimonial (306) -
Ganho de capital (11.574) -
(Aumento)/redução nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar (2) -
(Aumento)/redução nos passivos operacionais:
Impostos, taxas e contribuições 2 -
Contas a pagar (23) (15)
Partes relacionadas (94) (67)
Caixa líquido consumido nas
 atividades operacionais (110) (102)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento de capital em controladas (265) -
Dividendos recebidos 81 100
Caixa líquido gerado (consumido)
 pelas atividades de investimento (184) 100
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Aumento de capital 232 -
Dividendos pagos (37) -
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de fi nanciamento 195 -
Redução líquida do saldo de
 caixa e equivalentes de caixa (99) (2)
Saldo de caixa e equivalentes
 de caixa no início do exercício 106 108
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no fi m do exercício 7 106
Redução líquida do saldo de
 caixa e equivalentes de caixa (99) (2)

Demonstrações do Resultado

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações do Resultado Abrangente
  Controladora Consolidado
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Lucro líquido/
 (prejuízo) do exercício 11.887 (20) 11.887
Outros resultados abrangentes - - -
Total do resultado
 abrangente do exercício 11.887 (20) 11.887

 Reservas de lucros
  Capital social Legal Retenção de lucros Lucros acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018  10.045 38 580 - 10.663
Prejuízo do exercício  - - - (20) (20)
Transferência à reserva de retenção de lucros  - - (20) 20 -
Saldos em 31 de dezembro de 2019  10.045 38 560 - 10.643
Aumento de capital  232 - - - 232
Lucro do exercício  - - - 11.887 11.887
Destinação do resultado
Reserva legal  - 594 - (594) -
Dividendos mínimos obrigatórios  - - - (565) (565)
Transferência à reserva de retenção de lucros  - - 10.728 (10.728) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020  10.277 632 11.288 - 22.197

“A íntegra das Demonstrações Financeiras devidamente
acompanhadas das Notas Explicativas encontram-se à

disposição dos acionistas na Sede da Companhia”.

PASSIVO E  Controladora Consolidado
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Passivo circulante 567 809 20.409
Impostos, taxas e contribuições 2 - 75
Contas a pagar - 23 17.474
Adiantamentos de recebíveis - - 2.860
Dividendos a pagar 565 37 -
Partes relacionadas - 749 -
Passivo não circulante 655 - 18.008
Adiantamentos de recebíveis - - 15.492
Partes relacionadas 655 - 1.974
Impostos diferidos - - 542
Patrimônio líquido 22.197 10.643 22.197
Capital social 10.277 10.045 10.277
Reservas de lucros 11.920 598 11.920
Total do passivo e
 patrimônio líquido 23.419 11.452 60.614

  Controladora Consolidado
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 24 6 27
Despesas fi nanceiras - - (534)
Lucro/(prejuízo) antes do imposto de
 renda e da contribuição social 11.889 (20) 11.959
Imposto de renda e
 contribuição social - corrente (2) - (72)
Lucro líquido/(prejuízo) do
 exercício atribuível ao
 acionista controlador 11.887 (20) 11.887
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício
 atribuível ao acionista controlador 11.887 (20) 11.887
Lucro líquido/(prejuízo)
 básico por ação – R$ 0,171 (0,000) 0,171 Peter Salvetti - Sócio Administrador

Roseli Aparecida Francisco Cardozo de Oliveira
TC-CRC 1SP 180.662/O-1

COMERCIAL AGRÍCOLA E ADMINISTRADORA MORIANO LTDA.
CNPJ/MF 61.451.712/0001-11

Demonstrações Financeiras -  Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)ATIVO 2020 2019

Circulante 76.625.218 56.172.986
Caixa e equivalentes de caixa 59.224.712 40.137.293
Contas a receber de clientes 16.415.720 15.009.749
Adiantamentos e outros 766.111 815.441
Impostos e contribuições a recuperar 22.665 14.494
Estoque 196.009 196.009
Não Circulante 46.078.024 48.744.079
Outros ativos 63.266 67.311
Investimentos 327.798 327.798
Imobilizado 408.131 390.269
Propriedade para Investimento 45.278.828 47.958.701
Total ativo 122.703.241 104.917.065

PASSIVO 2020 2019
Circulante 72.249.392 74.772.498
Fornecedores 890.202 695.037
Obrigações sociais e trabalhistas 300.862 297.317
Obrigações Tributárias 1.494.519 1.451.361
Lucros a Pagar 69.563.808 72.290.475
Partes relacionadas - 38.308
Não-circulante - 2.192.965
Resultado exercícios futuros - 2.192.965
Patrimônio líquido 50.453.850 27.951.602
Capital Social 26.792.716 26.792.716
Reserva de Lucros 23.661.134 1.158.886
Total passivo e do patrimônio líquido 122.703.241 104.917.065

 2020 2019
Receita Líquida 41.869.909 44.387.815
 41.869.909 44.387.815
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas gerais e administrativas (15.796.216) (14.298.403)
 Outras receitas e despesas líquidas 1.111.940 768.398
 (14.684.276) (13.530.005)
Lucro antes do resultado fi nanceiro 27.185.633 30.857.810
Resultado Financeiro
 Receitas Financeiras 1.090.823 1.521.922
 Despesas Financeiras (250.879) (54.896)
 839.944 1.467.026
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 28.025.577 32.324.836
 Imposto de renda e contribuição social - corrente (4.640.656) (5.430.321)
Lucros dos Exercícios 23.384.921 26.894.515

 Capital  Lucros Total Patri-
Descrição Social Acumulados mônio Líquido
Saldos em 31.12.2018 26.792.716 46.654.846 73.447.562
Distribuição de lucros 
 exercícios anteriores - (46.654.846) (46.654.846)
Distribuição de lucros 
 do exercício - (25.735.629) (25.735.629)
Lucro do exercício  26.894.515 26.894.515
Saldos em 31.12.2019 26.792.716 1.158.886 27.951.602
Ajustes de exercícios anteriores - (882.673) (882.673)
Lucro do exercício - 23.384.921 23.384.921
Saldos em 31.12.2020 26.792.716 23.661.134 50.453.850

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucros dos exercícios 23.384.921 26.894.515
Ajustes para reconciliar lucro do exercício 
 com o caixa (aplicado nas) gerado 
  nas atividades operacionais: (882.673) -
Depreciação e amortização 2.772.899 2.687.529
Baixa de ativo imobilizado 11 196.690
(Aumento) diminuição nos ativos:
Contas a receber (1.405.971) (681.993)
Estoques - (196.009)
Impostos a recuperar (4.126) 13.981
Outros ativos 49.330 149.508
Aumento (diminuição) nos passivos:
Fornecedores 195.165 168.764
Obrigações sociais e trabalhistas 3.545 (9.644)
Obrigações tributárias 43.158 43.974
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades operacionais 24.156.259 29.267.315
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (110.900) (2.022.476)
Partes relacionadas - valores enviados (38.308) 38.308
Caixa líquido aplicado 
 nas atividades de investimento (149.208) (1.984.168)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Lucros pagos (2.726.667) (100.000)
Partes relacionadas - valores recebidos (pagos) (2.192.965) (2.154.250)
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades de fi nanciamento (4.919.632) (2.254.250)
Aumento (redução) no saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa 19.087.419 25.028.897
Caixa e equivalentes no início do exercício 40.137.293 15.108.396
Caixa e equivalentes no fi nal do exercício 59.224.712 40.137.293
Aumento (redução) no saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa 19.087.419 25.028.897

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo Notas 
Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Empresa.

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. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003776-31.2020.8.26.0344. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Marília, Estado de São Paulo, Dr(a). Ernani Desco Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JESUS ORTEGA 
FILHO, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 44590065, CPF 311.889.888-75, e PRISCILA MARIA CUPUTTI ORTEGA, brasileira, 
inscrita no CPF 325.432.008-51, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ANÍBAL RIBEIRO e outro, 
alegando em síntese: " Os requeridos "locatários", locaram um imóvel residencial de propriedade do requerente, sito á Rua dos Bancários, 
nº 68-B. Jd. Maria Isabel, sendo que em data de 22/08/2018, desocuparam o imóvel locado, deixando de pagar a "multa contratual" face a 
desocupação do imóvel "antes" do vencimento do contrato ou antes de completar 12 meses de sua vigência, conforme multa estabelecida 
na cláusula 9.1 do contrato de locação, alem de outros encargos como consta no laudo de vistoria , totalizando o valor de R$3.070,00 
(atualizado em 02/2020) . Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Marilia, aos 17 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006462-04.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDA 
CRISLAINE DOS SANTOS SILVA, CPF 360.356.938-57, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE - CEUBAN. 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$ 16.798,62 (atualizado até 05/2021), acrescido de 1% (um por cento) a título de 
taxa de satisfação da execução, devidamente atualizada, e de honorários advocatícios em fase de execução também fixados em 10% (dez 
por cento), além de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, nos termos do artigo 523, caput e §§, do 
CPC. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Santos, aos 14 de maio de 2021. 

 
5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III – JABAQUARA – DA COMARCA DE SÃO PAULO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014474-23.2018.8.26.0003. A Doutora Claudia Felix de Lima, MM. 
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara – da Comarca de São Paulo, na forma da Lei etc.FAZ SABER à 
requerida:ERCO CONSTRUTORA LTDA.,pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.975.688/0001-13, que lhe 
foi proposta uma Ação Monitória porPEVEDUTO PLÁSTICOS AFINS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 04.120.642/0001-85, com sede na Rua Magarinos Torres, n° 1060, sala 21, Vila Maria, São Paulo/SP, CEP 02119-001, alegando em 
síntese:que as partes mantiveram relação comercial por meio da qual a requerida adquiriu produtos da requerente que totalizaram a 
importância de R$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais), o que ensejou a emissão da nota fiscal 1371 e das duplicatas 1371/1 e 
1371/2, no valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) cada, a duplicata 1371/2 não foi paga integralmente, restando um saldo 
devedor de R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais). Na data da distribuição da ação monitória o valor corrigido montava em 
R$ 9.624,12 (nove mil seiscentos e vinte e quatro reais e doze centavos) e atualizado para a data de apresentação da minuta deste edital 
(02/09/2021) totaliza R$ 15.500,47(quinze mil quinhentosreais e quarenta e sete centavos). Citada, a devedora quedou-se inerte, razão 
pela qual foi convertido o mandado monitório em título executivo judicial. Todas as tentativas de intimação da executada para pagar o 
crédito exequendo restaram infrutíferas, assim, encontrando-se a devedora em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL para pagar o crédito da exequente no prazo legal 15 (quinze) dias úteis devidamente atualizado, sob pena de 
multa de 10% e honorários de 10% e, a requerimento da credora, expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil).Nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo acima indicado semo pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou novaintimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado à 
Rua Afonso Celso, 1065, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04119-061, Fone: (11) 3434-0616, São Paulo 24 de fevereiro de 2021.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007495-85.2017.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IRMA DA 
CONCEIÇÃO RODRIGUES MOURA, Brasileira, CPF 321.764.358-50, com endereço à Estrada Pernambucano, 102, Jardim Sao 
Leopoldo, CEP 12228-250, São José dos Campos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇU E DO VALE 
DO PARAIBA SICREDI VANGUA, e constando dos autos que a intimada encontra-se em lugar incerto e não sabido, é expedido o 
presente INTIMAÇÃO, nos termos do art. 275, § 2° do CPC da penhora efetivada (R$ 541,40), para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 
dias, nos termos do art. 854, § 2° e 3° do CPC. FICA CIENTE a parte executada que na ausência de manifestação ou rejeição da 
manifestação apresentada, implicará na conversão da indisponibilidade em penhora e transferência do montante indisponível para a conta 
vinculada ao Juízo da execução. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Jacarei, aos 23 de agosto de 2021. 
 
D E C I S Ã O – E D I T A L - PROCESSO Nº: 1020357-82.2017.8.26.0100 - Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - 
Liquidação / Cumprimento / Execução Exeqüente: AM2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS - Executado: RODRIGO 
HADDY PENNA GUERREIRO E OUTROS – Vistos .Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização 
da parte ré, defiro a citação editalícia requerida, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a Rodrigo Haddy 
Penna Guerreiro, Jordânia - Construtora e Incorporadora Ltda e Haifa Construtora e Incorporadora Ltda, domiciliado em local 
incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por Am2 Engenharia e Construções Ltda, 
Lecco Empreendimentos e Participações Ltda e R. Rieser Participações e Administração Ltda, alegando em síntese: a parte ré lhe 
deve o montante de R$ 2.514.748,06 (Dois Milhões e Quinhentos e quatorze mil, setecentos e quarenta e oito reais e seis centavos) para 
24/02/2017. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte 
defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O 
presente edital tem o prazo de 20 dias. Intimem-se. São Paulo, 24 de agosto de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias úteis PROCESSO Nº 1011454-38.2020.8.26.0590. O Dr. Thiago Gonçalves Alvarez, Juiz de 
Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Vicente/SP. Faz Saber a PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, RG: 12.254.892-9 
SSP/SP. e CPF 017.873.778-06 que por parte de JAZON FERREIRA PASSOS foi ajuizada a presente ação de procedimento comum, 
objetivando a procedência da ação para cobrança da quantia de R$12.886,75 (Dezembro/2020) referente débitos relativos a Locação 
residencial, do imóvel situado na Rua Ernesto Intrieri, nº 23, casa, Vila Mateo Bei, na cidade de São Vicente/SP. valor da causa 
R$14.400,00. Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o 
prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do 
artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Vicente, aos 24 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001898-52.2020.8.26.0318. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Leme, Estado de São Paulo, Dr(a). Melissa Bethel Molina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MT 
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA, CNPJ 28.948.674/0001-31, com endereço à Rua Escritor Edison Carneiro, 57, Loja 2, 
térreo, Centro, CEP 41130-010, Salvador - BA, DEIVANIR VIEIRA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 11.661.754-30, CPF 
020.062.255-29, com endereço à Rua Escritor Edison Carneiro, 57, Loja 2, térreo, Centro, CEP 41130-010, Salvador - BA, DVS 
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME, CNPJ 35.204.543/0001-05, com endereço à Avenida Luís Viana Filho, 13.223, Business 
Park Hangar 6, Sala 0603, São Cristóvão, CEP 41500-300, Salvador - BA, DVS GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI ME, CNPJ 
35.206.221/0001-03, com endereço à Avenida Luís Viana Filho 13.223, 13.223, Business Park Hangar 6, Sala 0602, São Cristóvão, CEP 
41500-300, Salvador - BA, MÔNICA BORGES DOS SANTOS, Brasileira, CPF 852.065.805-97, com endereço à Rua São Braz, 8, 
Centro, CEP 42600-000, Madre de Deus – BA e DEVANNEY VIEIRA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 14.546.942-54, CPF 
037.995.105-32, com endereço à Rua Guilhermino de Freitas Jatobá, 146, Apto 803, Candeal, CEP 40296-320, Salvador - BA, que lhe foi 
proposta uma ação de Tutela Cautelar Antecedente por parte de PATRICIA ANDRIELLI LOPES, alegando em síntese que ser credora 
da importância de R$ 175.338,00, atualizado até junho/2020, referentes aos investimentos realizado pela autora junto aos requeridos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Leme, aos 09 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014433-22.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a EDUARDO 
FERREIRA DE LIMA, CPF 261.888.198-22 que MARIA REGINA RODRIGUES CARRO SANTIN ajuizou ação de Despejo por falta de 
pagamento em fase de cobrança referente débitos, relativos a locação do imóvel situado na Av. Vereador João de Luca, 1729, bairro 
Jardim Prudência, São Paulo, SP. valor da causa R$ 24.000,00 (Agosto/19). Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital 
de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias supra, pague o débito, devidamente atualizado e acrescido 
das demais cominações legais ou querendo ofereça defesa, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 
257, IV. Para conhecimento de todos é expedido o presente edital, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. Processo nº 1036994-51.2016.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dr. Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc.Faz Saber a Nicolina Pedroso Carpinetti, Luiz Cesar 
Carpinetti e S/M Walkiria Carpinetti, Jairo José Carpinetti e S/M, Zulmira Ribeiro Carpinetti, Haraldo Carpinetti, Tito Pedroso Siqueira e S/M, 
Brigida Siqueira, Regina Pedroso Motta e S/M, Waldomiro Moraes Motta, Irene Pedroso Siqueira Queiroz e S/M, Alfredo Queiroz Filho 
Henrique Pedroso de Siqueira, Antonio Ribeiro Pedroso e S/M, Dalva Dini Pedroso, Rosa Pedroso da Silva e S/M, Joaquim Alves da Silva 
Sobrinho, Nicolau Pedroso e S/M, Maria da Penha Pedroso, todos de qualificação ignorada, que CARLOS ALBERTO FERNANDES, 
RG.3.968.250-X-SP, e CPF. 219.890.368-72, casado com OLGA DA CONCEIÇÃO CORREIA FERNANDES, RNEW- 355.940-R-
DOPS/SP, e CPF. 320.050.738-14, ajuizaram Ação de Adjudicação Compulsória, objetivando a outorga definitiva da Escritura, onde os 
Autores adquiriram em 30.10.1990, através de Escritura Pública lavrada pelo 7º Tabelião de Notas da Capital, os direitos sobre o imóvel 
matriculado sob o nº 122.096, do 15º C.R.I/SP, objetivando a procedência da ação para determinar-se a expedição da Carta de 
Adjudicação a fim de levá-la à Registro Imobiliário. Estando os supracitados em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, 
para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, 
II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertidos que será nomeado curador especial em 
caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, aos 29 de 
maio de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1005686-98.2018.8.26.0268. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara do Foro de 
Itapecerica da Serra/SP, Dr. Filipe Mascarenhas Tavares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a DANIELLE JAMILLI MARQUES ROSA, RG. 
40.257.0005-4 e CPF. 315.742.308-83, que KA SOLUTION TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, ajuizou ação de Cobrança pelo rito 
Ordinário de R$ 1.080,00 (Dezembro/2018), onde a executada adquiriu junto à autora um Pacote de Certificação (materiais didáticos), e 
emitiu (04) cheques para pagamento dos materiais, cujos cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme consta nos 
documentos anexados nos autos. Estando a executada em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 
15 dias, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que 
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos 
termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de Itapecerica da Serra, aos 23 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1011895-16.2021.8.26.0224 
O MMº Juíz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente o requerido e proprietário, JOÃO 
SEBASTIANO DOS SANTOS, português, motorista, demais dados Ignorados, e os Confrontantes RENATA BARBOSA CUSTÓDIO DA 
SILVA, sito à Rua Octacílio Malheiros, 414, Jd. Dourado, Guarulhos/SP, LILIANE LETÍCIA DE OLIVEIRA JUSTO, sito à Rua Octacílio 
Malheiros, 394, Jd. Dourado, Guarulhos e JOSÉ MANOEL MACZUZAK, sito à Rua Zita, 73, Jd. Dourado, Guarulhos/SP, que AGNALDO 
FELIX RELVAS, RG. 16.939.108-5 SSP/SP e CPF. 055.260.968-40, casado com CLAUDIVANIA RELVAS, RG nº 21.293.908-7-SSP/SP 
e CPF nº 114.377.688-73, ajuizou Ação de Usucapião, onde os Autores são legítimos possuidores do Imóvel situado na Rua Otacílio 
Malheiros, nº 404 Jd. Dourado/Gopouva Guarulhos SP, Lote 04, da Quadra 20 e Inscrição Cadastral Municipal nº 083.71.24.0537.00.000 e 
Transcrição nº 8.709 do 1º RI de Guarulhos, encerrando área de 312,50 m2 de terreno e 275,07 m2 de área edificada e detém a posse 
pacifica e ininterrupta há mais de 15 anos, sobre o imóvel. Estando os supracitados em local ignorado, expediu-se o presente edital de 
Citação, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados pelos Autores, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, ficando advertidos que será nomeado 
curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
Dado e passado nesta cidade de Guarulhos. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1012478-35.2020.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 10ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a WAGNER APARECIDO SICSU DE 
MORAES, RG. 36.451.479-6 SSP SP, OAB/SP. 333.178 que, José Maria Gomes Costa, RG.18.836.174-SSP-SP e CPF. 085.649.858-
02 e Outros, ajuizaram Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos Materiais e Morais, onde os Autores contrataram em Janeiro de 
2018, verbalmente os serviços advocatícios do Dr. Wagner Aparecido Sicsu de Moraes, para defender seus interesses em processo de 
inventário, e o advogado não cumpriu definitivamente com o acordo firmado entre as partes, causando-lhes prejuízos materiais de R$ 
6.440,14 e em dano moral de R$ 3.117,00. Dá à causa o valor de R$ 9.557,14. (Abril/2020), acrescido de juros, danos morais e demais 
cominações legais, custas processuais e verba honorária. Estando o réu em local ignorado, expede-se o presente edital de Citação, para 
que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II 
do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertido que será nomeado curador especial em 
caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade de Guarulhos, aos 16 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0034835-60.2019.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 10ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a FERNANDO MADEIRA SALEMA, CPF. 
139.173.938-83 e RG. 89.617.654 e VANESSA FERREIRA DA SILVA, CPF. 717.164.916-49 e RG. 30.152.583-3, sócios da Empresa 
SALEMA COMERCIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ. 00.447.872/0001-00, que o Credor ODAIR CAMARGO FREIRE 
FILHO, já qualificado nos autos do processo supra, ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica dos devedores 
citados, com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da Empresa executada, visando receber o 
valor de R$ 70.000,00 (Maio/2014), objeto de cobrança judicial por meio desta execução. Assim, com base no art. 134 e 135 do CPC, 
ficam os sócios Citados, para que, no prazo de 15 dias ofereçam manifestação acerca do pedido, inclusive com indicação de provas, 
ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. Guarulhos, 20 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1107342-88.2016.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 37ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Adriana Cardoso dos Reis, na forma da Lei, etc. Faz Saber a corré LUCIANE KOTAIT, RG. 13.785.184-4 e CPF. 
119.037.078-62, que FRANCISCO ADOLFO PINHEIRO PRETO e MARIA AMÁLIA MARTINS PRETO ajuizaram ação de Despejo por 
Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Alugueres, no valor de R$ 48.000,00 (Setembro/2016), referente Contrato de 
Locação firmado entre as partes do Imóvel de propriedade dos Autores, situado na Rua Monsenhor Abreu, nº 100 – SP, onde a executada 
deixou de pagar os aluguéis de maneira integral e o IPTU desde outubro de 2015, conforme documentos anexados nos autos. Estando a 
corré em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias úteis 
supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados pelos Autores na petição inicial, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 
257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 20 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1120756-22.2017.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a STEPHANIE ZENETOU XERFAN, RG 
5.504.383-SSP/SP e CPF 195.210.388-61, inventariante do ESPÓLIO DE ARNALDO COURI XERFAN, e HELENA ZENETOU 
XERFAN, RG 28.685.621-9 SSP/SP e CPF 264.355.498-18, que MALHEIROS ADVOCACIA, ajuizou ação de ação de Arbitramento 
Judicial de Honorários, referente prestação de serviços prestados à executada, no período de Abril de 2011 à Dezembro de 2012, onde a 
Autora pretende o arbitramento judicial de seus honorários com base nos serviços efetivamente prestados, em remuneração compatível 
com o trabalho realizado, conforme comprova documentos descritos e anexados nos autos. Dá-se à causa o valor de R$ 60.000,00 
(Fevereiro/2018). Estando as executadas em local ignorado, expediu-se o presente EDITAL de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias, 
após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidas dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-
se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ficando advertidas que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do 
artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 19 de agosto de 2021. 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003776-31.2020.8.26.0344. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Marília, Estado de São Paulo, Dr(a). Ernani Desco Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JESUS ORTEGA 
FILHO, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 44590065, CPF 311.889.888-75, e PRISCILA MARIA CUPUTTI ORTEGA, brasileira, 
inscrita no CPF 325.432.008-51, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ANÍBAL RIBEIRO e outro, 
alegando em síntese: " Os requeridos "locatários", locaram um imóvel residencial de propriedade do requerente, sito á Rua dos Bancários, 
nº 68-B. Jd. Maria Isabel, sendo que em data de 22/08/2018, desocuparam o imóvel locado, deixando de pagar a "multa contratual" face a 
desocupação do imóvel "antes" do vencimento do contrato ou antes de completar 12 meses de sua vigência, conforme multa estabelecida 
na cláusula 9.1 do contrato de locação, alem de outros encargos como consta no laudo de vistoria , totalizando o valor de R$3.070,00 
(atualizado em 02/2020) . Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Marilia, aos 17 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006462-04.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDA 
CRISLAINE DOS SANTOS SILVA, CPF 360.356.938-57, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE - CEUBAN. 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$ 16.798,62 (atualizado até 05/2021), acrescido de 1% (um por cento) a título de 
taxa de satisfação da execução, devidamente atualizada, e de honorários advocatícios em fase de execução também fixados em 10% (dez 
por cento), além de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, nos termos do artigo 523, caput e §§, do 
CPC. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Santos, aos 14 de maio de 2021. 

 
5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III – JABAQUARA – DA COMARCA DE SÃO PAULO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014474-23.2018.8.26.0003. A Doutora Claudia Felix de Lima, MM. 
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara – da Comarca de São Paulo, na forma da Lei etc.FAZ SABER à 
requerida:ERCO CONSTRUTORA LTDA.,pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.975.688/0001-13, que lhe 
foi proposta uma Ação Monitória porPEVEDUTO PLÁSTICOS AFINS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 04.120.642/0001-85, com sede na Rua Magarinos Torres, n° 1060, sala 21, Vila Maria, São Paulo/SP, CEP 02119-001, alegando em 
síntese:que as partes mantiveram relação comercial por meio da qual a requerida adquiriu produtos da requerente que totalizaram a 
importância de R$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais), o que ensejou a emissão da nota fiscal 1371 e das duplicatas 1371/1 e 
1371/2, no valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) cada, a duplicata 1371/2 não foi paga integralmente, restando um saldo 
devedor de R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais). Na data da distribuição da ação monitória o valor corrigido montava em 
R$ 9.624,12 (nove mil seiscentos e vinte e quatro reais e doze centavos) e atualizado para a data de apresentação da minuta deste edital 
(02/09/2021) totaliza R$ 15.500,47(quinze mil quinhentosreais e quarenta e sete centavos). Citada, a devedora quedou-se inerte, razão 
pela qual foi convertido o mandado monitório em título executivo judicial. Todas as tentativas de intimação da executada para pagar o 
crédito exequendo restaram infrutíferas, assim, encontrando-se a devedora em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL para pagar o crédito da exequente no prazo legal 15 (quinze) dias úteis devidamente atualizado, sob pena de 
multa de 10% e honorários de 10% e, a requerimento da credora, expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil).Nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo acima indicado semo pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou novaintimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado à 
Rua Afonso Celso, 1065, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04119-061, Fone: (11) 3434-0616, São Paulo 24 de fevereiro de 2021.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007495-85.2017.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IRMA DA 
CONCEIÇÃO RODRIGUES MOURA, Brasileira, CPF 321.764.358-50, com endereço à Estrada Pernambucano, 102, Jardim Sao 
Leopoldo, CEP 12228-250, São José dos Campos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇU E DO VALE 
DO PARAIBA SICREDI VANGUA, e constando dos autos que a intimada encontra-se em lugar incerto e não sabido, é expedido o 
presente INTIMAÇÃO, nos termos do art. 275, § 2° do CPC da penhora efetivada (R$ 541,40), para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 
dias, nos termos do art. 854, § 2° e 3° do CPC. FICA CIENTE a parte executada que na ausência de manifestação ou rejeição da 
manifestação apresentada, implicará na conversão da indisponibilidade em penhora e transferência do montante indisponível para a conta 
vinculada ao Juízo da execução. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Jacarei, aos 23 de agosto de 2021. 
 
D E C I S Ã O – E D I T A L - PROCESSO Nº: 1020357-82.2017.8.26.0100 - Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - 
Liquidação / Cumprimento / Execução Exeqüente: AM2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS - Executado: RODRIGO 
HADDY PENNA GUERREIRO E OUTROS – Vistos .Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização 
da parte ré, defiro a citação editalícia requerida, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a Rodrigo Haddy 
Penna Guerreiro, Jordânia - Construtora e Incorporadora Ltda e Haifa Construtora e Incorporadora Ltda, domiciliado em local 
incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por Am2 Engenharia e Construções Ltda, 
Lecco Empreendimentos e Participações Ltda e R. Rieser Participações e Administração Ltda, alegando em síntese: a parte ré lhe 
deve o montante de R$ 2.514.748,06 (Dois Milhões e Quinhentos e quatorze mil, setecentos e quarenta e oito reais e seis centavos) para 
24/02/2017. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte 
defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O 
presente edital tem o prazo de 20 dias. Intimem-se. São Paulo, 24 de agosto de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias úteis PROCESSO Nº 1011454-38.2020.8.26.0590. O Dr. Thiago Gonçalves Alvarez, Juiz de 
Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Vicente/SP. Faz Saber a PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, RG: 12.254.892-9 
SSP/SP. e CPF 017.873.778-06 que por parte de JAZON FERREIRA PASSOS foi ajuizada a presente ação de procedimento comum, 
objetivando a procedência da ação para cobrança da quantia de R$12.886,75 (Dezembro/2020) referente débitos relativos a Locação 
residencial, do imóvel situado na Rua Ernesto Intrieri, nº 23, casa, Vila Mateo Bei, na cidade de São Vicente/SP. valor da causa 
R$14.400,00. Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o 
prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do 
artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Vicente, aos 24 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001898-52.2020.8.26.0318. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Leme, Estado de São Paulo, Dr(a). Melissa Bethel Molina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MT 
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA, CNPJ 28.948.674/0001-31, com endereço à Rua Escritor Edison Carneiro, 57, Loja 2, 
térreo, Centro, CEP 41130-010, Salvador - BA, DEIVANIR VIEIRA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 11.661.754-30, CPF 
020.062.255-29, com endereço à Rua Escritor Edison Carneiro, 57, Loja 2, térreo, Centro, CEP 41130-010, Salvador - BA, DVS 
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME, CNPJ 35.204.543/0001-05, com endereço à Avenida Luís Viana Filho, 13.223, Business 
Park Hangar 6, Sala 0603, São Cristóvão, CEP 41500-300, Salvador - BA, DVS GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI ME, CNPJ 
35.206.221/0001-03, com endereço à Avenida Luís Viana Filho 13.223, 13.223, Business Park Hangar 6, Sala 0602, São Cristóvão, CEP 
41500-300, Salvador - BA, MÔNICA BORGES DOS SANTOS, Brasileira, CPF 852.065.805-97, com endereço à Rua São Braz, 8, 
Centro, CEP 42600-000, Madre de Deus – BA e DEVANNEY VIEIRA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 14.546.942-54, CPF 
037.995.105-32, com endereço à Rua Guilhermino de Freitas Jatobá, 146, Apto 803, Candeal, CEP 40296-320, Salvador - BA, que lhe foi 
proposta uma ação de Tutela Cautelar Antecedente por parte de PATRICIA ANDRIELLI LOPES, alegando em síntese que ser credora 
da importância de R$ 175.338,00, atualizado até junho/2020, referentes aos investimentos realizado pela autora junto aos requeridos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Leme, aos 09 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014433-22.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a EDUARDO 
FERREIRA DE LIMA, CPF 261.888.198-22 que MARIA REGINA RODRIGUES CARRO SANTIN ajuizou ação de Despejo por falta de 
pagamento em fase de cobrança referente débitos, relativos a locação do imóvel situado na Av. Vereador João de Luca, 1729, bairro 
Jardim Prudência, São Paulo, SP. valor da causa R$ 24.000,00 (Agosto/19). Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital 
de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias supra, pague o débito, devidamente atualizado e acrescido 
das demais cominações legais ou querendo ofereça defesa, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 
257, IV. Para conhecimento de todos é expedido o presente edital, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. Processo nº 1036994-51.2016.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dr. Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc.Faz Saber a Nicolina Pedroso Carpinetti, Luiz Cesar 
Carpinetti e S/M Walkiria Carpinetti, Jairo José Carpinetti e S/M, Zulmira Ribeiro Carpinetti, Haraldo Carpinetti, Tito Pedroso Siqueira e S/M, 
Brigida Siqueira, Regina Pedroso Motta e S/M, Waldomiro Moraes Motta, Irene Pedroso Siqueira Queiroz e S/M, Alfredo Queiroz Filho 
Henrique Pedroso de Siqueira, Antonio Ribeiro Pedroso e S/M, Dalva Dini Pedroso, Rosa Pedroso da Silva e S/M, Joaquim Alves da Silva 
Sobrinho, Nicolau Pedroso e S/M, Maria da Penha Pedroso, todos de qualificação ignorada, que CARLOS ALBERTO FERNANDES, 
RG.3.968.250-X-SP, e CPF. 219.890.368-72, casado com OLGA DA CONCEIÇÃO CORREIA FERNANDES, RNEW- 355.940-R-
DOPS/SP, e CPF. 320.050.738-14, ajuizaram Ação de Adjudicação Compulsória, objetivando a outorga definitiva da Escritura, onde os 
Autores adquiriram em 30.10.1990, através de Escritura Pública lavrada pelo 7º Tabelião de Notas da Capital, os direitos sobre o imóvel 
matriculado sob o nº 122.096, do 15º C.R.I/SP, objetivando a procedência da ação para determinar-se a expedição da Carta de 
Adjudicação a fim de levá-la à Registro Imobiliário. Estando os supracitados em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, 
para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, 
II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertidos que será nomeado curador especial em 
caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, aos 29 de 
maio de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1005686-98.2018.8.26.0268. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara do Foro de 
Itapecerica da Serra/SP, Dr. Filipe Mascarenhas Tavares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a DANIELLE JAMILLI MARQUES ROSA, RG. 
40.257.0005-4 e CPF. 315.742.308-83, que KA SOLUTION TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, ajuizou ação de Cobrança pelo rito 
Ordinário de R$ 1.080,00 (Dezembro/2018), onde a executada adquiriu junto à autora um Pacote de Certificação (materiais didáticos), e 
emitiu (04) cheques para pagamento dos materiais, cujos cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme consta nos 
documentos anexados nos autos. Estando a executada em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 
15 dias, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que 
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos 
termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de Itapecerica da Serra, aos 23 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1011895-16.2021.8.26.0224 
O MMº Juíz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente o requerido e proprietário, JOÃO 
SEBASTIANO DOS SANTOS, português, motorista, demais dados Ignorados, e os Confrontantes RENATA BARBOSA CUSTÓDIO DA 
SILVA, sito à Rua Octacílio Malheiros, 414, Jd. Dourado, Guarulhos/SP, LILIANE LETÍCIA DE OLIVEIRA JUSTO, sito à Rua Octacílio 
Malheiros, 394, Jd. Dourado, Guarulhos e JOSÉ MANOEL MACZUZAK, sito à Rua Zita, 73, Jd. Dourado, Guarulhos/SP, que AGNALDO 
FELIX RELVAS, RG. 16.939.108-5 SSP/SP e CPF. 055.260.968-40, casado com CLAUDIVANIA RELVAS, RG nº 21.293.908-7-SSP/SP 
e CPF nº 114.377.688-73, ajuizou Ação de Usucapião, onde os Autores são legítimos possuidores do Imóvel situado na Rua Otacílio 
Malheiros, nº 404 Jd. Dourado/Gopouva Guarulhos SP, Lote 04, da Quadra 20 e Inscrição Cadastral Municipal nº 083.71.24.0537.00.000 e 
Transcrição nº 8.709 do 1º RI de Guarulhos, encerrando área de 312,50 m2 de terreno e 275,07 m2 de área edificada e detém a posse 
pacifica e ininterrupta há mais de 15 anos, sobre o imóvel. Estando os supracitados em local ignorado, expediu-se o presente edital de 
Citação, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados pelos Autores, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, ficando advertidos que será nomeado 
curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
Dado e passado nesta cidade de Guarulhos. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1012478-35.2020.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 10ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a WAGNER APARECIDO SICSU DE 
MORAES, RG. 36.451.479-6 SSP SP, OAB/SP. 333.178 que, José Maria Gomes Costa, RG.18.836.174-SSP-SP e CPF. 085.649.858-
02 e Outros, ajuizaram Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos Materiais e Morais, onde os Autores contrataram em Janeiro de 
2018, verbalmente os serviços advocatícios do Dr. Wagner Aparecido Sicsu de Moraes, para defender seus interesses em processo de 
inventário, e o advogado não cumpriu definitivamente com o acordo firmado entre as partes, causando-lhes prejuízos materiais de R$ 
6.440,14 e em dano moral de R$ 3.117,00. Dá à causa o valor de R$ 9.557,14. (Abril/2020), acrescido de juros, danos morais e demais 
cominações legais, custas processuais e verba honorária. Estando o réu em local ignorado, expede-se o presente edital de Citação, para 
que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II 
do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertido que será nomeado curador especial em 
caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade de Guarulhos, aos 16 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0034835-60.2019.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 10ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a FERNANDO MADEIRA SALEMA, CPF. 
139.173.938-83 e RG. 89.617.654 e VANESSA FERREIRA DA SILVA, CPF. 717.164.916-49 e RG. 30.152.583-3, sócios da Empresa 
SALEMA COMERCIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ. 00.447.872/0001-00, que o Credor ODAIR CAMARGO FREIRE 
FILHO, já qualificado nos autos do processo supra, ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica dos devedores 
citados, com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da Empresa executada, visando receber o 
valor de R$ 70.000,00 (Maio/2014), objeto de cobrança judicial por meio desta execução. Assim, com base no art. 134 e 135 do CPC, 
ficam os sócios Citados, para que, no prazo de 15 dias ofereçam manifestação acerca do pedido, inclusive com indicação de provas, 
ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. Guarulhos, 20 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1107342-88.2016.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 37ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Adriana Cardoso dos Reis, na forma da Lei, etc. Faz Saber a corré LUCIANE KOTAIT, RG. 13.785.184-4 e CPF. 
119.037.078-62, que FRANCISCO ADOLFO PINHEIRO PRETO e MARIA AMÁLIA MARTINS PRETO ajuizaram ação de Despejo por 
Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Alugueres, no valor de R$ 48.000,00 (Setembro/2016), referente Contrato de 
Locação firmado entre as partes do Imóvel de propriedade dos Autores, situado na Rua Monsenhor Abreu, nº 100 – SP, onde a executada 
deixou de pagar os aluguéis de maneira integral e o IPTU desde outubro de 2015, conforme documentos anexados nos autos. Estando a 
corré em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias úteis 
supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados pelos Autores na petição inicial, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 
257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 20 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1120756-22.2017.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a STEPHANIE ZENETOU XERFAN, RG 
5.504.383-SSP/SP e CPF 195.210.388-61, inventariante do ESPÓLIO DE ARNALDO COURI XERFAN, e HELENA ZENETOU 
XERFAN, RG 28.685.621-9 SSP/SP e CPF 264.355.498-18, que MALHEIROS ADVOCACIA, ajuizou ação de ação de Arbitramento 
Judicial de Honorários, referente prestação de serviços prestados à executada, no período de Abril de 2011 à Dezembro de 2012, onde a 
Autora pretende o arbitramento judicial de seus honorários com base nos serviços efetivamente prestados, em remuneração compatível 
com o trabalho realizado, conforme comprova documentos descritos e anexados nos autos. Dá-se à causa o valor de R$ 60.000,00 
(Fevereiro/2018). Estando as executadas em local ignorado, expediu-se o presente EDITAL de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias, 
após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidas dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-
se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ficando advertidas que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do 
artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 19 de agosto de 2021. 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003776-31.2020.8.26.0344. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Marília, Estado de São Paulo, Dr(a). Ernani Desco Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JESUS ORTEGA 
FILHO, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 44590065, CPF 311.889.888-75, e PRISCILA MARIA CUPUTTI ORTEGA, brasileira, 
inscrita no CPF 325.432.008-51, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ANÍBAL RIBEIRO e outro, 
alegando em síntese: " Os requeridos "locatários", locaram um imóvel residencial de propriedade do requerente, sito á Rua dos Bancários, 
nº 68-B. Jd. Maria Isabel, sendo que em data de 22/08/2018, desocuparam o imóvel locado, deixando de pagar a "multa contratual" face a 
desocupação do imóvel "antes" do vencimento do contrato ou antes de completar 12 meses de sua vigência, conforme multa estabelecida 
na cláusula 9.1 do contrato de locação, alem de outros encargos como consta no laudo de vistoria , totalizando o valor de R$3.070,00 
(atualizado em 02/2020) . Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Marilia, aos 17 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006462-04.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDA 
CRISLAINE DOS SANTOS SILVA, CPF 360.356.938-57, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE - CEUBAN. 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$ 16.798,62 (atualizado até 05/2021), acrescido de 1% (um por cento) a título de 
taxa de satisfação da execução, devidamente atualizada, e de honorários advocatícios em fase de execução também fixados em 10% (dez 
por cento), além de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, nos termos do artigo 523, caput e §§, do 
CPC. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Santos, aos 14 de maio de 2021. 

 
5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III – JABAQUARA – DA COMARCA DE SÃO PAULO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014474-23.2018.8.26.0003. A Doutora Claudia Felix de Lima, MM. 
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara – da Comarca de São Paulo, na forma da Lei etc.FAZ SABER à 
requerida:ERCO CONSTRUTORA LTDA.,pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.975.688/0001-13, que lhe 
foi proposta uma Ação Monitória porPEVEDUTO PLÁSTICOS AFINS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 04.120.642/0001-85, com sede na Rua Magarinos Torres, n° 1060, sala 21, Vila Maria, São Paulo/SP, CEP 02119-001, alegando em 
síntese:que as partes mantiveram relação comercial por meio da qual a requerida adquiriu produtos da requerente que totalizaram a 
importância de R$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais), o que ensejou a emissão da nota fiscal 1371 e das duplicatas 1371/1 e 
1371/2, no valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) cada, a duplicata 1371/2 não foi paga integralmente, restando um saldo 
devedor de R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais). Na data da distribuição da ação monitória o valor corrigido montava em 
R$ 9.624,12 (nove mil seiscentos e vinte e quatro reais e doze centavos) e atualizado para a data de apresentação da minuta deste edital 
(02/09/2021) totaliza R$ 15.500,47(quinze mil quinhentosreais e quarenta e sete centavos). Citada, a devedora quedou-se inerte, razão 
pela qual foi convertido o mandado monitório em título executivo judicial. Todas as tentativas de intimação da executada para pagar o 
crédito exequendo restaram infrutíferas, assim, encontrando-se a devedora em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL para pagar o crédito da exequente no prazo legal 15 (quinze) dias úteis devidamente atualizado, sob pena de 
multa de 10% e honorários de 10% e, a requerimento da credora, expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil).Nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo acima indicado semo pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou novaintimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado à 
Rua Afonso Celso, 1065, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04119-061, Fone: (11) 3434-0616, São Paulo 24 de fevereiro de 2021.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007495-85.2017.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IRMA DA 
CONCEIÇÃO RODRIGUES MOURA, Brasileira, CPF 321.764.358-50, com endereço à Estrada Pernambucano, 102, Jardim Sao 
Leopoldo, CEP 12228-250, São José dos Campos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇU E DO VALE 
DO PARAIBA SICREDI VANGUA, e constando dos autos que a intimada encontra-se em lugar incerto e não sabido, é expedido o 
presente INTIMAÇÃO, nos termos do art. 275, § 2° do CPC da penhora efetivada (R$ 541,40), para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 
dias, nos termos do art. 854, § 2° e 3° do CPC. FICA CIENTE a parte executada que na ausência de manifestação ou rejeição da 
manifestação apresentada, implicará na conversão da indisponibilidade em penhora e transferência do montante indisponível para a conta 
vinculada ao Juízo da execução. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Jacarei, aos 23 de agosto de 2021. 
 
D E C I S Ã O – E D I T A L - PROCESSO Nº: 1020357-82.2017.8.26.0100 - Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - 
Liquidação / Cumprimento / Execução Exeqüente: AM2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS - Executado: RODRIGO 
HADDY PENNA GUERREIRO E OUTROS – Vistos .Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização 
da parte ré, defiro a citação editalícia requerida, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a Rodrigo Haddy 
Penna Guerreiro, Jordânia - Construtora e Incorporadora Ltda e Haifa Construtora e Incorporadora Ltda, domiciliado em local 
incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por Am2 Engenharia e Construções Ltda, 
Lecco Empreendimentos e Participações Ltda e R. Rieser Participações e Administração Ltda, alegando em síntese: a parte ré lhe 
deve o montante de R$ 2.514.748,06 (Dois Milhões e Quinhentos e quatorze mil, setecentos e quarenta e oito reais e seis centavos) para 
24/02/2017. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte 
defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O 
presente edital tem o prazo de 20 dias. Intimem-se. São Paulo, 24 de agosto de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias úteis PROCESSO Nº 1011454-38.2020.8.26.0590. O Dr. Thiago Gonçalves Alvarez, Juiz de 
Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Vicente/SP. Faz Saber a PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, RG: 12.254.892-9 
SSP/SP. e CPF 017.873.778-06 que por parte de JAZON FERREIRA PASSOS foi ajuizada a presente ação de procedimento comum, 
objetivando a procedência da ação para cobrança da quantia de R$12.886,75 (Dezembro/2020) referente débitos relativos a Locação 
residencial, do imóvel situado na Rua Ernesto Intrieri, nº 23, casa, Vila Mateo Bei, na cidade de São Vicente/SP. valor da causa 
R$14.400,00. Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o 
prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do 
artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Vicente, aos 24 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001898-52.2020.8.26.0318. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Leme, Estado de São Paulo, Dr(a). Melissa Bethel Molina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MT 
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA, CNPJ 28.948.674/0001-31, com endereço à Rua Escritor Edison Carneiro, 57, Loja 2, 
térreo, Centro, CEP 41130-010, Salvador - BA, DEIVANIR VIEIRA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 11.661.754-30, CPF 
020.062.255-29, com endereço à Rua Escritor Edison Carneiro, 57, Loja 2, térreo, Centro, CEP 41130-010, Salvador - BA, DVS 
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME, CNPJ 35.204.543/0001-05, com endereço à Avenida Luís Viana Filho, 13.223, Business 
Park Hangar 6, Sala 0603, São Cristóvão, CEP 41500-300, Salvador - BA, DVS GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI ME, CNPJ 
35.206.221/0001-03, com endereço à Avenida Luís Viana Filho 13.223, 13.223, Business Park Hangar 6, Sala 0602, São Cristóvão, CEP 
41500-300, Salvador - BA, MÔNICA BORGES DOS SANTOS, Brasileira, CPF 852.065.805-97, com endereço à Rua São Braz, 8, 
Centro, CEP 42600-000, Madre de Deus – BA e DEVANNEY VIEIRA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 14.546.942-54, CPF 
037.995.105-32, com endereço à Rua Guilhermino de Freitas Jatobá, 146, Apto 803, Candeal, CEP 40296-320, Salvador - BA, que lhe foi 
proposta uma ação de Tutela Cautelar Antecedente por parte de PATRICIA ANDRIELLI LOPES, alegando em síntese que ser credora 
da importância de R$ 175.338,00, atualizado até junho/2020, referentes aos investimentos realizado pela autora junto aos requeridos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Leme, aos 09 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014433-22.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a EDUARDO 
FERREIRA DE LIMA, CPF 261.888.198-22 que MARIA REGINA RODRIGUES CARRO SANTIN ajuizou ação de Despejo por falta de 
pagamento em fase de cobrança referente débitos, relativos a locação do imóvel situado na Av. Vereador João de Luca, 1729, bairro 
Jardim Prudência, São Paulo, SP. valor da causa R$ 24.000,00 (Agosto/19). Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital 
de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias supra, pague o débito, devidamente atualizado e acrescido 
das demais cominações legais ou querendo ofereça defesa, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 
257, IV. Para conhecimento de todos é expedido o presente edital, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. Processo nº 1036994-51.2016.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dr. Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc.Faz Saber a Nicolina Pedroso Carpinetti, Luiz Cesar 
Carpinetti e S/M Walkiria Carpinetti, Jairo José Carpinetti e S/M, Zulmira Ribeiro Carpinetti, Haraldo Carpinetti, Tito Pedroso Siqueira e S/M, 
Brigida Siqueira, Regina Pedroso Motta e S/M, Waldomiro Moraes Motta, Irene Pedroso Siqueira Queiroz e S/M, Alfredo Queiroz Filho 
Henrique Pedroso de Siqueira, Antonio Ribeiro Pedroso e S/M, Dalva Dini Pedroso, Rosa Pedroso da Silva e S/M, Joaquim Alves da Silva 
Sobrinho, Nicolau Pedroso e S/M, Maria da Penha Pedroso, todos de qualificação ignorada, que CARLOS ALBERTO FERNANDES, 
RG.3.968.250-X-SP, e CPF. 219.890.368-72, casado com OLGA DA CONCEIÇÃO CORREIA FERNANDES, RNEW- 355.940-R-
DOPS/SP, e CPF. 320.050.738-14, ajuizaram Ação de Adjudicação Compulsória, objetivando a outorga definitiva da Escritura, onde os 
Autores adquiriram em 30.10.1990, através de Escritura Pública lavrada pelo 7º Tabelião de Notas da Capital, os direitos sobre o imóvel 
matriculado sob o nº 122.096, do 15º C.R.I/SP, objetivando a procedência da ação para determinar-se a expedição da Carta de 
Adjudicação a fim de levá-la à Registro Imobiliário. Estando os supracitados em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, 
para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, 
II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertidos que será nomeado curador especial em 
caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, aos 29 de 
maio de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1005686-98.2018.8.26.0268. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara do Foro de 
Itapecerica da Serra/SP, Dr. Filipe Mascarenhas Tavares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a DANIELLE JAMILLI MARQUES ROSA, RG. 
40.257.0005-4 e CPF. 315.742.308-83, que KA SOLUTION TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, ajuizou ação de Cobrança pelo rito 
Ordinário de R$ 1.080,00 (Dezembro/2018), onde a executada adquiriu junto à autora um Pacote de Certificação (materiais didáticos), e 
emitiu (04) cheques para pagamento dos materiais, cujos cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme consta nos 
documentos anexados nos autos. Estando a executada em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 
15 dias, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que 
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos 
termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de Itapecerica da Serra, aos 23 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1011895-16.2021.8.26.0224 
O MMº Juíz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente o requerido e proprietário, JOÃO 
SEBASTIANO DOS SANTOS, português, motorista, demais dados Ignorados, e os Confrontantes RENATA BARBOSA CUSTÓDIO DA 
SILVA, sito à Rua Octacílio Malheiros, 414, Jd. Dourado, Guarulhos/SP, LILIANE LETÍCIA DE OLIVEIRA JUSTO, sito à Rua Octacílio 
Malheiros, 394, Jd. Dourado, Guarulhos e JOSÉ MANOEL MACZUZAK, sito à Rua Zita, 73, Jd. Dourado, Guarulhos/SP, que AGNALDO 
FELIX RELVAS, RG. 16.939.108-5 SSP/SP e CPF. 055.260.968-40, casado com CLAUDIVANIA RELVAS, RG nº 21.293.908-7-SSP/SP 
e CPF nº 114.377.688-73, ajuizou Ação de Usucapião, onde os Autores são legítimos possuidores do Imóvel situado na Rua Otacílio 
Malheiros, nº 404 Jd. Dourado/Gopouva Guarulhos SP, Lote 04, da Quadra 20 e Inscrição Cadastral Municipal nº 083.71.24.0537.00.000 e 
Transcrição nº 8.709 do 1º RI de Guarulhos, encerrando área de 312,50 m2 de terreno e 275,07 m2 de área edificada e detém a posse 
pacifica e ininterrupta há mais de 15 anos, sobre o imóvel. Estando os supracitados em local ignorado, expediu-se o presente edital de 
Citação, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados pelos Autores, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, ficando advertidos que será nomeado 
curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
Dado e passado nesta cidade de Guarulhos. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1012478-35.2020.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 10ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a WAGNER APARECIDO SICSU DE 
MORAES, RG. 36.451.479-6 SSP SP, OAB/SP. 333.178 que, José Maria Gomes Costa, RG.18.836.174-SSP-SP e CPF. 085.649.858-
02 e Outros, ajuizaram Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos Materiais e Morais, onde os Autores contrataram em Janeiro de 
2018, verbalmente os serviços advocatícios do Dr. Wagner Aparecido Sicsu de Moraes, para defender seus interesses em processo de 
inventário, e o advogado não cumpriu definitivamente com o acordo firmado entre as partes, causando-lhes prejuízos materiais de R$ 
6.440,14 e em dano moral de R$ 3.117,00. Dá à causa o valor de R$ 9.557,14. (Abril/2020), acrescido de juros, danos morais e demais 
cominações legais, custas processuais e verba honorária. Estando o réu em local ignorado, expede-se o presente edital de Citação, para 
que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II 
do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertido que será nomeado curador especial em 
caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade de Guarulhos, aos 16 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0034835-60.2019.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 10ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a FERNANDO MADEIRA SALEMA, CPF. 
139.173.938-83 e RG. 89.617.654 e VANESSA FERREIRA DA SILVA, CPF. 717.164.916-49 e RG. 30.152.583-3, sócios da Empresa 
SALEMA COMERCIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ. 00.447.872/0001-00, que o Credor ODAIR CAMARGO FREIRE 
FILHO, já qualificado nos autos do processo supra, ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica dos devedores 
citados, com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da Empresa executada, visando receber o 
valor de R$ 70.000,00 (Maio/2014), objeto de cobrança judicial por meio desta execução. Assim, com base no art. 134 e 135 do CPC, 
ficam os sócios Citados, para que, no prazo de 15 dias ofereçam manifestação acerca do pedido, inclusive com indicação de provas, 
ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. Guarulhos, 20 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1107342-88.2016.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 37ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Adriana Cardoso dos Reis, na forma da Lei, etc. Faz Saber a corré LUCIANE KOTAIT, RG. 13.785.184-4 e CPF. 
119.037.078-62, que FRANCISCO ADOLFO PINHEIRO PRETO e MARIA AMÁLIA MARTINS PRETO ajuizaram ação de Despejo por 
Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Alugueres, no valor de R$ 48.000,00 (Setembro/2016), referente Contrato de 
Locação firmado entre as partes do Imóvel de propriedade dos Autores, situado na Rua Monsenhor Abreu, nº 100 – SP, onde a executada 
deixou de pagar os aluguéis de maneira integral e o IPTU desde outubro de 2015, conforme documentos anexados nos autos. Estando a 
corré em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias úteis 
supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados pelos Autores na petição inicial, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 
257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 20 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1120756-22.2017.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a STEPHANIE ZENETOU XERFAN, RG 
5.504.383-SSP/SP e CPF 195.210.388-61, inventariante do ESPÓLIO DE ARNALDO COURI XERFAN, e HELENA ZENETOU 
XERFAN, RG 28.685.621-9 SSP/SP e CPF 264.355.498-18, que MALHEIROS ADVOCACIA, ajuizou ação de ação de Arbitramento 
Judicial de Honorários, referente prestação de serviços prestados à executada, no período de Abril de 2011 à Dezembro de 2012, onde a 
Autora pretende o arbitramento judicial de seus honorários com base nos serviços efetivamente prestados, em remuneração compatível 
com o trabalho realizado, conforme comprova documentos descritos e anexados nos autos. Dá-se à causa o valor de R$ 60.000,00 
(Fevereiro/2018). Estando as executadas em local ignorado, expediu-se o presente EDITAL de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias, 
após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidas dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-
se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ficando advertidas que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do 
artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 19 de agosto de 2021. 
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SC Soluções em Tecnologia Ltda 59.828 59.828
Outros Fornecedores 377.534 193.277
Total 3.024.320 1.557.746
8. Obrigações Sociais e Fiscais: 2020 2019
INSS terceiros a recolher 165.773 81.908
IRRF terceiros a recolher 110.435 50.242
PIS/COFINS/CSLL terceiros a recolher 376.664 185.492
ISS terceiros a recolher 12.340 6.875
PIS a recolher 41.763 13.607
IRRF s/ folha a recolher 56.991 17.685
Salários a pagar 533.980 161.832
13º Salário a pagar 95.264 74.200
INSS a recolher 855.518 480.828
FGTS a recolher 65.208 94.806
Total 2.313.936 1.167.475
9. Provisões de Férias e Encargos: 2020 2019
Férias a Pagar 514.301 320.822
Total 514.301 320.822
10. Receitas Diferidas: 2020 2019
Receitas Diferidas com Estoque 471.985 150.440
Total 471.985 150.440
11. Subvenções a Realizar: Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está conta-
bilizando os valores decorrentes de Subvenção e Assistência Governamentais, confor-
me abaixo: 2020 2019
Passivo Circulante 7.469.428 -
Total 7.469.428 -
12. Patrimônio Liquido: Representa o patrimônio inicial da entidade, acrescido ou re-
duzido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. 
13. Apuração do Resultado: Em conformidade com o item 12 da Resolução 1.305/10 
NBC TG 07 R1, o resultado do exercício é apurado seguindo regime de competência. 
Ao final do exercício as receitas e despesas são confrontadas de maneira que o resul-
tado apurado seja sempre “zero”, a fim de que o resultado não interfira no Patrimônio 
da Instituição. 14. Origem e Aplicação dos Recursos: As receitas da entidade, bem 
como as despesas são apuradas mensalmente ao regime de Competência. As receitas 
são apuradas através dos comprovantes de recebimento, bem como suas despesas 
através de Notas Fiscais e recibos, conforme as exigências da Lei. Tanto as receitas 
como as despesas, para efeito de prestação de contas estão demonstradas através do 
“Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas Contrato de Gestão - Anexo RP 08”.
15. Receita de Gestão Pública: 2020 2019
Receita de Gestão Pública 19.247.073 14.969.164
Total 19.247.073 14.969.164
16. Serviços de Terceiros: 2020 2019
Serviços Médicos 6.405.812 6.520.094
Serviços de Higienização e Limpeza 582.004 586.632
Consultorias 740.800 558.854
Serviços de Sistemas/Informatização - 28.093
Dedetização 7.000 9.886
Vigilância 218.612 217.024
Manutenção de Equipamentos 405.004 -
Laboratório 163.107 136.394
Total 8.522.339 8.056.977

 2020 2019
Caixa 12.357 -
Bancos Conta Movimento - 24.367
Total 12.357 24.367
4. Estoques - Com Restrição: 2020 2019
Estoques - com restrição 471.984 150.440
Total 471.984 150.441
5. Subvenções a Receber: 2020 2019
Subvenções a receber - 2021 12.892.449 2.460.404
Total 12.892.449 2.460.404
6. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes 
são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando apli-
cável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do 
balanço patrimonial. Uma provisão é reconhecida em decorrência a um evento passa-
do que originou um passivo, sendo provável que os recursos econômicos possam ser 
requeridos para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido.
7. Fornecedores: 2020 2019
Vida Assessoria e Assistência Médica Ltda. 20.863 20.863
Port Serviços Especializados Eireli 54.243 54.243
E Savina Neto Manutenções e Com. De Equip. 802.562 321.500
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - 32.735
Focus Desenvolvimento de Sistemas Ltda. 47.750 64.000
Izabela Freitas Marques Queiroz - Me 3.285 317
Futura Produtos Médicos Hosp. Ltda 7.555 8.055
Polimed Medicina de Iturama Ltda. 37.613 11.275
Cirúrgica Vitoria Com. De Med. Eireli 489.264 344.153
Ginecortopedia Clinica Gin. E Ortop. Ltda. 23.556 5.898
Bruno da Silva Fortunato 28.994 160
Algar Telecon 19.500 18.155
Gustavo Ferreira Assistência Médica 54.005 -
André de Siqueira Faria Eireli Me 17.000 5.100
Freitas Serviços Médicos Ltda 21.779 -
Cartuchos Real e Locação - Serviços 23.076 -
Jaqueline Adrielle Amancio Eireli 21.757 -
Seme Serviços Médicos Especializados Ltda. 17.659 3.102
Cemig Distribuição S/A 12.146 23.886
Jabur Maluf & Amorim Serviços Médicos 17.676 -
De Paula Clinica Medica Ltda Me 14.886 7.976
Becari Com. Prod. E Equip. p/ Laboratório - 11.938
São Roque Distribuidora de Medicamentos 224.270 172.037
RSM Serviços de Limpeza e Portaria Eireli 164.453 94.610
Instituto Social Saúde Resgate a Vida 110.030 91.269
JM Serviços de Imagem Eireli 100.000 -
Casa de Saúde e Mat. N.S Aparecida Ltda 82.697 -
Brasmed Comercio e Serviços Eireli 58.650 -
Vera Cruz Hospitalar Ltda 32.519 -
Queiroz e Balech Ltda 28.698 5.479
Hugo Januario Pinto de Souza Eireli 27.661 -
Scaf Tecnologia Ltda 22.811 7.890

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

Instituto Social Saúde Resgate a Vida
Contrato Gestão Nº 0117/2018 - Prefeitura Municipal de Iturama - CNPJ 07.900.613/0012-87

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e Relatório dos Auditores Independentes

ATIVO Nota 2020 2019
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição 3 12.357 -
Aplicações financeiras - com restrição 3 - 24.367
Outros ativos circulantes  1.086.160 760.081
Estoque - com restrição 4 471.984 150.441
Subvenções a receber 5 12.892.449 2.460.404
Total do ativo circulante  14.462.950 3.395.293
TOTAL DO ATIVO  14.462.950 3.395.293

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO Nota 2020 2019
CIRCULANTE
Empréstimos de Terceiros  29.780 -
Fornecedores 7 3.024.320 1.557.746
Obrigações sociais e fiscais 8 2.313.936 1.167.475
Provisão de férias e encargos 9 514.301 320.822
Receitas diferidas com estoque Iturama 10 471.985 150.440
Parcelamentos de tributos  100.240 29.791
Subvenções a realizar 11 7.469.428 -
Total do passivo circulante  13.923.990 3.226.274
NÃO CIRCULANTE
Parcelamentos de tributos  450.004 80.063
Total do passivo não circulante  450.004 80.063
PATRIMÔNIO LIQUIDO 12
Patrimônio Líquido  88.956 88.956
Total do patrimônio líquido  88.956 88.956
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  14.462.950 3.395.293

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

RECEITAS Nota 2020 2019
Receita de gestão pública 15 19.247.073 14.969.164
Doações  - 30.000
Receita s/ aplicações financeiras  205 937
Repasse destinado à aquisição estoque  (471.984) (74.924)
Total de receitas  18.775.294 14.925.177
DESPESAS
Com pessoal e encargos  (5.142.163) (3.295.593)
Serviços de terceiros 16 (8.522.339) (8.056.977)
Medicamentos e materiais  (2.289.104) (1.194.849)
Administrativas e gerais  (2.731.407) (2.285.258)
Financeiras  (90.281) (92.500)
Total das despesas  (18.775.294) (14.925.177)
Superávit/ (déficit) do exercício  - -

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

Ricardo Emiliano Rodrigues Sanches - Presidente - CPF: 052.223.806-88 Vanessa da Silva Laurindo Mota - Contadora - CT CRC: 1SP238505/O-0

 Ajustes de Superávit
 Exercícios (Déficit)
 Anteriores Acumulado Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - - -
Superávit (Déficit) do exercício - - -
Ajustes de exercícios anteriores 88.956 - 88.956
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 88.956 - 88.956
Superávit (Déficit) do exercício - - -
Ajustes de exercícios anteriores - - -
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 88.956 - 88.956

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

1. Contexto Operacional: A Entidade - O Instituto Social Saúde Resgate a Vida é 
uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica consti-
tuída juridicamente em 15/01/2006, com o estatuto devidamente registrado no Registro 
das Pessoas Jurídicas Comarca de Cotia - SP sob o nº 60. 558. Sua administração é 
dirigida pela Assembleia Geral, Conselho de Administração, Superintendência Geral e 
Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia de Associados e colaboradores. Dentre seus 
objetivos, o ISSRV prevê em seu Estatuto Social (Capitulo II, artigo 4º) promover e 
prestar atividades assistenciais, no âmbito da saúde, de natureza médico-hospitalar, 
diagnóstica e/ou ambulatorial, a toda população, sem distinção de nacionalidade, cor, 
sexo ou religião. Promover e incentivar o desenvolvimento, a pesquisa e a capacitação 
de recursos humanos na área da saúde em diversos níveis. Apoiar a investigação 
cientifica na área das ciências da saúde, bem como contribuir para a excelência dos 
profissionais da referida área. Firmar convênios e ajustes congêneres com outras ins-
tituições, de natureza pública ou privada, de ensino, pesquisa ou assistência à saúde, 
prestar serviços e consultorias. Produzir e disponibilizar material didático, entre outros. 
Unidade Gerenciada - Em 05 de setembro de 2018 foi celebrado o contrato de gestão 
nº 0117/18 entre a Prefeitura Municipal de Iturama e o Instituto Social Saúde Resgate a 
Vida, para o gerenciamento integral do Pronto Municipal, para qual foi constituído uma 
filial, o presente contrato tem por objetivo o gerenciamento, operacionalização do aten-
dimento integral dos serviços ambulatoriais de Consultas e Exames Especializados, 
atendimento e assistência médico hospitalar, e, setores de apoio constantes do Termo 
de referência e plano operativo anual, em conformidade com o edital do processo sele-
tivo e seus anexos Técnicos que integram o Contrato de Gestão. O contrato de Gestão 
possui o prazo de 1 ano de vigência, com valor global estimado de R$ 12.600.000. 
Em 03 de setembro de 2020 foi celebrado o aditivo deste contrato de gestão pror-
rogando a vigência contratual para 31/12/2020, podendo ser prorrogável. 1.1 Nome 
empresarial, Endereço e CNPJ da Unidade Gerenciada: ISSRV - Instituto Social 
Saúde Resgate a Vida, Rua Cidade do Prata, 415, Bairro CENTRO - Iturama -Minas 
Gerais - CEP 38280-000 - CNPJ: 07.900.613/0012-87 2. Apresentação e Elaboração 
das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e 
estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legisla-
ção societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade 
- ITG 2002 (R1), especifica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 
1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras. a) Moeda 
funcional e de Apresentação: As Demonstrações financeiras estão apresentadas em 
reais, que é a moeda funcional da Entidade. 3. Caixa e Equivalente de Caixa - Com 
Restrição: Composto das contas correntes bancaria e aplicação financeira de liquidez 
imediata até a data do balanço. As aplicações estão demonstradas pelo valor da apli-
cação acrescido dos rendimentos, apropriados até a data do balanço, de acordo com 
o regime de competência.

Aos administradores da INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA - Contrato 
Gestão Nº 0117/2018 - Prefeitura Municipal de Iturama - CNPJ 07.900.613/0012-87 
- Iturama - MG. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do INSTITU-
TO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA Contrato Gestão Nº 0117/2018 - Prefeitura 
Municipal de Iturama CNPJ 07.900.613/0012-87, que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas con-
tábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
do INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA Contrato Gestão Nº 0117/2018 
- Prefeitura Municipal de Iturama CNPJ 07.900.613/0012-87 em 31 de dezembro de 
2019, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 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 a se-
guir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: 
Conforme nota explicativa nº 01, em 05 de setembro de 2018 foi celebrado o contrato de 
gestão nº 0117/18 entre a Prefeitura Municipal de Iturama e o Instituto Social Saúde Res-
gate a Vida, para o gerenciamento integral do Pronto Municipal, para qual foi constituído 
uma filial, o presente contrato tem por objetivo o gerenciamento, operacionalização do 
atendimento integral dos serviços ambulatoriais de Consultas e Exames Especializados, 
atendimento e assistência médico hospitalar, e, setores de apoio constantes do Termo 
de referência e plano operativo anual, em conformidade com o edital do processo sele-
tivo e seus anexos Técnicos que integram o Contrato de Gestão. O contrato de Gestão 

possui o prazo de 1 ano de vigência, com valor global estimado de R$ 12.600.000. Em 
03 de setembro de 2020 foi celebrado o aditivo deste contrato de gestão prorrogando 
a vigência contratual para 31/12/2020, podendo ser prorrogável. Responsabilidades 
da Administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela de-
terminou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, in-
dependentemente 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 garan-
tia de que a 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, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, 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 fun-
damentar 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 bur-
lar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inten-
cionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • 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 condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações 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 Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusi-
ve as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada. 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 
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

SGS Auditores Associados S/S Ltda Presley José Godoy
CRC 2 SP 024.456/O-4 CRC 1 SP 185.052/O-5

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
Concorrência nº 11/21 - P.A. nº 29.563/21 - Obj.: Contrata-
ção de empresa especializada para construção de creche na 
Vila Cretti – neste município. Recebimento e abertura dos 
envelopes dia 05/10/21 às 09:30 horas.
Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e no 
Depto. de Licitações e Compras, p/retirada com mídia de CD 
gravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442.

Carapicuíba, 30 de agosto de 2021.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

A Diretoria
Contadora: Marina Ferreira Silva - CRC 1SP322890/O-0.

Salus Holding S.A. e Controladas
CNPJ/MF nº 20.124.338/0001-62

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)
Balanços Patrimoniais

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

  Controladora Consolidado
ATIVO 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Ativo circulante 9 112 59.379
Caixa e equivalentes de caixa 7 106 42
Clientes e outros valores a receber - - 453
Imóveis a comercializar - - 58.168
Adiantamento a fornecedores - - 407
Partes relacionadas - 6 -
Impostos a recuperar 2 - 151
Outros ativos - - 158
Ativo não circulante 23.410 11.340 1.235
Impostos diferidos - - 1.235
Partes relacionadas 6 - -
Investimentos 23.404 11.340 -
Total do ativo 23.419 11.452 60.614

  Controladora Consolidado
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Receita líquida - - 1.149
Lucro bruto - - 1.149
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas - (26) (182)
Despesas de comercialização (14) - (24)
Despesas tributárias - - (9)
Ganho/(perda) de capital 11.574 - 11.574
Resultado da equivalência patrimonial 306 - -
Outras (despesas) receitas
 operacionais, líquidas (1) - (42)
Lucro/(prejuízo operacional)
 antes do resultado fi nanceiro 11.865 (26) 12.466

Fluxo de caixa das  Controladora
 atividades operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 11.887 (20)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido
 (prejuízo) do exercício com o caixa líquido
Resultado de equivalência patrimonial (306) -
Ganho de capital (11.574) -
(Aumento)/redução nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar (2) -
(Aumento)/redução nos passivos operacionais:
Impostos, taxas e contribuições 2 -
Contas a pagar (23) (15)
Partes relacionadas (94) (67)
Caixa líquido consumido nas
 atividades operacionais (110) (102)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento de capital em controladas (265) -
Dividendos recebidos 81 100
Caixa líquido gerado (consumido)
 pelas atividades de investimento (184) 100
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Aumento de capital 232 -
Dividendos pagos (37) -
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de fi nanciamento 195 -
Redução líquida do saldo de
 caixa e equivalentes de caixa (99) (2)
Saldo de caixa e equivalentes
 de caixa no início do exercício 106 108
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no fi m do exercício 7 106
Redução líquida do saldo de
 caixa e equivalentes de caixa (99) (2)

Demonstrações do Resultado

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações do Resultado Abrangente
  Controladora Consolidado
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Lucro líquido/
 (prejuízo) do exercício 11.887 (20) 11.887
Outros resultados abrangentes - - -
Total do resultado
 abrangente do exercício 11.887 (20) 11.887

 Reservas de lucros
  Capital social Legal Retenção de lucros Lucros acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018  10.045 38 580 - 10.663
Prejuízo do exercício  - - - (20) (20)
Transferência à reserva de retenção de lucros  - - (20) 20 -
Saldos em 31 de dezembro de 2019  10.045 38 560 - 10.643
Aumento de capital  232 - - - 232
Lucro do exercício  - - - 11.887 11.887
Destinação do resultado
Reserva legal  - 594 - (594) -
Dividendos mínimos obrigatórios  - - - (565) (565)
Transferência à reserva de retenção de lucros  - - 10.728 (10.728) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020  10.277 632 11.288 - 22.197

“A íntegra das Demonstrações Financeiras devidamente
acompanhadas das Notas Explicativas encontram-se à

disposição dos acionistas na Sede da Companhia”.

PASSIVO E  Controladora Consolidado
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Passivo circulante 567 809 20.409
Impostos, taxas e contribuições 2 - 75
Contas a pagar - 23 17.474
Adiantamentos de recebíveis - - 2.860
Dividendos a pagar 565 37 -
Partes relacionadas - 749 -
Passivo não circulante 655 - 18.008
Adiantamentos de recebíveis - - 15.492
Partes relacionadas 655 - 1.974
Impostos diferidos - - 542
Patrimônio líquido 22.197 10.643 22.197
Capital social 10.277 10.045 10.277
Reservas de lucros 11.920 598 11.920
Total do passivo e
 patrimônio líquido 23.419 11.452 60.614

  Controladora Consolidado
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 24 6 27
Despesas fi nanceiras - - (534)
Lucro/(prejuízo) antes do imposto de
 renda e da contribuição social 11.889 (20) 11.959
Imposto de renda e
 contribuição social - corrente (2) - (72)
Lucro líquido/(prejuízo) do
 exercício atribuível ao
 acionista controlador 11.887 (20) 11.887
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício
 atribuível ao acionista controlador 11.887 (20) 11.887
Lucro líquido/(prejuízo)
 básico por ação – R$ 0,171 (0,000) 0,171 Peter Salvetti - Sócio Administrador

Roseli Aparecida Francisco Cardozo de Oliveira
TC-CRC 1SP 180.662/O-1

COMERCIAL AGRÍCOLA E ADMINISTRADORA MORIANO LTDA.
CNPJ/MF 61.451.712/0001-11

Demonstrações Financeiras -  Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)ATIVO 2020 2019

Circulante 76.625.218 56.172.986
Caixa e equivalentes de caixa 59.224.712 40.137.293
Contas a receber de clientes 16.415.720 15.009.749
Adiantamentos e outros 766.111 815.441
Impostos e contribuições a recuperar 22.665 14.494
Estoque 196.009 196.009
Não Circulante 46.078.024 48.744.079
Outros ativos 63.266 67.311
Investimentos 327.798 327.798
Imobilizado 408.131 390.269
Propriedade para Investimento 45.278.828 47.958.701
Total ativo 122.703.241 104.917.065

PASSIVO 2020 2019
Circulante 72.249.392 74.772.498
Fornecedores 890.202 695.037
Obrigações sociais e trabalhistas 300.862 297.317
Obrigações Tributárias 1.494.519 1.451.361
Lucros a Pagar 69.563.808 72.290.475
Partes relacionadas - 38.308
Não-circulante - 2.192.965
Resultado exercícios futuros - 2.192.965
Patrimônio líquido 50.453.850 27.951.602
Capital Social 26.792.716 26.792.716
Reserva de Lucros 23.661.134 1.158.886
Total passivo e do patrimônio líquido 122.703.241 104.917.065

 2020 2019
Receita Líquida 41.869.909 44.387.815
 41.869.909 44.387.815
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas gerais e administrativas (15.796.216) (14.298.403)
 Outras receitas e despesas líquidas 1.111.940 768.398
 (14.684.276) (13.530.005)
Lucro antes do resultado fi nanceiro 27.185.633 30.857.810
Resultado Financeiro
 Receitas Financeiras 1.090.823 1.521.922
 Despesas Financeiras (250.879) (54.896)
 839.944 1.467.026
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 28.025.577 32.324.836
 Imposto de renda e contribuição social - corrente (4.640.656) (5.430.321)
Lucros dos Exercícios 23.384.921 26.894.515

 Capital  Lucros Total Patri-
Descrição Social Acumulados mônio Líquido
Saldos em 31.12.2018 26.792.716 46.654.846 73.447.562
Distribuição de lucros 
 exercícios anteriores - (46.654.846) (46.654.846)
Distribuição de lucros 
 do exercício - (25.735.629) (25.735.629)
Lucro do exercício  26.894.515 26.894.515
Saldos em 31.12.2019 26.792.716 1.158.886 27.951.602
Ajustes de exercícios anteriores - (882.673) (882.673)
Lucro do exercício - 23.384.921 23.384.921
Saldos em 31.12.2020 26.792.716 23.661.134 50.453.850

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucros dos exercícios 23.384.921 26.894.515
Ajustes para reconciliar lucro do exercício 
 com o caixa (aplicado nas) gerado 
  nas atividades operacionais: (882.673) -
Depreciação e amortização 2.772.899 2.687.529
Baixa de ativo imobilizado 11 196.690
(Aumento) diminuição nos ativos:
Contas a receber (1.405.971) (681.993)
Estoques - (196.009)
Impostos a recuperar (4.126) 13.981
Outros ativos 49.330 149.508
Aumento (diminuição) nos passivos:
Fornecedores 195.165 168.764
Obrigações sociais e trabalhistas 3.545 (9.644)
Obrigações tributárias 43.158 43.974
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades operacionais 24.156.259 29.267.315
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (110.900) (2.022.476)
Partes relacionadas - valores enviados (38.308) 38.308
Caixa líquido aplicado 
 nas atividades de investimento (149.208) (1.984.168)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Lucros pagos (2.726.667) (100.000)
Partes relacionadas - valores recebidos (pagos) (2.192.965) (2.154.250)
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades de fi nanciamento (4.919.632) (2.254.250)
Aumento (redução) no saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa 19.087.419 25.028.897
Caixa e equivalentes no início do exercício 40.137.293 15.108.396
Caixa e equivalentes no fi nal do exercício 59.224.712 40.137.293
Aumento (redução) no saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa 19.087.419 25.028.897

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo Notas 
Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Empresa.

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. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003776-31.2020.8.26.0344. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Marília, Estado de São Paulo, Dr(a). Ernani Desco Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JESUS ORTEGA 
FILHO, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 44590065, CPF 311.889.888-75, e PRISCILA MARIA CUPUTTI ORTEGA, brasileira, 
inscrita no CPF 325.432.008-51, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ANÍBAL RIBEIRO e outro, 
alegando em síntese: " Os requeridos "locatários", locaram um imóvel residencial de propriedade do requerente, sito á Rua dos Bancários, 
nº 68-B. Jd. Maria Isabel, sendo que em data de 22/08/2018, desocuparam o imóvel locado, deixando de pagar a "multa contratual" face a 
desocupação do imóvel "antes" do vencimento do contrato ou antes de completar 12 meses de sua vigência, conforme multa estabelecida 
na cláusula 9.1 do contrato de locação, alem de outros encargos como consta no laudo de vistoria , totalizando o valor de R$3.070,00 
(atualizado em 02/2020) . Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Marilia, aos 17 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006462-04.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDA 
CRISLAINE DOS SANTOS SILVA, CPF 360.356.938-57, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE - CEUBAN. 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$ 16.798,62 (atualizado até 05/2021), acrescido de 1% (um por cento) a título de 
taxa de satisfação da execução, devidamente atualizada, e de honorários advocatícios em fase de execução também fixados em 10% (dez 
por cento), além de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, nos termos do artigo 523, caput e §§, do 
CPC. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Santos, aos 14 de maio de 2021. 

 
5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III – JABAQUARA – DA COMARCA DE SÃO PAULO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014474-23.2018.8.26.0003. A Doutora Claudia Felix de Lima, MM. 
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara – da Comarca de São Paulo, na forma da Lei etc.FAZ SABER à 
requerida:ERCO CONSTRUTORA LTDA.,pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.975.688/0001-13, que lhe 
foi proposta uma Ação Monitória porPEVEDUTO PLÁSTICOS AFINS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 04.120.642/0001-85, com sede na Rua Magarinos Torres, n° 1060, sala 21, Vila Maria, São Paulo/SP, CEP 02119-001, alegando em 
síntese:que as partes mantiveram relação comercial por meio da qual a requerida adquiriu produtos da requerente que totalizaram a 
importância de R$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais), o que ensejou a emissão da nota fiscal 1371 e das duplicatas 1371/1 e 
1371/2, no valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) cada, a duplicata 1371/2 não foi paga integralmente, restando um saldo 
devedor de R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais). Na data da distribuição da ação monitória o valor corrigido montava em 
R$ 9.624,12 (nove mil seiscentos e vinte e quatro reais e doze centavos) e atualizado para a data de apresentação da minuta deste edital 
(02/09/2021) totaliza R$ 15.500,47(quinze mil quinhentosreais e quarenta e sete centavos). Citada, a devedora quedou-se inerte, razão 
pela qual foi convertido o mandado monitório em título executivo judicial. Todas as tentativas de intimação da executada para pagar o 
crédito exequendo restaram infrutíferas, assim, encontrando-se a devedora em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL para pagar o crédito da exequente no prazo legal 15 (quinze) dias úteis devidamente atualizado, sob pena de 
multa de 10% e honorários de 10% e, a requerimento da credora, expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil).Nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo acima indicado semo pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou novaintimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado à 
Rua Afonso Celso, 1065, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04119-061, Fone: (11) 3434-0616, São Paulo 24 de fevereiro de 2021.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007495-85.2017.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IRMA DA 
CONCEIÇÃO RODRIGUES MOURA, Brasileira, CPF 321.764.358-50, com endereço à Estrada Pernambucano, 102, Jardim Sao 
Leopoldo, CEP 12228-250, São José dos Campos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇU E DO VALE 
DO PARAIBA SICREDI VANGUA, e constando dos autos que a intimada encontra-se em lugar incerto e não sabido, é expedido o 
presente INTIMAÇÃO, nos termos do art. 275, § 2° do CPC da penhora efetivada (R$ 541,40), para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 
dias, nos termos do art. 854, § 2° e 3° do CPC. FICA CIENTE a parte executada que na ausência de manifestação ou rejeição da 
manifestação apresentada, implicará na conversão da indisponibilidade em penhora e transferência do montante indisponível para a conta 
vinculada ao Juízo da execução. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Jacarei, aos 23 de agosto de 2021. 
 
D E C I S Ã O – E D I T A L - PROCESSO Nº: 1020357-82.2017.8.26.0100 - Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - 
Liquidação / Cumprimento / Execução Exeqüente: AM2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS - Executado: RODRIGO 
HADDY PENNA GUERREIRO E OUTROS – Vistos .Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização 
da parte ré, defiro a citação editalícia requerida, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a Rodrigo Haddy 
Penna Guerreiro, Jordânia - Construtora e Incorporadora Ltda e Haifa Construtora e Incorporadora Ltda, domiciliado em local 
incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por Am2 Engenharia e Construções Ltda, 
Lecco Empreendimentos e Participações Ltda e R. Rieser Participações e Administração Ltda, alegando em síntese: a parte ré lhe 
deve o montante de R$ 2.514.748,06 (Dois Milhões e Quinhentos e quatorze mil, setecentos e quarenta e oito reais e seis centavos) para 
24/02/2017. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte 
defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O 
presente edital tem o prazo de 20 dias. Intimem-se. São Paulo, 24 de agosto de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias úteis PROCESSO Nº 1011454-38.2020.8.26.0590. O Dr. Thiago Gonçalves Alvarez, Juiz de 
Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Vicente/SP. Faz Saber a PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, RG: 12.254.892-9 
SSP/SP. e CPF 017.873.778-06 que por parte de JAZON FERREIRA PASSOS foi ajuizada a presente ação de procedimento comum, 
objetivando a procedência da ação para cobrança da quantia de R$12.886,75 (Dezembro/2020) referente débitos relativos a Locação 
residencial, do imóvel situado na Rua Ernesto Intrieri, nº 23, casa, Vila Mateo Bei, na cidade de São Vicente/SP. valor da causa 
R$14.400,00. Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o 
prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do 
artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Vicente, aos 24 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001898-52.2020.8.26.0318. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Leme, Estado de São Paulo, Dr(a). Melissa Bethel Molina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MT 
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA, CNPJ 28.948.674/0001-31, com endereço à Rua Escritor Edison Carneiro, 57, Loja 2, 
térreo, Centro, CEP 41130-010, Salvador - BA, DEIVANIR VIEIRA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 11.661.754-30, CPF 
020.062.255-29, com endereço à Rua Escritor Edison Carneiro, 57, Loja 2, térreo, Centro, CEP 41130-010, Salvador - BA, DVS 
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME, CNPJ 35.204.543/0001-05, com endereço à Avenida Luís Viana Filho, 13.223, Business 
Park Hangar 6, Sala 0603, São Cristóvão, CEP 41500-300, Salvador - BA, DVS GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI ME, CNPJ 
35.206.221/0001-03, com endereço à Avenida Luís Viana Filho 13.223, 13.223, Business Park Hangar 6, Sala 0602, São Cristóvão, CEP 
41500-300, Salvador - BA, MÔNICA BORGES DOS SANTOS, Brasileira, CPF 852.065.805-97, com endereço à Rua São Braz, 8, 
Centro, CEP 42600-000, Madre de Deus – BA e DEVANNEY VIEIRA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 14.546.942-54, CPF 
037.995.105-32, com endereço à Rua Guilhermino de Freitas Jatobá, 146, Apto 803, Candeal, CEP 40296-320, Salvador - BA, que lhe foi 
proposta uma ação de Tutela Cautelar Antecedente por parte de PATRICIA ANDRIELLI LOPES, alegando em síntese que ser credora 
da importância de R$ 175.338,00, atualizado até junho/2020, referentes aos investimentos realizado pela autora junto aos requeridos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Leme, aos 09 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014433-22.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a EDUARDO 
FERREIRA DE LIMA, CPF 261.888.198-22 que MARIA REGINA RODRIGUES CARRO SANTIN ajuizou ação de Despejo por falta de 
pagamento em fase de cobrança referente débitos, relativos a locação do imóvel situado na Av. Vereador João de Luca, 1729, bairro 
Jardim Prudência, São Paulo, SP. valor da causa R$ 24.000,00 (Agosto/19). Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital 
de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias supra, pague o débito, devidamente atualizado e acrescido 
das demais cominações legais ou querendo ofereça defesa, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 
257, IV. Para conhecimento de todos é expedido o presente edital, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. Processo nº 1036994-51.2016.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dr. Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc.Faz Saber a Nicolina Pedroso Carpinetti, Luiz Cesar 
Carpinetti e S/M Walkiria Carpinetti, Jairo José Carpinetti e S/M, Zulmira Ribeiro Carpinetti, Haraldo Carpinetti, Tito Pedroso Siqueira e S/M, 
Brigida Siqueira, Regina Pedroso Motta e S/M, Waldomiro Moraes Motta, Irene Pedroso Siqueira Queiroz e S/M, Alfredo Queiroz Filho 
Henrique Pedroso de Siqueira, Antonio Ribeiro Pedroso e S/M, Dalva Dini Pedroso, Rosa Pedroso da Silva e S/M, Joaquim Alves da Silva 
Sobrinho, Nicolau Pedroso e S/M, Maria da Penha Pedroso, todos de qualificação ignorada, que CARLOS ALBERTO FERNANDES, 
RG.3.968.250-X-SP, e CPF. 219.890.368-72, casado com OLGA DA CONCEIÇÃO CORREIA FERNANDES, RNEW- 355.940-R-
DOPS/SP, e CPF. 320.050.738-14, ajuizaram Ação de Adjudicação Compulsória, objetivando a outorga definitiva da Escritura, onde os 
Autores adquiriram em 30.10.1990, através de Escritura Pública lavrada pelo 7º Tabelião de Notas da Capital, os direitos sobre o imóvel 
matriculado sob o nº 122.096, do 15º C.R.I/SP, objetivando a procedência da ação para determinar-se a expedição da Carta de 
Adjudicação a fim de levá-la à Registro Imobiliário. Estando os supracitados em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, 
para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, 
II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertidos que será nomeado curador especial em 
caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, aos 29 de 
maio de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1005686-98.2018.8.26.0268. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara do Foro de 
Itapecerica da Serra/SP, Dr. Filipe Mascarenhas Tavares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a DANIELLE JAMILLI MARQUES ROSA, RG. 
40.257.0005-4 e CPF. 315.742.308-83, que KA SOLUTION TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, ajuizou ação de Cobrança pelo rito 
Ordinário de R$ 1.080,00 (Dezembro/2018), onde a executada adquiriu junto à autora um Pacote de Certificação (materiais didáticos), e 
emitiu (04) cheques para pagamento dos materiais, cujos cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme consta nos 
documentos anexados nos autos. Estando a executada em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 
15 dias, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que 
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos 
termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de Itapecerica da Serra, aos 23 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1011895-16.2021.8.26.0224 
O MMº Juíz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente o requerido e proprietário, JOÃO 
SEBASTIANO DOS SANTOS, português, motorista, demais dados Ignorados, e os Confrontantes RENATA BARBOSA CUSTÓDIO DA 
SILVA, sito à Rua Octacílio Malheiros, 414, Jd. Dourado, Guarulhos/SP, LILIANE LETÍCIA DE OLIVEIRA JUSTO, sito à Rua Octacílio 
Malheiros, 394, Jd. Dourado, Guarulhos e JOSÉ MANOEL MACZUZAK, sito à Rua Zita, 73, Jd. Dourado, Guarulhos/SP, que AGNALDO 
FELIX RELVAS, RG. 16.939.108-5 SSP/SP e CPF. 055.260.968-40, casado com CLAUDIVANIA RELVAS, RG nº 21.293.908-7-SSP/SP 
e CPF nº 114.377.688-73, ajuizou Ação de Usucapião, onde os Autores são legítimos possuidores do Imóvel situado na Rua Otacílio 
Malheiros, nº 404 Jd. Dourado/Gopouva Guarulhos SP, Lote 04, da Quadra 20 e Inscrição Cadastral Municipal nº 083.71.24.0537.00.000 e 
Transcrição nº 8.709 do 1º RI de Guarulhos, encerrando área de 312,50 m2 de terreno e 275,07 m2 de área edificada e detém a posse 
pacifica e ininterrupta há mais de 15 anos, sobre o imóvel. Estando os supracitados em local ignorado, expediu-se o presente edital de 
Citação, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados pelos Autores, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, ficando advertidos que será nomeado 
curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
Dado e passado nesta cidade de Guarulhos. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1012478-35.2020.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 10ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a WAGNER APARECIDO SICSU DE 
MORAES, RG. 36.451.479-6 SSP SP, OAB/SP. 333.178 que, José Maria Gomes Costa, RG.18.836.174-SSP-SP e CPF. 085.649.858-
02 e Outros, ajuizaram Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos Materiais e Morais, onde os Autores contrataram em Janeiro de 
2018, verbalmente os serviços advocatícios do Dr. Wagner Aparecido Sicsu de Moraes, para defender seus interesses em processo de 
inventário, e o advogado não cumpriu definitivamente com o acordo firmado entre as partes, causando-lhes prejuízos materiais de R$ 
6.440,14 e em dano moral de R$ 3.117,00. Dá à causa o valor de R$ 9.557,14. (Abril/2020), acrescido de juros, danos morais e demais 
cominações legais, custas processuais e verba honorária. Estando o réu em local ignorado, expede-se o presente edital de Citação, para 
que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II 
do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertido que será nomeado curador especial em 
caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade de Guarulhos, aos 16 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0034835-60.2019.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 10ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a FERNANDO MADEIRA SALEMA, CPF. 
139.173.938-83 e RG. 89.617.654 e VANESSA FERREIRA DA SILVA, CPF. 717.164.916-49 e RG. 30.152.583-3, sócios da Empresa 
SALEMA COMERCIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ. 00.447.872/0001-00, que o Credor ODAIR CAMARGO FREIRE 
FILHO, já qualificado nos autos do processo supra, ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica dos devedores 
citados, com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da Empresa executada, visando receber o 
valor de R$ 70.000,00 (Maio/2014), objeto de cobrança judicial por meio desta execução. Assim, com base no art. 134 e 135 do CPC, 
ficam os sócios Citados, para que, no prazo de 15 dias ofereçam manifestação acerca do pedido, inclusive com indicação de provas, 
ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. Guarulhos, 20 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1107342-88.2016.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 37ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Adriana Cardoso dos Reis, na forma da Lei, etc. Faz Saber a corré LUCIANE KOTAIT, RG. 13.785.184-4 e CPF. 
119.037.078-62, que FRANCISCO ADOLFO PINHEIRO PRETO e MARIA AMÁLIA MARTINS PRETO ajuizaram ação de Despejo por 
Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Alugueres, no valor de R$ 48.000,00 (Setembro/2016), referente Contrato de 
Locação firmado entre as partes do Imóvel de propriedade dos Autores, situado na Rua Monsenhor Abreu, nº 100 – SP, onde a executada 
deixou de pagar os aluguéis de maneira integral e o IPTU desde outubro de 2015, conforme documentos anexados nos autos. Estando a 
corré em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias úteis 
supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados pelos Autores na petição inicial, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 
257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 20 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1120756-22.2017.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a STEPHANIE ZENETOU XERFAN, RG 
5.504.383-SSP/SP e CPF 195.210.388-61, inventariante do ESPÓLIO DE ARNALDO COURI XERFAN, e HELENA ZENETOU 
XERFAN, RG 28.685.621-9 SSP/SP e CPF 264.355.498-18, que MALHEIROS ADVOCACIA, ajuizou ação de ação de Arbitramento 
Judicial de Honorários, referente prestação de serviços prestados à executada, no período de Abril de 2011 à Dezembro de 2012, onde a 
Autora pretende o arbitramento judicial de seus honorários com base nos serviços efetivamente prestados, em remuneração compatível 
com o trabalho realizado, conforme comprova documentos descritos e anexados nos autos. Dá-se à causa o valor de R$ 60.000,00 
(Fevereiro/2018). Estando as executadas em local ignorado, expediu-se o presente EDITAL de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias, 
após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidas dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-
se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ficando advertidas que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do 
artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 19 de agosto de 2021. 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003776-31.2020.8.26.0344. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Marília, Estado de São Paulo, Dr(a). Ernani Desco Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JESUS ORTEGA 
FILHO, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 44590065, CPF 311.889.888-75, e PRISCILA MARIA CUPUTTI ORTEGA, brasileira, 
inscrita no CPF 325.432.008-51, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ANÍBAL RIBEIRO e outro, 
alegando em síntese: " Os requeridos "locatários", locaram um imóvel residencial de propriedade do requerente, sito á Rua dos Bancários, 
nº 68-B. Jd. Maria Isabel, sendo que em data de 22/08/2018, desocuparam o imóvel locado, deixando de pagar a "multa contratual" face a 
desocupação do imóvel "antes" do vencimento do contrato ou antes de completar 12 meses de sua vigência, conforme multa estabelecida 
na cláusula 9.1 do contrato de locação, alem de outros encargos como consta no laudo de vistoria , totalizando o valor de R$3.070,00 
(atualizado em 02/2020) . Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Marilia, aos 17 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006462-04.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDA 
CRISLAINE DOS SANTOS SILVA, CPF 360.356.938-57, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE - CEUBAN. 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$ 16.798,62 (atualizado até 05/2021), acrescido de 1% (um por cento) a título de 
taxa de satisfação da execução, devidamente atualizada, e de honorários advocatícios em fase de execução também fixados em 10% (dez 
por cento), além de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, nos termos do artigo 523, caput e §§, do 
CPC. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Santos, aos 14 de maio de 2021. 

 
5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III – JABAQUARA – DA COMARCA DE SÃO PAULO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014474-23.2018.8.26.0003. A Doutora Claudia Felix de Lima, MM. 
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara – da Comarca de São Paulo, na forma da Lei etc.FAZ SABER à 
requerida:ERCO CONSTRUTORA LTDA.,pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.975.688/0001-13, que lhe 
foi proposta uma Ação Monitória porPEVEDUTO PLÁSTICOS AFINS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 04.120.642/0001-85, com sede na Rua Magarinos Torres, n° 1060, sala 21, Vila Maria, São Paulo/SP, CEP 02119-001, alegando em 
síntese:que as partes mantiveram relação comercial por meio da qual a requerida adquiriu produtos da requerente que totalizaram a 
importância de R$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais), o que ensejou a emissão da nota fiscal 1371 e das duplicatas 1371/1 e 
1371/2, no valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) cada, a duplicata 1371/2 não foi paga integralmente, restando um saldo 
devedor de R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais). Na data da distribuição da ação monitória o valor corrigido montava em 
R$ 9.624,12 (nove mil seiscentos e vinte e quatro reais e doze centavos) e atualizado para a data de apresentação da minuta deste edital 
(02/09/2021) totaliza R$ 15.500,47(quinze mil quinhentosreais e quarenta e sete centavos). Citada, a devedora quedou-se inerte, razão 
pela qual foi convertido o mandado monitório em título executivo judicial. Todas as tentativas de intimação da executada para pagar o 
crédito exequendo restaram infrutíferas, assim, encontrando-se a devedora em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL para pagar o crédito da exequente no prazo legal 15 (quinze) dias úteis devidamente atualizado, sob pena de 
multa de 10% e honorários de 10% e, a requerimento da credora, expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil).Nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo acima indicado semo pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou novaintimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado à 
Rua Afonso Celso, 1065, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04119-061, Fone: (11) 3434-0616, São Paulo 24 de fevereiro de 2021.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007495-85.2017.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IRMA DA 
CONCEIÇÃO RODRIGUES MOURA, Brasileira, CPF 321.764.358-50, com endereço à Estrada Pernambucano, 102, Jardim Sao 
Leopoldo, CEP 12228-250, São José dos Campos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇU E DO VALE 
DO PARAIBA SICREDI VANGUA, e constando dos autos que a intimada encontra-se em lugar incerto e não sabido, é expedido o 
presente INTIMAÇÃO, nos termos do art. 275, § 2° do CPC da penhora efetivada (R$ 541,40), para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 
dias, nos termos do art. 854, § 2° e 3° do CPC. FICA CIENTE a parte executada que na ausência de manifestação ou rejeição da 
manifestação apresentada, implicará na conversão da indisponibilidade em penhora e transferência do montante indisponível para a conta 
vinculada ao Juízo da execução. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Jacarei, aos 23 de agosto de 2021. 
 
D E C I S Ã O – E D I T A L - PROCESSO Nº: 1020357-82.2017.8.26.0100 - Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - 
Liquidação / Cumprimento / Execução Exeqüente: AM2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS - Executado: RODRIGO 
HADDY PENNA GUERREIRO E OUTROS – Vistos .Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização 
da parte ré, defiro a citação editalícia requerida, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a Rodrigo Haddy 
Penna Guerreiro, Jordânia - Construtora e Incorporadora Ltda e Haifa Construtora e Incorporadora Ltda, domiciliado em local 
incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por Am2 Engenharia e Construções Ltda, 
Lecco Empreendimentos e Participações Ltda e R. Rieser Participações e Administração Ltda, alegando em síntese: a parte ré lhe 
deve o montante de R$ 2.514.748,06 (Dois Milhões e Quinhentos e quatorze mil, setecentos e quarenta e oito reais e seis centavos) para 
24/02/2017. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte 
defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O 
presente edital tem o prazo de 20 dias. Intimem-se. São Paulo, 24 de agosto de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias úteis PROCESSO Nº 1011454-38.2020.8.26.0590. O Dr. Thiago Gonçalves Alvarez, Juiz de 
Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Vicente/SP. Faz Saber a PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, RG: 12.254.892-9 
SSP/SP. e CPF 017.873.778-06 que por parte de JAZON FERREIRA PASSOS foi ajuizada a presente ação de procedimento comum, 
objetivando a procedência da ação para cobrança da quantia de R$12.886,75 (Dezembro/2020) referente débitos relativos a Locação 
residencial, do imóvel situado na Rua Ernesto Intrieri, nº 23, casa, Vila Mateo Bei, na cidade de São Vicente/SP. valor da causa 
R$14.400,00. Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o 
prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do 
artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Vicente, aos 24 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001898-52.2020.8.26.0318. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Leme, Estado de São Paulo, Dr(a). Melissa Bethel Molina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MT 
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA, CNPJ 28.948.674/0001-31, com endereço à Rua Escritor Edison Carneiro, 57, Loja 2, 
térreo, Centro, CEP 41130-010, Salvador - BA, DEIVANIR VIEIRA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 11.661.754-30, CPF 
020.062.255-29, com endereço à Rua Escritor Edison Carneiro, 57, Loja 2, térreo, Centro, CEP 41130-010, Salvador - BA, DVS 
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME, CNPJ 35.204.543/0001-05, com endereço à Avenida Luís Viana Filho, 13.223, Business 
Park Hangar 6, Sala 0603, São Cristóvão, CEP 41500-300, Salvador - BA, DVS GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI ME, CNPJ 
35.206.221/0001-03, com endereço à Avenida Luís Viana Filho 13.223, 13.223, Business Park Hangar 6, Sala 0602, São Cristóvão, CEP 
41500-300, Salvador - BA, MÔNICA BORGES DOS SANTOS, Brasileira, CPF 852.065.805-97, com endereço à Rua São Braz, 8, 
Centro, CEP 42600-000, Madre de Deus – BA e DEVANNEY VIEIRA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 14.546.942-54, CPF 
037.995.105-32, com endereço à Rua Guilhermino de Freitas Jatobá, 146, Apto 803, Candeal, CEP 40296-320, Salvador - BA, que lhe foi 
proposta uma ação de Tutela Cautelar Antecedente por parte de PATRICIA ANDRIELLI LOPES, alegando em síntese que ser credora 
da importância de R$ 175.338,00, atualizado até junho/2020, referentes aos investimentos realizado pela autora junto aos requeridos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Leme, aos 09 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014433-22.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a EDUARDO 
FERREIRA DE LIMA, CPF 261.888.198-22 que MARIA REGINA RODRIGUES CARRO SANTIN ajuizou ação de Despejo por falta de 
pagamento em fase de cobrança referente débitos, relativos a locação do imóvel situado na Av. Vereador João de Luca, 1729, bairro 
Jardim Prudência, São Paulo, SP. valor da causa R$ 24.000,00 (Agosto/19). Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital 
de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias supra, pague o débito, devidamente atualizado e acrescido 
das demais cominações legais ou querendo ofereça defesa, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 
257, IV. Para conhecimento de todos é expedido o presente edital, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. Processo nº 1036994-51.2016.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dr. Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc.Faz Saber a Nicolina Pedroso Carpinetti, Luiz Cesar 
Carpinetti e S/M Walkiria Carpinetti, Jairo José Carpinetti e S/M, Zulmira Ribeiro Carpinetti, Haraldo Carpinetti, Tito Pedroso Siqueira e S/M, 
Brigida Siqueira, Regina Pedroso Motta e S/M, Waldomiro Moraes Motta, Irene Pedroso Siqueira Queiroz e S/M, Alfredo Queiroz Filho 
Henrique Pedroso de Siqueira, Antonio Ribeiro Pedroso e S/M, Dalva Dini Pedroso, Rosa Pedroso da Silva e S/M, Joaquim Alves da Silva 
Sobrinho, Nicolau Pedroso e S/M, Maria da Penha Pedroso, todos de qualificação ignorada, que CARLOS ALBERTO FERNANDES, 
RG.3.968.250-X-SP, e CPF. 219.890.368-72, casado com OLGA DA CONCEIÇÃO CORREIA FERNANDES, RNEW- 355.940-R-
DOPS/SP, e CPF. 320.050.738-14, ajuizaram Ação de Adjudicação Compulsória, objetivando a outorga definitiva da Escritura, onde os 
Autores adquiriram em 30.10.1990, através de Escritura Pública lavrada pelo 7º Tabelião de Notas da Capital, os direitos sobre o imóvel 
matriculado sob o nº 122.096, do 15º C.R.I/SP, objetivando a procedência da ação para determinar-se a expedição da Carta de 
Adjudicação a fim de levá-la à Registro Imobiliário. Estando os supracitados em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, 
para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, 
II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertidos que será nomeado curador especial em 
caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, aos 29 de 
maio de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1005686-98.2018.8.26.0268. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara do Foro de 
Itapecerica da Serra/SP, Dr. Filipe Mascarenhas Tavares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a DANIELLE JAMILLI MARQUES ROSA, RG. 
40.257.0005-4 e CPF. 315.742.308-83, que KA SOLUTION TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, ajuizou ação de Cobrança pelo rito 
Ordinário de R$ 1.080,00 (Dezembro/2018), onde a executada adquiriu junto à autora um Pacote de Certificação (materiais didáticos), e 
emitiu (04) cheques para pagamento dos materiais, cujos cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme consta nos 
documentos anexados nos autos. Estando a executada em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 
15 dias, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que 
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos 
termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de Itapecerica da Serra, aos 23 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1011895-16.2021.8.26.0224 
O MMº Juíz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente o requerido e proprietário, JOÃO 
SEBASTIANO DOS SANTOS, português, motorista, demais dados Ignorados, e os Confrontantes RENATA BARBOSA CUSTÓDIO DA 
SILVA, sito à Rua Octacílio Malheiros, 414, Jd. Dourado, Guarulhos/SP, LILIANE LETÍCIA DE OLIVEIRA JUSTO, sito à Rua Octacílio 
Malheiros, 394, Jd. Dourado, Guarulhos e JOSÉ MANOEL MACZUZAK, sito à Rua Zita, 73, Jd. Dourado, Guarulhos/SP, que AGNALDO 
FELIX RELVAS, RG. 16.939.108-5 SSP/SP e CPF. 055.260.968-40, casado com CLAUDIVANIA RELVAS, RG nº 21.293.908-7-SSP/SP 
e CPF nº 114.377.688-73, ajuizou Ação de Usucapião, onde os Autores são legítimos possuidores do Imóvel situado na Rua Otacílio 
Malheiros, nº 404 Jd. Dourado/Gopouva Guarulhos SP, Lote 04, da Quadra 20 e Inscrição Cadastral Municipal nº 083.71.24.0537.00.000 e 
Transcrição nº 8.709 do 1º RI de Guarulhos, encerrando área de 312,50 m2 de terreno e 275,07 m2 de área edificada e detém a posse 
pacifica e ininterrupta há mais de 15 anos, sobre o imóvel. Estando os supracitados em local ignorado, expediu-se o presente edital de 
Citação, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados pelos Autores, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, ficando advertidos que será nomeado 
curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
Dado e passado nesta cidade de Guarulhos. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1012478-35.2020.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 10ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a WAGNER APARECIDO SICSU DE 
MORAES, RG. 36.451.479-6 SSP SP, OAB/SP. 333.178 que, José Maria Gomes Costa, RG.18.836.174-SSP-SP e CPF. 085.649.858-
02 e Outros, ajuizaram Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos Materiais e Morais, onde os Autores contrataram em Janeiro de 
2018, verbalmente os serviços advocatícios do Dr. Wagner Aparecido Sicsu de Moraes, para defender seus interesses em processo de 
inventário, e o advogado não cumpriu definitivamente com o acordo firmado entre as partes, causando-lhes prejuízos materiais de R$ 
6.440,14 e em dano moral de R$ 3.117,00. Dá à causa o valor de R$ 9.557,14. (Abril/2020), acrescido de juros, danos morais e demais 
cominações legais, custas processuais e verba honorária. Estando o réu em local ignorado, expede-se o presente edital de Citação, para 
que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II 
do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertido que será nomeado curador especial em 
caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade de Guarulhos, aos 16 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0034835-60.2019.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 10ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a FERNANDO MADEIRA SALEMA, CPF. 
139.173.938-83 e RG. 89.617.654 e VANESSA FERREIRA DA SILVA, CPF. 717.164.916-49 e RG. 30.152.583-3, sócios da Empresa 
SALEMA COMERCIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ. 00.447.872/0001-00, que o Credor ODAIR CAMARGO FREIRE 
FILHO, já qualificado nos autos do processo supra, ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica dos devedores 
citados, com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da Empresa executada, visando receber o 
valor de R$ 70.000,00 (Maio/2014), objeto de cobrança judicial por meio desta execução. Assim, com base no art. 134 e 135 do CPC, 
ficam os sócios Citados, para que, no prazo de 15 dias ofereçam manifestação acerca do pedido, inclusive com indicação de provas, 
ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. Guarulhos, 20 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1107342-88.2016.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 37ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Adriana Cardoso dos Reis, na forma da Lei, etc. Faz Saber a corré LUCIANE KOTAIT, RG. 13.785.184-4 e CPF. 
119.037.078-62, que FRANCISCO ADOLFO PINHEIRO PRETO e MARIA AMÁLIA MARTINS PRETO ajuizaram ação de Despejo por 
Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Alugueres, no valor de R$ 48.000,00 (Setembro/2016), referente Contrato de 
Locação firmado entre as partes do Imóvel de propriedade dos Autores, situado na Rua Monsenhor Abreu, nº 100 – SP, onde a executada 
deixou de pagar os aluguéis de maneira integral e o IPTU desde outubro de 2015, conforme documentos anexados nos autos. Estando a 
corré em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias úteis 
supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados pelos Autores na petição inicial, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 
257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 20 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1120756-22.2017.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a STEPHANIE ZENETOU XERFAN, RG 
5.504.383-SSP/SP e CPF 195.210.388-61, inventariante do ESPÓLIO DE ARNALDO COURI XERFAN, e HELENA ZENETOU 
XERFAN, RG 28.685.621-9 SSP/SP e CPF 264.355.498-18, que MALHEIROS ADVOCACIA, ajuizou ação de ação de Arbitramento 
Judicial de Honorários, referente prestação de serviços prestados à executada, no período de Abril de 2011 à Dezembro de 2012, onde a 
Autora pretende o arbitramento judicial de seus honorários com base nos serviços efetivamente prestados, em remuneração compatível 
com o trabalho realizado, conforme comprova documentos descritos e anexados nos autos. Dá-se à causa o valor de R$ 60.000,00 
(Fevereiro/2018). Estando as executadas em local ignorado, expediu-se o presente EDITAL de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias, 
após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidas dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-
se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ficando advertidas que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do 
artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 19 de agosto de 2021. 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003776-31.2020.8.26.0344. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Marília, Estado de São Paulo, Dr(a). Ernani Desco Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JESUS ORTEGA 
FILHO, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 44590065, CPF 311.889.888-75, e PRISCILA MARIA CUPUTTI ORTEGA, brasileira, 
inscrita no CPF 325.432.008-51, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ANÍBAL RIBEIRO e outro, 
alegando em síntese: " Os requeridos "locatários", locaram um imóvel residencial de propriedade do requerente, sito á Rua dos Bancários, 
nº 68-B. Jd. Maria Isabel, sendo que em data de 22/08/2018, desocuparam o imóvel locado, deixando de pagar a "multa contratual" face a 
desocupação do imóvel "antes" do vencimento do contrato ou antes de completar 12 meses de sua vigência, conforme multa estabelecida 
na cláusula 9.1 do contrato de locação, alem de outros encargos como consta no laudo de vistoria , totalizando o valor de R$3.070,00 
(atualizado em 02/2020) . Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Marilia, aos 17 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006462-04.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDA 
CRISLAINE DOS SANTOS SILVA, CPF 360.356.938-57, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE - CEUBAN. 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$ 16.798,62 (atualizado até 05/2021), acrescido de 1% (um por cento) a título de 
taxa de satisfação da execução, devidamente atualizada, e de honorários advocatícios em fase de execução também fixados em 10% (dez 
por cento), além de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, nos termos do artigo 523, caput e §§, do 
CPC. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Santos, aos 14 de maio de 2021. 

 
5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III – JABAQUARA – DA COMARCA DE SÃO PAULO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014474-23.2018.8.26.0003. A Doutora Claudia Felix de Lima, MM. 
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara – da Comarca de São Paulo, na forma da Lei etc.FAZ SABER à 
requerida:ERCO CONSTRUTORA LTDA.,pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.975.688/0001-13, que lhe 
foi proposta uma Ação Monitória porPEVEDUTO PLÁSTICOS AFINS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 04.120.642/0001-85, com sede na Rua Magarinos Torres, n° 1060, sala 21, Vila Maria, São Paulo/SP, CEP 02119-001, alegando em 
síntese:que as partes mantiveram relação comercial por meio da qual a requerida adquiriu produtos da requerente que totalizaram a 
importância de R$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais), o que ensejou a emissão da nota fiscal 1371 e das duplicatas 1371/1 e 
1371/2, no valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) cada, a duplicata 1371/2 não foi paga integralmente, restando um saldo 
devedor de R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais). Na data da distribuição da ação monitória o valor corrigido montava em 
R$ 9.624,12 (nove mil seiscentos e vinte e quatro reais e doze centavos) e atualizado para a data de apresentação da minuta deste edital 
(02/09/2021) totaliza R$ 15.500,47(quinze mil quinhentosreais e quarenta e sete centavos). Citada, a devedora quedou-se inerte, razão 
pela qual foi convertido o mandado monitório em título executivo judicial. Todas as tentativas de intimação da executada para pagar o 
crédito exequendo restaram infrutíferas, assim, encontrando-se a devedora em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL para pagar o crédito da exequente no prazo legal 15 (quinze) dias úteis devidamente atualizado, sob pena de 
multa de 10% e honorários de 10% e, a requerimento da credora, expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil).Nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo acima indicado semo pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou novaintimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado à 
Rua Afonso Celso, 1065, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04119-061, Fone: (11) 3434-0616, São Paulo 24 de fevereiro de 2021.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007495-85.2017.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IRMA DA 
CONCEIÇÃO RODRIGUES MOURA, Brasileira, CPF 321.764.358-50, com endereço à Estrada Pernambucano, 102, Jardim Sao 
Leopoldo, CEP 12228-250, São José dos Campos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇU E DO VALE 
DO PARAIBA SICREDI VANGUA, e constando dos autos que a intimada encontra-se em lugar incerto e não sabido, é expedido o 
presente INTIMAÇÃO, nos termos do art. 275, § 2° do CPC da penhora efetivada (R$ 541,40), para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 
dias, nos termos do art. 854, § 2° e 3° do CPC. FICA CIENTE a parte executada que na ausência de manifestação ou rejeição da 
manifestação apresentada, implicará na conversão da indisponibilidade em penhora e transferência do montante indisponível para a conta 
vinculada ao Juízo da execução. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Jacarei, aos 23 de agosto de 2021. 
 
D E C I S Ã O – E D I T A L - PROCESSO Nº: 1020357-82.2017.8.26.0100 - Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - 
Liquidação / Cumprimento / Execução Exeqüente: AM2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS - Executado: RODRIGO 
HADDY PENNA GUERREIRO E OUTROS – Vistos .Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização 
da parte ré, defiro a citação editalícia requerida, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a Rodrigo Haddy 
Penna Guerreiro, Jordânia - Construtora e Incorporadora Ltda e Haifa Construtora e Incorporadora Ltda, domiciliado em local 
incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por Am2 Engenharia e Construções Ltda, 
Lecco Empreendimentos e Participações Ltda e R. Rieser Participações e Administração Ltda, alegando em síntese: a parte ré lhe 
deve o montante de R$ 2.514.748,06 (Dois Milhões e Quinhentos e quatorze mil, setecentos e quarenta e oito reais e seis centavos) para 
24/02/2017. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte 
defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O 
presente edital tem o prazo de 20 dias. Intimem-se. São Paulo, 24 de agosto de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias úteis PROCESSO Nº 1011454-38.2020.8.26.0590. O Dr. Thiago Gonçalves Alvarez, Juiz de 
Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Vicente/SP. Faz Saber a PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, RG: 12.254.892-9 
SSP/SP. e CPF 017.873.778-06 que por parte de JAZON FERREIRA PASSOS foi ajuizada a presente ação de procedimento comum, 
objetivando a procedência da ação para cobrança da quantia de R$12.886,75 (Dezembro/2020) referente débitos relativos a Locação 
residencial, do imóvel situado na Rua Ernesto Intrieri, nº 23, casa, Vila Mateo Bei, na cidade de São Vicente/SP. valor da causa 
R$14.400,00. Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o 
prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do 
artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Vicente, aos 24 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001898-52.2020.8.26.0318. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Leme, Estado de São Paulo, Dr(a). Melissa Bethel Molina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MT 
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA, CNPJ 28.948.674/0001-31, com endereço à Rua Escritor Edison Carneiro, 57, Loja 2, 
térreo, Centro, CEP 41130-010, Salvador - BA, DEIVANIR VIEIRA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 11.661.754-30, CPF 
020.062.255-29, com endereço à Rua Escritor Edison Carneiro, 57, Loja 2, térreo, Centro, CEP 41130-010, Salvador - BA, DVS 
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME, CNPJ 35.204.543/0001-05, com endereço à Avenida Luís Viana Filho, 13.223, Business 
Park Hangar 6, Sala 0603, São Cristóvão, CEP 41500-300, Salvador - BA, DVS GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI ME, CNPJ 
35.206.221/0001-03, com endereço à Avenida Luís Viana Filho 13.223, 13.223, Business Park Hangar 6, Sala 0602, São Cristóvão, CEP 
41500-300, Salvador - BA, MÔNICA BORGES DOS SANTOS, Brasileira, CPF 852.065.805-97, com endereço à Rua São Braz, 8, 
Centro, CEP 42600-000, Madre de Deus – BA e DEVANNEY VIEIRA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 14.546.942-54, CPF 
037.995.105-32, com endereço à Rua Guilhermino de Freitas Jatobá, 146, Apto 803, Candeal, CEP 40296-320, Salvador - BA, que lhe foi 
proposta uma ação de Tutela Cautelar Antecedente por parte de PATRICIA ANDRIELLI LOPES, alegando em síntese que ser credora 
da importância de R$ 175.338,00, atualizado até junho/2020, referentes aos investimentos realizado pela autora junto aos requeridos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Leme, aos 09 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014433-22.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a EDUARDO 
FERREIRA DE LIMA, CPF 261.888.198-22 que MARIA REGINA RODRIGUES CARRO SANTIN ajuizou ação de Despejo por falta de 
pagamento em fase de cobrança referente débitos, relativos a locação do imóvel situado na Av. Vereador João de Luca, 1729, bairro 
Jardim Prudência, São Paulo, SP. valor da causa R$ 24.000,00 (Agosto/19). Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital 
de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias supra, pague o débito, devidamente atualizado e acrescido 
das demais cominações legais ou querendo ofereça defesa, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 
257, IV. Para conhecimento de todos é expedido o presente edital, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. Processo nº 1036994-51.2016.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dr. Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc.Faz Saber a Nicolina Pedroso Carpinetti, Luiz Cesar 
Carpinetti e S/M Walkiria Carpinetti, Jairo José Carpinetti e S/M, Zulmira Ribeiro Carpinetti, Haraldo Carpinetti, Tito Pedroso Siqueira e S/M, 
Brigida Siqueira, Regina Pedroso Motta e S/M, Waldomiro Moraes Motta, Irene Pedroso Siqueira Queiroz e S/M, Alfredo Queiroz Filho 
Henrique Pedroso de Siqueira, Antonio Ribeiro Pedroso e S/M, Dalva Dini Pedroso, Rosa Pedroso da Silva e S/M, Joaquim Alves da Silva 
Sobrinho, Nicolau Pedroso e S/M, Maria da Penha Pedroso, todos de qualificação ignorada, que CARLOS ALBERTO FERNANDES, 
RG.3.968.250-X-SP, e CPF. 219.890.368-72, casado com OLGA DA CONCEIÇÃO CORREIA FERNANDES, RNEW- 355.940-R-
DOPS/SP, e CPF. 320.050.738-14, ajuizaram Ação de Adjudicação Compulsória, objetivando a outorga definitiva da Escritura, onde os 
Autores adquiriram em 30.10.1990, através de Escritura Pública lavrada pelo 7º Tabelião de Notas da Capital, os direitos sobre o imóvel 
matriculado sob o nº 122.096, do 15º C.R.I/SP, objetivando a procedência da ação para determinar-se a expedição da Carta de 
Adjudicação a fim de levá-la à Registro Imobiliário. Estando os supracitados em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, 
para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, 
II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertidos que será nomeado curador especial em 
caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, aos 29 de 
maio de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1005686-98.2018.8.26.0268. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara do Foro de 
Itapecerica da Serra/SP, Dr. Filipe Mascarenhas Tavares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a DANIELLE JAMILLI MARQUES ROSA, RG. 
40.257.0005-4 e CPF. 315.742.308-83, que KA SOLUTION TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, ajuizou ação de Cobrança pelo rito 
Ordinário de R$ 1.080,00 (Dezembro/2018), onde a executada adquiriu junto à autora um Pacote de Certificação (materiais didáticos), e 
emitiu (04) cheques para pagamento dos materiais, cujos cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme consta nos 
documentos anexados nos autos. Estando a executada em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 
15 dias, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que 
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos 
termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de Itapecerica da Serra, aos 23 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1011895-16.2021.8.26.0224 
O MMº Juíz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente o requerido e proprietário, JOÃO 
SEBASTIANO DOS SANTOS, português, motorista, demais dados Ignorados, e os Confrontantes RENATA BARBOSA CUSTÓDIO DA 
SILVA, sito à Rua Octacílio Malheiros, 414, Jd. Dourado, Guarulhos/SP, LILIANE LETÍCIA DE OLIVEIRA JUSTO, sito à Rua Octacílio 
Malheiros, 394, Jd. Dourado, Guarulhos e JOSÉ MANOEL MACZUZAK, sito à Rua Zita, 73, Jd. Dourado, Guarulhos/SP, que AGNALDO 
FELIX RELVAS, RG. 16.939.108-5 SSP/SP e CPF. 055.260.968-40, casado com CLAUDIVANIA RELVAS, RG nº 21.293.908-7-SSP/SP 
e CPF nº 114.377.688-73, ajuizou Ação de Usucapião, onde os Autores são legítimos possuidores do Imóvel situado na Rua Otacílio 
Malheiros, nº 404 Jd. Dourado/Gopouva Guarulhos SP, Lote 04, da Quadra 20 e Inscrição Cadastral Municipal nº 083.71.24.0537.00.000 e 
Transcrição nº 8.709 do 1º RI de Guarulhos, encerrando área de 312,50 m2 de terreno e 275,07 m2 de área edificada e detém a posse 
pacifica e ininterrupta há mais de 15 anos, sobre o imóvel. Estando os supracitados em local ignorado, expediu-se o presente edital de 
Citação, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados pelos Autores, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, ficando advertidos que será nomeado 
curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
Dado e passado nesta cidade de Guarulhos. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1012478-35.2020.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 10ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a WAGNER APARECIDO SICSU DE 
MORAES, RG. 36.451.479-6 SSP SP, OAB/SP. 333.178 que, José Maria Gomes Costa, RG.18.836.174-SSP-SP e CPF. 085.649.858-
02 e Outros, ajuizaram Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos Materiais e Morais, onde os Autores contrataram em Janeiro de 
2018, verbalmente os serviços advocatícios do Dr. Wagner Aparecido Sicsu de Moraes, para defender seus interesses em processo de 
inventário, e o advogado não cumpriu definitivamente com o acordo firmado entre as partes, causando-lhes prejuízos materiais de R$ 
6.440,14 e em dano moral de R$ 3.117,00. Dá à causa o valor de R$ 9.557,14. (Abril/2020), acrescido de juros, danos morais e demais 
cominações legais, custas processuais e verba honorária. Estando o réu em local ignorado, expede-se o presente edital de Citação, para 
que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II 
do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertido que será nomeado curador especial em 
caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade de Guarulhos, aos 16 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0034835-60.2019.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 10ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a FERNANDO MADEIRA SALEMA, CPF. 
139.173.938-83 e RG. 89.617.654 e VANESSA FERREIRA DA SILVA, CPF. 717.164.916-49 e RG. 30.152.583-3, sócios da Empresa 
SALEMA COMERCIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ. 00.447.872/0001-00, que o Credor ODAIR CAMARGO FREIRE 
FILHO, já qualificado nos autos do processo supra, ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica dos devedores 
citados, com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da Empresa executada, visando receber o 
valor de R$ 70.000,00 (Maio/2014), objeto de cobrança judicial por meio desta execução. Assim, com base no art. 134 e 135 do CPC, 
ficam os sócios Citados, para que, no prazo de 15 dias ofereçam manifestação acerca do pedido, inclusive com indicação de provas, 
ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. Guarulhos, 20 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1107342-88.2016.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 37ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Adriana Cardoso dos Reis, na forma da Lei, etc. Faz Saber a corré LUCIANE KOTAIT, RG. 13.785.184-4 e CPF. 
119.037.078-62, que FRANCISCO ADOLFO PINHEIRO PRETO e MARIA AMÁLIA MARTINS PRETO ajuizaram ação de Despejo por 
Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Alugueres, no valor de R$ 48.000,00 (Setembro/2016), referente Contrato de 
Locação firmado entre as partes do Imóvel de propriedade dos Autores, situado na Rua Monsenhor Abreu, nº 100 – SP, onde a executada 
deixou de pagar os aluguéis de maneira integral e o IPTU desde outubro de 2015, conforme documentos anexados nos autos. Estando a 
corré em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias úteis 
supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados pelos Autores na petição inicial, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 
257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 20 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1120756-22.2017.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a STEPHANIE ZENETOU XERFAN, RG 
5.504.383-SSP/SP e CPF 195.210.388-61, inventariante do ESPÓLIO DE ARNALDO COURI XERFAN, e HELENA ZENETOU 
XERFAN, RG 28.685.621-9 SSP/SP e CPF 264.355.498-18, que MALHEIROS ADVOCACIA, ajuizou ação de ação de Arbitramento 
Judicial de Honorários, referente prestação de serviços prestados à executada, no período de Abril de 2011 à Dezembro de 2012, onde a 
Autora pretende o arbitramento judicial de seus honorários com base nos serviços efetivamente prestados, em remuneração compatível 
com o trabalho realizado, conforme comprova documentos descritos e anexados nos autos. Dá-se à causa o valor de R$ 60.000,00 
(Fevereiro/2018). Estando as executadas em local ignorado, expediu-se o presente EDITAL de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias, 
após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidas dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-
se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ficando advertidas que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do 
artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 19 de agosto de 2021. 
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 - O VENDEDOR, legí�mo proprietário, torna público, que venderá 
em leilão do �po "MAIOR LANCE OU OFERTA", os imóveis de sua propriedade, 
relacionados no Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas 
normas e disposições, consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito 
Privado. O leilão terá início a par�r da data da liberação dos imóveis no site, para 
envio de lances on-line, encerrando-se no  
e será realizado à Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a cargo da 
Leiloeira Dora Plat, matriculada na JUCESP sob nº 744. 1. OBJETO - 1.1. As alienações 
dos imóveis relacionados no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. HABILITAÇÃO - 
2.1. Os interessados deverão se cadastrar no site  e se habilitar 
acessando a página deste leilão, para par�cipação on-line, com antecedência de até 
01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o encerramento do leilão. 3. LANCES 
ON-LINE - 3.1. O envio de lances, se dará exclusivamente através do site 

. Sobrevindo lance nos 2 minutos, antecedentes ao horário de 
fechamento do lote, o prazo de envio de lances, será prorrogado em 2 (dois) 
minutos, quantas vezes, forem necessárias, para que todos tenham oportunidade 
de ofertar novos lances. 3.2. O proponente vencedor será comunicado 
expressamente, do prazo e condições de pagamento, estabelecidos neste edital. 4. 
DECLARAÇÃO DO COMITENTE VENDEDOR - 4.1. O VENDEDOR, legí�mo 
proprietário, declara sob as penas da lei, que os imóveis se encontram livres e 
desembaraçados de impostos, taxas, contribuições, etc., bem como de quaisquer 
ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja necessidade de 
regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va obrigação, 
quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. Os imóveis relacionados no 
Anexo I serão vendidos, a quem maior lance oferecer, em leilão de

, obedecidas às condições deste edital, reservando-se o VENDEDOR, o 
direito de liberar ou não os imóveis, pelo maior preço alcançado, par�ndo do lance 
mínimo estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso, de acordo com 
seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.2. Os interessados na 
aquisição dos imóveis, previamente à apresentação de lances, deverão ler 
atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas dos 
imóveis são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, procederem 
visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, providenciar às suas 
expensas, toda e qualquer regularização �sica e documental dos imóveis, perante os 
órgãos competentes. 5.4. Os imóveis serão vendidos em caráter “AD CORPUS”, 
sendo que as áreas mencionadas no edital são meramente enuncia�vas e 
repe��vas das dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. O arrematante, 
adquire os imóveis como ele se apresentam, como um todo, não podendo, por 
conseguinte, reclamar do estado de conservação e de eventuais mudanças, nas 
disposições internas dos imóveis apregoado, quando for o caso. 5.6. Os interessados 
deverão cien�ficar-se previamente, das restrições impostas pela legislação 
municipal, estadual ou federal, aplicáveis aos imóveis, no tocante às restrições de 
uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos direitos, decorrentes das 
convenções e especificações de condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os 
débitos incidentes sobre os imóveis, que tenham fato gerador a par�r da data da 
realização do leilão, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante. 5.8. 
Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas �sicas ou jurídicas, 
regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica própria. Estrangeiros 
deverão comprovar sua permanência legal e defini�va no país. 5.9. Os interessados, 
se pessoa �sica, deverão portar documentos para iden�ficação (RG e CPF). Menor 
de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se emancipado ou assis�do, por seu 
representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os representantes deverão estar 
munidos de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, 

onde conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros documentos 
poderão ser solicitados pelo VENDEDOR, para fins de concre�zação da transação. 
5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração pública, com 
poderes especiais para o ato. 5.14. O pagamento do valor do arremate poderá ser 
feito por cheque administra�vo, depósito ou, TED – Transferência Eletrônica 
Disponível, na conta a ser indicada pelo VENDEDOR, em conformidade com a 
condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE 
PAGAMENTO - 6.1. À Vista, na lavratura da escritura, que deverá ocorrer, dentro do 
prazo de 30 dias, contados da data do leilão. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O 
arrematante, além do valor do arremate, a ser pago na lavratura da escritura, pagará 
também ao LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados da data do leilão, a 
quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do arremate, a �tulo 
de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação dos imóveis 
relacionados no Anexo I serão formalizadas por meio de Escritura Pública Defini�va 
de Venda e Compra. 8.2. O VENDEDOR deverá lavrar o instrumento de formalização 
da alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da data do leilão, quando não houver 
pendência de regularização documental, de responsabilidade de qualquer das 
partes, indicada no texto do lote, que impeça a lavratura da escritura. No caso da 
ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por meio de instrumento 
par�cular cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja sanada a 
irregularidade, para a lavratura da escritura defini�va. 8.3. O competente 
Instrumento Aquisi�vo será firmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata e 
Recibo de Arrematação, somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos, 
na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte do VENDEDOR. 8.4. O 
VENDEDOR se obriga a fornecer ao arrematante, ficha de matrícula dos imóveis 
atualizadas, com nega�va de ônus e alienações e demais cer�dões exigidas por lei 
(se posi�vas, com as devidas jus�fica�vas). 8.5. Será de responsabilidade do 
arrematante, todas as providências e despesas necessárias, à transferência dos 
imóveis, inclusive foro e laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsável 
pela lavratura da escritura pública, caberá ao VENDEDOR. 9. SANÇÕES PARA O CASO 
DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento do valor de arrematação, 
por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada uma multa 
moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação para pagamento de 
despesas administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro emi�r �tulo de 
crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de 
pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do 
Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao 
crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. O comitente VENDEDOR, em hipótese 
alguma, responderá pela eventual evicção dos imóveis relacionados no anexo I 
(perda da coisa por força de sentença judicial) e tampouco por benfeitorias 
eventualmente introduzidas nos imóveis, após a data da aquisição, pelas quais não 
poderá sequer pleitear direito de retenção. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. As 
posses direta ou indireta dos imóveis serão transmi�das ao arrematante, depois do 
pagamento do valor total do negócio e assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. 
Todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, necessárias para a liberação ou 
desocupação dos imóveis, quando for o caso, correrão por conta do arrematante. 
11.3. A falta de u�lização pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades, que 
lhes concede a lei e este edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância 
ou reserva, para fazê-los prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 
11.4. Eventuais pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-
0677 ou por escrito, via e-mail contato@zukerman.com.br . 11.5. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto n° 22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

 – Terrenos cons�tuído pelos seguintes lotes: nºs 02 e 03 da quadra A, situados na Rua Appaloosa; Lote nº 07 da quadra E, Lotes nºs 13 e 14 da quadra F, Lotes 
nºs 01, 02, 03 e 04 da quadra G, Lote nº 24 da quadra Q, situados na Rua Bretão; Lotes nºs 02, 03, 04 e 05 da quadra H, Lotes nº 01, 05, 06, 07 e 09 da quadra S, situados na Rua 
Puro Sangue Inglês, todos do Loteamento denominado “Parque Residencial Kurumin”, Bairro Varejão. Área total: 21.861,83m². Matrículas nºs 67.908, 67.909, 67.966, 
67.991, 67.992, 67.993, 67.994, 67.995, 67.996, 67.998, 67.999, 68.000, 68.001, 68.193, 68.212, 68.216, 68.217, 68.218 e 68.220 do RI de Itú/SP. Obs.: (i) Na averbação nº 08 
das matrículas nºs 67.908, 67.909, 67.992, 67.993, 67.994, 67.995, 67.996; averbação nº 02 das matrículas nºs 67.966 e 67.991; averbação nº 03 das matrículas nºs 67.998, 
68.193 e 68.218; averbação nº 06 das matrículas nºs 68.212 e 68.217; e averbação nº 07 das matrículas nºs 67.999, 68.000, 68.001, 68.216 e 68.220, constam que os imóveis 
estão sujeitos à restrições constantes do Processo de Loteamento e integrantes do Contrato-Padrão, cujo cumprimento a�nge todos os proprietários e seus sucessores; (ii) O 
arremate poderá ser feito por pessoa �sica ou jurídica, e logo após a realização do leilão, no prazo de 30 (trinta) dias, o arrematante poderá indicar terceiros compradores para 
formalização do ato e lavratura de Escritura; e (iii) Imóveis desocupados Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

EDITAL Nº 71/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 14/09/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Aquisição de kits e reagentes para exames, incluindo a cessão, instalação e manutenção, 
sem nenhum ônus à prefeitura, a título de comodato, de 1 (um) aparelho analisador de bioquímica 
totalmente automático, novo ou seminovo, durante o período de vigência do contrato, para o labora-
tório municipal de saúde pública.

EDITAL Nº 72/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 15/09/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada, para prestação de serviços de operação de usina 
de triagem de materiais recicláveis da coleta seletiva, incluindo: mão de obra, materiais, equipamen-
tos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim, tudo a expensas da contratada.

EDITAL Nº 73/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 16/09/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Aquisição de 01 (uma) unidade de Veículo Utilitário de Carga 0km, para uso cotidiano do 
Almoxarifado Municipal de Secretaria Municipal de Educação e 03 (três) unidades de Veículos 0km na 
categoria Hatch, para uso diário na atividades didático-pedagógicas e administrativas da Secretaria 
Municipal de Educação.

EDITAL Nº 74/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 17/09/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada para execução de servi-
ços de construção e remoção de ondulações transversais e travessias elevadas em CBUQ, em locais 
previamente determinados pelo Departamento Municipal de Trânsito e Transportes.

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

Bebedouro/SP., 30 de agosto de 2021.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 – Objeto: Registro de preços para 
aquisição de fitas com área reagente para verificação de glicemia e 
lancetas para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital do tipo MENOR 
VALOR UNITÁRIO DO ITEM. Despacho da Secretaria de Saúde SUS-
PENDENDO temporariamente a sessão de abertura do pregão epigra-
fado, previamente marcada para 31/08/21 às 9 horas, em razão do 
recebimento de impugnações apresentadas tempestivamente pelas 
empresas  MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, em 25/08/2021 e NACIONAL 
COMERCIAL HOSPITALAR. S.A, em 26/08/2021, através do e-mail 
institucional. 

ALYNNE SILVA SOUSA
DIRETORA DE GESTÃO EM SAÚDE

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
AVISO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 09/2021
OBJETO – Contratação de empresa de engenharia de obra de Cobertura, Reconstrução do 
Piso e Arquibancada da Quadra Poliesportiva EMEF Prof. Lourenço Carmignani, localizada 

à Rua Primavera, s/n, Jardim das Rosas, Itu/SP. O Departamento Central de Compras informa que 
deverá ser desconsiderada a publicação disponibilizada no Jornal Gazeta de S. Paulo na data do dia 
28/08/2021, com relação a Concorrência nº 09/2021. Itu, 30/08/2021 - Rogério Pires da Silva - Diretor.

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021 – Contratação de empresa de engenharia de obra de Cobertura, 
Reconstrução do Piso e Arquibancada da Quadra Poliesportiva EMEF Prof. Lourenço Carmignani, 
localizada à Rua Primavera, s/n, Jardim das Rosas, Itu/SP. A Secretaria Municipal de Educação infor-
ma a quem possa interessar que se encontra aberta a Tomada de Preços nº 06/2021, para o objeto 
acima descrito. Os envelopes contendo a documentação e proposta comercial deverão ser entregues 
até o dia 17/09/2021, às 08h30, sendo a abertura às 09h00 do mesmo dia. O Edital completo está à 
disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.sp.gov.br. Caso prefira obter có-
pia 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, fax, e-mail. Itu, 30/08/2021 – 
Plínio Bernardi Júnior – Secretário Municipal de Educação.

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/
SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, 
com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular, firmado em 
28/06/2006, no qual figuram como fiduciantes André Luiz Delgado Corradini, engenheiro agrônomo, RG nº 185.532-CREA/SP, CPF/MF nº 081.124.638-83, e 
sua esposa Maria de Fátima Marques Medeiros Corradini, engenheira, RG nº 192.622-CREA/SP, CPF/MF nº 075.472.988-50, brasileiros, casados pelo regime 
de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na rua Carmina Pasqui, 103, São Paulo/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, 
nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 10 de setembro de 2021, às 11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com 
lance mínimo igual ou superior a R$ 567.759,00 (quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais), o imóvel a seguir descrito, 
com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em São Paulo/SP, Bairro Imirim, constituído pelo Apto nº 11, no 1º andar do Edifício Madri, situado 
à Rua Arthur nº 575, com a área privativa de 81,60m² e direito a 3 (três) vagas para estacionamento de automóveis, sujeitas ao uso de manobrista, individuais e 
indeterminadas, na garagem coletiva no 1º e 2º subsolos. Imóvel objeto da matrícula nº 86.983 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 
Obs.: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado 
o dia 14 de setembro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 283.879,50 
(duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro 
www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização 
dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, 
podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, 
pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados já tenham 
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo 
e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote 
do leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de 
até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado 
de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente 
pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, 
por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária 
deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira 
autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. 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.

DATA 1º LEILÃO 10/09/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 14/09/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

1ª VARA CÍVEL - FORO DE VOTUPORANGA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: EUROPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
VALENTIM GENTIL SPE - LTDA (CNPJ/MF Nº 20.593.872/0001-18), na pessoa de seus sócios/representantes LEANDRO DA SILVA PEREIRA NEVES (CPF Nº 278.817.568-02), ALINE DA SILVA NEVES
YOSHIDA (CPF/MF Nº 312.233.728-20) e WILLIAM DA SILVA NEVES (CPF/MF Nº 270.280.608-29)
O MM. Juiz de Direito Dr. Reinaldo Moura de Souza, da 1ª Vara Cível - Foro de Votuporanga, 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 Rescisão Contratual C/C Restituição C/C Liminar, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por ODAIR JOSÉ BARBOZA (CPF/MF Nº 159.146.138-31) em face de EUROPA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VALENTIM GENTIL – SPE – LTDA (CNPJ/MF Nº 20.593.872/0001-18), nos autos do Processo nº 0003118-34.2020.8.26.0664, tendo como processo de conhecimento
nº 1001545-12.2018.8.26.0664, 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: Rua Salvador Rosa do Nascimento, nº 2-25 – Jardim Europa – Quadra F, Lote 09, Jardim Europa – município de Valentim Gentil, comarca de Votuporanga/SP – CEP 15520-000 -
Descrição do Imóvel: Terreno medindo 9,96 metros de frente, igual dimensão nos fundos, por 20,50 metros de cada lado, correspondente a 204,18 metros quadrados, constituído do lote 09 (nove), da quadra F, situado
na Rua Salvador Rosa do Nascimento, lado ímpar, localizado no loteamento denominado “Jardim Europa”, no Município de Valentim Gentil, comarca de Votuporanga, confrontando pela frente com a Rua Salvador Rosa do
Nascimento, pelo lado direito com o lote 10, pelo lado esquerdo com o lote 08, e nos fundos com o lote 24; imóvel esse distante 50,80 metros em reta, mais 14,13 metros em curva do alinhamento da Rua Bento Pereira, objeto
do R 7-42.196 da matrícula imobiliária penhorada, visto que sobre a gleba de 10,64,80 ha da correspondente matrícula foi instituído 251 lotes que recebeu a denominação de JARDIM EUROPA.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 102756
Matrícula Imobiliária n° 42.196 (Lote 9 da Quadra F) Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Votuporanga - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 07 18/02/2015 Empreendimento - Europa Empreendimentos Imobiliários Valentim Gentil SPE - LTDA
OBS 01: De acordo com a Certidão de Valor Venal expedida pela Prefeitura de Valentim Gentil – SP, o referido lote esta localizado na Rua Salvador Rosa do Nascimento, nº 2-25, Lote 09 – Quadra F – Jardim Europa – Valentim
Gentil – SP e possui 199,20m² de área.
OBS 02: A matrícula imobiliária penhorada nos autos se trata de uma gleba de 10,64,80 hectares de terras, localizada na Fazenda Marinheiro de Cima, núcleo Varação em Valentim Gentil, sendo que na referida gleba fora
instituído um empreendimento denominado Jardim Europa e instituído 251 lotes, devidamente distribuídos conforme consta no R. 7-42.196.
OBS 03: Do empreendimento instituído no local, será leiloado apenas o Lote 9 da Quadra F, sendo assim, será de responsabilidade do Arrematante providenciar o necessário para individualizar sua respectiva unidade junto
ao Cartório de Registro de Imóveis competente, bem como providenciar os demais atos correlacionados para dar publicidade à sua propriedade.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 50.000,00 (Mai/2021 – Avaliação às fls. 124).
Valor de avaliação atualizado: R$ 51.300,86 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 116,92 (Ago/2021) referente as parcelas de 2021 vencidas. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 23.075,89 (Ago/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 28 de setembro de 2021, às 14 horas, e se encerrará no dia 01 de outubro de 2021, às 14 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 01 de outubro de 2021, às 14 horas, e se encerrará em 21 de outubro de 2021, às 14 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação
parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá
pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (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, 20 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. REINALDO MOURA DE SOUZA - JUIZ DE DIREITO

3ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL III - JABAQUARA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) Direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: MARTA DE LIMA SILVA NASCIMENTO (CPF/MF
Nº 002.357.265-59) e seu cônjuge executado WILLIAM NASCIMENTO DE ARAUJO (CPF/MF Nº 912.911.785-20), bem como o credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ Nº 00.360.305/0001-04).
A MM. Juíza de Direito Dra. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, da 3ª Vara Cível - Foro Regional III - Jabaquara, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que, por este Juízo, processam -se os autos da Ação de Execução contra devedor solvente ajuizada por CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL VILA MORAES (CNPJ/MF Nº 55.067.581/0001-70) em face
de MARTA DE LIMA SILVA NASCIMENTO (CPF/MF Nº 002.357.265-59) e WILLIAM NASCIMENTO DE ARAUJO (CPF/MF Nº 912.911.785-20), nos autos do Processo nº 1015302-87.2016.8.26.0003,
e foi designada a venda dos Direitos 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 32, localizado no pavimento tipo BLOCO E, Conjunto Residencial Vila Moraes, Rua Simão Lopes, nº 1.504 - Vila Moraes – São Paulo – SP, CEP 04167-900. Descrição
do Imóvel: Um apartamento contendo uma área útil de 58,61m², uma área comum de 30,48m², perfazendo a área total de 89,09m², e a fração ideal de 0,32051282050% sobre o terreno e demais coisas de uso comum
do condomínio, correspondendo-lhe o direito a uma vaga indeterminada do tipo descoberta, em estacionamento coletiva, área esta, inclusa na área comum do condomínio.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 048.375.0301-2
Matrícula Imobiliária n° 67.214 14º Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 11 30/09/2010 Alienação Fiduciária - Caixa Econômica Federal
AV. 12 20/09/2017 Penhora Exequenda Proc. nº 1015302-87.2016.8.26.0003 Condomínio Conjunto Residencial Vila Moraes
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação (fls. 165/191), o condomínio é constituído por 06 blocos com 13 pavimentos tipo, sendo 04 unidades por andar, perfazendo 312 apartamentos. A unidade leiloada é composta
de sala, 2 dormitórios, banheiro, cozinha e área de serviço.
OBS 02: De acordo com a planilha de débitos juntado pela credora Caixa Econômica Federal (fls. 431), sobre o imóvel recai um saldo devedor de Alienação Fiduciária no importe de R$ 172.059,34, atualizado até maio de 2021.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 238,550,00 (Jan/2019 – Avaliação às fls. 165/191).
Valor de avaliação atualizado: R$ 275.989,90 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Não há débitos tributários até a data de confecção deste edital. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo/Condominial: R$ 38.991,47 (Ago/2021), sendo R$ 31.292,30 de débitos condominiais (propter rem) e R$ 7.699,17 referente despesas processuais. Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor
da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
02 - A 1ª praça terá início em 28 de setembro de 2021, às 16 horas, e se encerrará no dia 01 de outubro 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 01 de outubro de 2021, às 16 horas, e se encerrará em 21 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 60% do valor da avaliação.
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, 21 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI - JUÍZA DE DIREITO

1ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: MARIE NADER CALFAT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (CNPJ/
MF Nº 10.449.422/0001-00) e, PGG INCORPORADORA LTDA. (CNPJ/MF Nº 14.314.138/0001-70), na pessoa de seus sócios/representantes RONNY PARYZER (CPF/MF Nº 128.310.368-01), GOLD MINE PARTICIPAÇÕES
LTDA. (CNPJ/MF Nº 13.148.253/0001-59); bem como de seus credores: FLAVIO RAIMUNDO DE BRITO ALVES (CPF/MF Nº 106.579.318-96) e ADESIO MARIANO DA SILVA (CPF/MF Nº 272.273.908-96).
O MM. Juízo de Direito Dr. Rodrigo Ramos, da 1ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam
-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por ALEXANDRE ALVES BIOLCATI (CPF/MF Nº 291.007.168-55) e ÉRIKA CARDOSO VIANA (CPF/MF Nº 058.240.156-77) em face de MARIE
NADER CALFAT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (CNPJ/MF Nº 10.449.422/0001-00) e PGG INCORPORADORA LTDA. (CNPJ/MF Nº 14.314.138/0001-70), nos autos do Processo nº 1117176-
86.2014.8.26.0100, 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 94, situado à rua Marie Nader Calfat, nº 259, Quality Place, Jardim Ampliação, São Paulo/SP, CEP: 05713-520 - Descrição do Imóvel: Apartamento nº 94,
localizado no 9º andar do “Condomínio Quality Place”, situado à rua Marie Nader Calfat, sem numeração oficial, no Jardim dos Colégios, 29º Subdistrito – Santo Amaro, com a área privativa coberta de 65,00m², a área de
uso comum de divisão não proporcional de 16,80m², referente a 02 vagas indeterminadas na garagem coletiva, localizada nos 2º e 1º Subsolos e no Térreo, para a guarda de 02 veículos de passeio, sujeitos à utilização de
manobrista; e a área comum de divisão proporcional de 50,12m², perfazendo a área total de 131,92m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 2,4085% no terreno e demais partes comuns do condomínio. Referido edifício
foi submetido ao regime de condomínio, conforme o registro feito sob nº 21 na Matrícula nº 77.995, do Serviço Registral.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 170.189.0366-0
Matrícula Imobiliária n° 419.181 11º Registro de Imóveis de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV. 04 17/01/2020 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 1002366-43.2016.5.02.0037 Flavio Raimundo de Brito Alves
AV. 05 31/03/2020 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 1000764-89.2016.5.02.0013 Adesio Mariano da Silva
AV. 06 27/08/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1117176-86.2014.8.26.0100 Alexandre Alves Biolcati e Erika Cardoso Viana
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação (fls. 333/353), o condomínio Quality Place possui em suas áreas comuns salão de festas, academia, playground e piscina. As vagas de garagens dos apartamentos são localizadas nos subsolos,
sendo estas indeterminadas e cobertas. A unidade possui uma área privativa de 65,00m², que compreende em sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, varanda, 2 dormitórios (1 suíte) e 2 vagas de garagens registradas em sua matrícula.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 351.331,67 (Abr/2021 – Avaliação às fls. 333/353).
Valor de avaliação atualizado: R$ 358.188,63 (Jul/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 24.883,29 (Ago/2021). Sendo R$ 22.659,53 débitos inscritos na dívida ativa e R$ 2.223,76 relativos ao IPTU de 2021. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo
130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo: R$ 131.317,28 (Ago/2021).
Débito Condominial: Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
02 - A 1ª praça terá início em 21 de setembro de 2021, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 24 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 24 de setembro de 2021, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará em 14 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 (artigo 892, § 2º e artigo 843 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, 13 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. RODRIGO RAMOS - JUIZ DE DIREITO

5ª VARA CÍVEL - FORO DE BAURU
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos aquisitivos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação da executada: PRISCILA PIRES (CPF/MF Nº
434.236.038-10) e seu cônjuge, se casada for; bem como do Credor Fiduciário BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ/MF Nº 00.000.000/0001-91).
O MM. Juiz de Direito Dr. João Augusto Garcia, da 5ª Vara Cível – Foro de Bauru, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-
se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por CONDOMÍNIO PARQUE BOGOTA (CNPJ/MF Nº 21.527.664/0001-83) em face de PRISCILA PIRES (CPF/MF Nº 434.236.038-10), nos autos
do Processo nº 1018322-71.2019.8.26.0071, e foi designada a venda dos direitos aquisitivos 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 503, localizado no 5º pavimento ou 4º andar do bloco 02 do empreendimento Parque Bogotá, situado à situado Rua Jorge Schenyder Filho quadra, Nº 11-05, Parque
Bauru, Bauru/SP – Cep: 17031-659 - Descrição do Imóvel: Uma unidade autônoma denominada apartamento, identificada sob nº 503, localizada no 5º pavimento ou 4º andar, do bloco 02 do empreendimento Parque Bogotá,
situado na Rua Jorge Scheyder Filho s/n, nesta cidade de Bauru-SP, com direito de uso de uma vaga de garagem descoberta livre, comum, nº 36, contendo uma área total de 92,992 metros quadrados; sendo 47,580 metros
quadrados de área real privativa coberta; 11,500metros quadrados de área real de estacionamento de divisão não proporcional; correspondendo-lhes ainda uma fração ideal no terreno e nas coisas de uso comum de 0,1992154%.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 30513082
Matrícula Imobiliária n° 117.790 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru-SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 04 21/09/2015 Alienação Fiduciária - Banco do Brasil S/A
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação (fls. 172/173), trata-se de um conjunto de apartamentos de 13 torres e o apartamento leiloado encontra-se dentro do padrão construtivo encontrado no condomínio Parque
Bogotá, sendo uma edificação similar à outros imóveis encontrados para a formação da amostra, com um padrão de acabamento também similar aos dados coletados.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 135.000,00 (Dez/2020 – Avaliação às fls. 172/173).
Valor de avaliação atualizado: R$ 142.383,55 (Jul/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 1.408,47 (Ago/2021), sendo R$ 1.267,55 referente aos débitos dos exercícios de 2018 a 2020, e R$ 140,92 referente ao IPTU do exercício de 2021. Os débitos tributários são sub-rogados no valor
da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo/Condominial: R$ 15.221,42 (fls. 178 – Dez/2020). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
02 - A 1ª praça terá início em 21 de setembro de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 24 de setembro de 2021, às 15 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 24 de setembro de 2021, às 15 horas, e se encerrará em 14 de outubro de 2021, às 15 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 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, 13 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. JOÃO AUGUSTO GARCIA - JUIZ DE DIREITO
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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 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. 

EDITAL DE INTERDIÇÃO. PROCESSO Nº 1095250-39.2020.8.26.0100. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. 
Requerente: Patricia Barreiros da Silva Bem. Requerido: Sueli Barreiros da Silva Bem. O MM. Juiz de 
Direito da 3ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central Cível, Comarca de São Paulo Capital. 
FAZ SABER. “...acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO de Sueli Barreiros da Silva Bem, RG 
3.543.770-4, CPF 34213112853, com endereço à Doutor Franco da Rocha, 215, Apto. 22, Perdizes, 
CEP 05015-040, São Paulo - SP, nascida em São Paulo, em 20/09/1946, filha de Osvaldo Simões 
E Ruth Simões Barreiros, portadora de Demência na doença de Alzheimer de início tardio, F00.1 
pela CID 10, afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial 
e negocial, nomeando-lhe curadora Patricia Barreiros da Silva Bem, brasileira, solteira, administra-
dora, RG 12856755, CPF 25976654886, com endereço à Rua Doutor Franco da Rocha, 215, Apto. 
22, Perdizes, CEP 05015-040, São Paulo.”. Assim sendo e, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, determinou o MM. Juiz a publicação do presente Edital na imprensa local na cidade de 
São Paulo/SP, aos trinta e um (31) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 


                

           



               

             
  

               
              



 




  

            

       
                






 

              
             


                    

                 
              

             


                    
       


 

 

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIO - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Registro de 
Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, neste Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento de 03 de 
agosto de 2020, Prenotado sob nº 652.978, em 23 de outubro de 2020, devidamente autuado sob 
mesmo número, feito por JOSÉ ROBERTO PRATA, aposentado, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 7.717.101-9-SSP/SP, CPF/MF nº 011.510.368-62, casado com ELIZABETH BAGHTCHED-
JIAN PRATA, aposentada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.740.922-2-SSP/SP, CPF/MF 
nº 045.722.048-10, brasileiros, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Dr. Jorge Veiga, nº 
75, Vila Carrão, o Registro de Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial Ordinário, nos termos do 
artigo 1.242 e 1.243 do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da Ata Notarial lavrada 
no dia 19 de fevereiro de 2020, no Livro 4021, às fls.233/243, do 17º Tabelião de Notas desta Capital, 
ser sua posse mansa, pacífica e ininterrupta, por prazo superior a 48 (quarenta e oito) anos, no 
imóvel consistente em UM PRÉDIO e seu terreno situados na Rua Papari (antiga Rua 1) nº 75, 
lote 08, quadra 202, Vila Carrão, no 27º Subdistrito do TATUAPÉ, São Paulo, medindo 8,00m de 
frente para a Rua Papari, distante 37,10m do ponto de cruzamento dos alinhamentos da Rua Papari 
com a Rua Lucinda Gomes Barreto; tendo início no Ponto 1 situado na Rua Papari, nº 75 e segue 
pela distância de 8,00m da referida rua até o Ponto 2; daí deflete à direita formando um ângulo interno 
de 90º00’00”, e segue pela distância de 21,00m, onde confronta com o prédio nº 65 da Rua Papari, 
matriculado sob o nº 18.228 desta Serventia, de titularidade dominial de Edson Koitiro Mitsuoka, até o 
Ponto 3; daí, deflete à direita formando ângulo interno de 90º00’00” e segue pela distância de 8,00m, 
confrontando com o prédio nº 291 da Rua Evangelina, matrícula sob nº 10.786 desta Serventia, de 
titularidade dominial do José Carlos Pozeli que também assina José Carlos Pozelli e outro até o 
ponto 4; daí deflete à direita, com ângulo interno de 90º00’00” e segue pela distância de 21,00m, 
confrontando com o prédio nº 79 da Rua Papari, matrícula sob nº 142.988 desta Serventia, de titula-
ridade dominial do Ademir Morelli e outro, até o Ponto 1, início desta descrição, com ângulo interno 
de 90º00’00”, com segmento inicial e encerrando em tais divisas a área superficial de 168,00m², ora 
objeto da matrícula nº 315.744 do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, tendo como pro-
prietária tabular, MATHIAS THOMAZ e espólio de PHILOMENA CASSESE ou PHILOMENA CAS-
SESE THOMAZ. Em observância à previsão legal contida no §4º do. artigo 216-A, da Lei Federal 
nº 6.015/73, expede-se esse edital para CIÊNCIA de terceiros eventualmente interessados, os 
quais poderão manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao da publicação, 
franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a este Serviço Registral, situado à Rua Augusta nº 
1058, Cerqueira César, de segunda a sexta feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de obter 
os mais amplos esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIO, 
processada nos termos da legislação vigente, na forma acima mencionada. São Paulo, nesta data. O 
Oficial, Francisco Raymundo.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015035-62.2021.8.26.0002. 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) 
Luciana Evangelista, CPF 164.158.368-11, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Maria 
Cristina Audi Badra, CPF 429.001.588-34. 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$56.603,00, 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 19 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040354-49.2020.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) APARECIDA DE MELLO CARRARA, Brasileira, RG 13.302.914-1, CPF 07661121875, com endereço à Avenida Leonardo da 
Vinci, 1.190, Salas 3 e 4, Vila Guarani (z Sul), CEP 04313-001, São Paulo - SP, e SISTEMA NACIONAL DE ASSINANTES 
EMPRESARIAIS EIRELLI, CNPJ 20.607.036/0001-45, com sede na Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, Avenida Washington Luiz, 
nº 744, sala 108, bairro de Santo Amaro, CEP 04662-001, que lhe foram proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
JOANINI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI, alegando em síntese: nulidade do contrato de nº 2148337 e indenização 
de danos morais . Encontrando-se os corréus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não 
sendo contestada a ação, os corréus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012634-36.2021.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. Faz Saber a WS VELOSO PADARIA 
EIRELI, CNPJ nº 34.580.160/0001-79, na pessoa de seu representante legal que por parte de TRIGAL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA., que foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$912,31 
(Maio/2021). referente débitos relativos a nota fiscal de nº 000.089.545. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que 
em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em 
caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer 
Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, 
do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). No prazo para embargos, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, acrescido de custas e de 
honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 23 de agosto de 2021 
 
Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. Processo 0028581-84.2021.8.26.0100 Cumprimento de sentença (processo principal 
1011048-66.2019.8.26.0100). A Dra. DANIELA DEJUSTE DE PAULA, Juíza de Direito da 29ª Vara Cível do Foro Central – Comarca da 
Capital/SP. Faz Saber a CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, CNPJ 20.048.158/0001-49 que nos autos da ação supra ajuizada por 
NEWTON MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME na qual foi o réu condenado ao pagamento de R$34.265,08 (Julho/2021), 
devidamente atualizado até a data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, 
do CPC. Estando o réu em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague 
o debito, ou apresente impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários 
nesta fase, também de 10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. Será o presente edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2021. 
 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 1001354-49.2020.8.26.0323 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Lorena, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA 
PEREIRA DA SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SFO HOLDING E PARTICIPAÇÕES 
LTDA e SAMUEL FRADIQUE DE OLIVEIRA, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Wanderley Pimentel Marciano, alegando em síntese: que pactuou com 
a ré contrato de sociedade em conta de participação, onde figurou como sócio participante, 
efetuando o aporte financeiro no valor de R$ R$ 288.379,00. Estipulou-se o prazo de contrato, com 
pagamento mensal/anual, à parte autora, de percentual sobre a quantia investida, a título de 
“antecipação”, e restituição desta ao final. Ocorre que, no mês de abril de 2020, o representante da 
sócia ostensiva SFO Holding e Participações LTDA, emitiu comunicado, por meio de suas redes 
sociais, informando que deixaria de pagar os valores mensais aos sócios e venderia todos seus 
imóveis para saldar os débitos. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO 
Nº 1049264-96.2019.8.26.0100 ( U-641 ) A Doutora Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Incorporadora de Empreendimentos Imobiliários Cipriano Pinto Ltda. ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio das salas para escritório n°s 41, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 
54, 55, lojas nºs 1 e 2, e salas nºs 61 e 62, do imóvel localizado na Rua Cajaíba n°s 117 (lojas) e nº 123, 
Edifício Eurídice, Vila Pompeia, São Paulo-SP; sala nº 41, com área privada de 73,80 m², área comum de 
29,28 m²,área total de 103,08 m²,fração ideal de 4,06%; sala nº 42,com área privada de 31,70 m²,área 
comum de 12,58 m², área total de 44,28 m², fração ideal de 1,75%; sala nº 43, com área privada de 36,36 
m², área comum de 14,43 m², área total de 50,79 m², fração ideal de 2,00%;sala nº 44,com área privada 
de 60,58 m²,área comum de 24,04 m², área total de 84,62 m², fração ideal de 3,33%; sala nº 45, com área 
privada de 75,00 m², área comum de 29,76 m², área total de 104,76 m², com fração ideal de 4,13%; sala 
nº 52, com área privada de 31,70 m², área comum de 12,58 m², área total de 44,28 m², fração ideal de 
1,75 m²; sala nº 53, com área privada de 36,36 m², área comum de 14,43 m², área total de 50,79 
m²,fração ideal de 2,00%; sala 54,com área privada de 60,58 m², área comum de 24,04 m²,área total de 
84,62 m², fração ideal de 3,33%; sala nº 55, com área privada de 75,00 m², área comum de 29,76 m², 
área total de 104,76 m², com fração ideal de 4,13%; loja nº 01,com área privada de 65,95 m², área 
comum de 10,60 m², área total de 76,55 m², fração ideal de 2,54%;loja nº 02, com área privada de 82,20 
m², área comum de 10,60 m², área total de 92,80 m²,fração ideal de 3,18%;sala nº 61, com área privada 
de 81,80 m²,terraço de 72,00 m², área comum de 32,46 m², área total de 186,26 m², fração ideal de 
7,29%;sala nº 62, com área privada de 64,87 m², terraço de 74,00 m², área comum de 25,74 m², área 
total de 164,61 m²,fração ideal de 6,43%, alegando posse mansa e pacífica 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 de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 24 de junho de 2021. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1036743-
33.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Cândida 
Augusta Bernardes Guedes, Ana Paula Bernardes, Renata de Jesus Bernardes, Fernando de Jesus 
Bernardes, Argina de Lourdes Aires Bernardes, Edson Masahiro Haraguni, Clenilson da Assumpção, 
Olga Masami Haraguni de Assumpção, Elaine Elizabeth de Oliveira, Maria Inês Gialuizi de Castro, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Angelica Augusta Gomes Losso e Oswaldo Losso Junior ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Pilar, nº 12 e 12 Altos, 
Vila Baruel, São Paulo/SP, CEP 02523-060, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação 
deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0023166-28.2018.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
FLAVIA POYARES MIRANDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VANTUIL GUIMARAES 
JUNIOR, CPF. 914.106.491-72 e LUIZA LEITE GUIMARÃES, CPF. 968.935.081-15, que foi 
instaurado o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica de SPE Shopping e 
Residencial Itália S.A., para a inclusão dos sócios no polo passivo da ação de Cumprimento de 
Sentença, proposta por ROHR S.A. Estruturas Tubulares. Estando os requeridos em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para que se manifestem acerca do 
deferimento da Desconsideração da Personalidade Jurídica, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão 
considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento 
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1037864-59.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
MARPACK COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ 10.628.044/0001-14 e ADEILTON BARBOSA DOS SANTOS, CPF 398.432.818-
45, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: a exequente
pleiteia a satisfação de seu crédito no valor de R$ 54.973,36, oriundo de contrato firmado com a executada em 31/08/2016 sob a forma de
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO, nº 010360485. 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 garantia da
execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito
do exequente e depositando 30% do valor em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o pagamento do
restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. 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 05 de julho de 2021.

2ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP

APOLO GERAÇÃO HOLDING S.A. - CNPJ nº 42.622.726/0001-06 - NIRE 3530057239-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2021

Data, Hora e Local: Aos 16 dias de junho de 2021, às 14:00 horas, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, conj. 61, sala 02, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-901. Quórum de Instalação: Verificou-se a presença da totalidade dos subscritores do
capital social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui o Anexo II à
presente ata. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo(a) Sr(a). Rodrigo Hsu Ngai Leite, que convidou o(a) Sr(a). Edgar Fernando
Ribeiro, para secretariá-lo(a). Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo
124 da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização
de seu capital social; (c) aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (e)
elaboração da ata em forma de sumário. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia
deliberou, por unanimidade: (a) constituir a sociedade anônima sob a denominação de Apolo Geração Holding S.A., com sede
na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, conj. 61, sala 02, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-901; (b) fixar o capital social inicial da
Companhia em R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente neste ato, conforme Boletim de Subscrição
e o Recibo de Depósito que constituem os Anexos II e III, respectivamente; (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da
Companhia, cuja redação consolidada constitui o Anexo I, dando-se assim por efetivamente constituída a Apolo Geração Holding
S.A., em razão do cumprimento de todas as formalidades legais; (d) eleger o Sr. Edgar Fernando Ribeiro, brasileiro, casado, nascido
em 18/12/1979, contador, portador da cédula de identidade RG nº 30.964.661-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.744.908-07,
residente e domiciliado na Rua da Paz, nº 2.150, apto. 281 – Blocos Bahamas, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP 04713-002,
e o Sr. Rodrigo Hsu Ngai Leite, brasileiro, solteiro, nascido em 08/03/1988, advogado, portador da cédula de identidade RG nº
34.452.830-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.989.818-89, residente e domiciliado na Rua Rodolfo Belz, nº 65, Lar São Paulo,
São Paulo/SP, CEP 05639-010, para ocuparem os cargos de Diretores, sem designação específica, com mandato de 2 (dois) anos, os
quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercerem atividade mercantil, e,
ato contínuo, tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia. (e) lavrar a ata desta Assembleia na forma
sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que foi
aprovada pela unanimidade dos subscritores da Companhia. Acionistas: (i) Apolo Renováveis Participações Ltda; e (ii) Apolo Energia
Renovável e Participações Ltda. São Paulo, 16 de junho de 2021. Rodrigo Hsu Ngai Leite - Presidente da Mesa; Edgar Fernando
Ribeiro - Secretário(a). Advogado Responsável: Rodrigo Hsu Ngai Leite - OAB/SP nº 318177.

Apolo Geração de Energia II SPE S.A. - CNPJ nº 42.675.649/0001-52 - NIRE 3530057271-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2021

Data, Hora e Local: Aos 29 dias de junho de 2021, às 14:00 horas, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, conj. 61, sala 03, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-901. Quórum de Instalação: Verificou-se a presença da totalidade dos subscritores do capital
social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui o Anexo II à presente
ata. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo(a) Sr(a). Rodrigo Hsu Ngai Leite, que convidou o(a) Sr(a). Edgar Fernando Ribeiro, para
secretariá-lo(a). Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/
76. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c)
aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (e) elaboração da ata em forma
de sumário. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a)
constituir a sociedade anônima sob a denominação de Apolo Geração de Energia II SPE S.A., com sede na Rua Gomes de
Carvalho, nº 1.765, conj. 61, sala 02, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-901; (b) fixar o capital social inicial da Companhia em R$
1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um
real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente neste ato, conforme Boletim de Subscrição e o Recibo de
Depósito que constituem os Anexos II e III, respectivamente; (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, cuja
redação consolidada constitui o Anexo I, dando-se assim por efetivamente constituída a Apolo Geração de Energia II SPE S.A.,
em razão do cumprimento de todas as formalidades legais; (d) eleger o Sr. Edgar Fernando Ribeiro, brasileiro, casado, nascido em
18/12/1979, contador, portador da cédula de identidade RG nº 30.964.661-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.744.908-07,
residente e domiciliado na Rua da Paz, nº 2.150, apto. 281 – Blocos Bahamas, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP 04713-002,
e o Sr. Rodrigo Hsu Ngai Leite, brasileiro, solteiro, nascido em 08/03/88, advogado, portador da cédula de identidade RG nº
34.452.830-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.989.818-89, residente e domiciliado na Rua Rodolfo Belz, nº 65, Lar São Paulo,
São Paulo/SP, CEP 05639-010, para ocuparem os cargos de Diretores, sem designação específica, com mandato de 2 (dois) anos, os
quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercerem atividade mercantil, e,
ato contínuo, tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia. (e) lavrar a ata desta Assembleia na forma
sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que foi
aprovada pela unanimidade dos subscritores da Companhia. Acionistas: (i) Apolo Renováveis Participações Ltda; e (ii) Estrela do
Norte GD S.A. São Paulo, 29 de junho de 2021. Rodrigo Hsu Ngai Leite - Presidente da Mesa; Edgar Fernando Ribeiro -
Secretário(a). Advogado Responsável: Rodrigo Hsu Ngai Leite - OAB/SP nº 318177.

ESTRELA DO NORTE GD S.A. - CNPJ nº 41.738.810/0001-27 - NIRE 353005676-3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021
Data, Hora e Local: Aos 26 dias de fevereiro de 2021, às 14:00 horas, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, conj. 61, sala 01, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-901. Quórum de Instalação: Verificou-se a presença da totalidade dos subscritores do capital
social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui o Anexo II à presente
ata. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo(a) Sr(a). Rodrigo Hsu Ngai Leite, que convidou o(a) Sr(a). Edgar Fernando Ribeiro para
secretariá-lo(a). Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/
76. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c)
aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (e) elaboração da ata em forma
de sumário. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a)
constituir a sociedade anônima sob a denominação de Estrela do Norte GD S.A., com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765,
conj. 61, sala 01, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-901; (b) fixar o capital social inicial da Companhia em R$ 1.000,00 (mil reais),
dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalmente subscritas e integralizadas neste ato, conforme Boletim de Subscrição constituem o Anexo II; (c) aprovar, sem qualquer
ressalva, o Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o Anexo I, dando-se assim por efetivamente constituída
a Estrela do Norte GD S.A., em razão do cumprimento de todas as formalidades legais; (d) eleger o Sr. Edgar Fernando
Ribeiro, brasileiro, casado, nascido em 18/12/1979, contador, portador da cédula de identidade RG nº 30.964.661-3 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 276.744.908-07, residente e domiciliado na Rua da Paz, nº 2.150, apto. 281 – Blocos Bahamas,
Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP 04713-002, e o Sr. Rodrigo Hsu Ngai Leite, brasileiro, solteiro, nascido em 08/03/
1988, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 34.452.830-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.989.818-89,
residente e domiciliado na Rua Rodolfo Belz, nº 65, Lar São Paulo, São Paulo/SP, CEP 05639-010, para ocuparem os cargos de
Diretores, sem designação específica, com mandato de 2 (dois) anos, os quais declaram não estarem incursos em nenhum dos
crimes previstos em lei, que os impeçam de exercerem atividade mercantil, e, ato contínuo, tomaram posse mediante termo
lavrado e arquivado na sede da Companhia. (e) lavrar a ata desta Assembleia na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da
Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que foi aprovada pela unanimidade dos
subscritores da Companhia. Acionistas: (i) Apolo Renováveis Participações Ltda; e (ii) Apolo Energia Renovável e Participações
Ltda. São Paulo, 26 de fevereiro de 2021. Rodrigo Hsu Ngai Leite - Presidente da Mesa; Edgar Fernando Ribeiro -
Secretário(a). Advogado Responsável: Nome: Rodrigo Hsu Ngai Leite - OAB/SP nº 318177.

ESTRELA DO SUL HOLDING S.A. - CNPJ nº 43.335.823/0001-80
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2021

Data, Hora e Local: Aos 16 dias de julho de 2021, às 14:00 horas, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, conj. 61, sala 04, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-901. Quórum de Instalação: Verificou-se a presença da totalidade dos subscritores do capital
social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui o Anexo II à presente
ata. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo(a) Sr(a). Rodrigo Hsu Ngai Leite, que convidou o(a) Sr(a). Edgar Fernando Ribeiro, para
secretariá-lo(a). Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/
76. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c)
aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (e) elaboração da ata em forma
de sumário. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a)
constituir a sociedade anônima sob a denominação de Estrela do Sul Holding S.A., com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765,
conj. 61, sala 04, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-901; (b) fixar o capital social inicial da Companhia em R$ 1.000,00 (mil reais),
dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente neste ato, conforme Boletim de Subscrição e o Recibo de Depósito que
constituem os Anexos II e III, respectivamente; (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, cuja redação
consolidada constitui o Anexo I, dando-se assim por efetivamente constituída a Estrela do Sul Holding S.A., em razão do
cumprimento de todas as formalidades legais; (d) eleger o Sr. Edgar Fernando Ribeiro, brasileiro, casado, nascido em 18/12/1979,
contador, portador da cédula de identidade RG nº 30.964.661-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.744.908-07, residente e
domiciliado na Rua da Paz, nº 2.150, apto. 281 – Blocos Bahamas, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP 04713-002, e o Sr.
Rodrigo Hsu Ngai Leite, brasileiro, solteiro, nascido em 08/03/1988, advogado, portador da cédula de identidade RG nº
34.452.830-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.989.818-89, residente e domiciliado na Rua Rodolfo Belz, nº 65, Lar São Paulo,
São Paulo/SP, CEP 05639-010, para ocuparem os cargos de Diretores, sem designação específica, com mandato de 2 (dois) anos, os
quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercerem atividade mercantil, e,
ato contínuo, tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia. (e) lavrar a ata desta Assembleia na forma
sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata
que foi aprovada pela unanimidade dos subscritores da Companhia. Acionista: (i) Apolo Renováveis Participações Ltda; São Paulo, 16
de julho de 2021. Rodrigo Hsu Ngai Leite - Presidente da Mesa; Edgar Fernando Ribeiro - Secretário(a). Advogado
Responsável: Nome: Rodrigo Hsu Ngai Leite - OAB/SP nº 318177.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
Prezados (as) Senhores (as):

NOME CPF: CONTRATO QUADRA LOTE
DAIANA DOURADO FERNANDES DE SOUZA 361.355.368-69 376 32A 029
Por este edital, fica (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso escritório, em 
dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da data desta publicação, 
para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao contrato particular de compromisso de 
compra e venda de lote/terreno. Esta notificação e convocação tem o objetivo de cumprir o estabele-
cido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, do contrato acima identificado.
SÃO TOMÁS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (BURITI REALI-
ZANDO SONHOS) - CNPJ nº 14.294.578/0001-02, localizado na Linha 184, Km 03, Lado Norte, s/nº, 
Zona Rural, Rolim de Moura-RO. Rolim de Moura-RO, 30 de AGOSTO de 2021.

INSTITUTO ALESCO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO EDUCACIONAL 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos do Estatuto, fica convocada a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em sua sede 
à Rua Plutão, 31 A, Jd. Celeste, Mairiporã/SP no dia 10 de setembro de 2021 às 19 horas, havendo 
quórum, ou as 19h30, em segunda convocação, com qualquer número de pessoas presentes, para 
fim de deliberar sobre as seguintes pautas: 
- Reforma do Estatuto Social; - Mudança do Endereço da Sede; 

Mairiporã, 30 de Agosto de 2021
Paulo Sergio Ramalho – Presidente

Faça o orçamento das 
suas publicações com a 

GAZETA.

 Editais

 Balanços 

 Atas 

 Comunicados

 Avisos

Objeto: Aquisição de insumos para exames laboratoriais, para uso em pacientes com 
sintomas de COVID-19 da Rede Municipal de Saúde, sendo entrega no prazo de até 15 
(quinze) 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 15 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, 30 de agosto de 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2018 - EDITAL Nº 175/2018

Objeto: Aquisição de peças de reposição para mobiliário e conjunto de alimentação composto 
por mesa e quatro cadeiras, através do Sistema de Registro de Preços, conforme consta 
no Anexo I 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 22 de agosto 
de 2018, às 09:00 horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, através do 
telefone nº (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 07 de agosto de 2018
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021 
EDITAL N° 149/2021

Objeto: Aquisição de insumos para exames laboratoriais, para uso em pacientes com 
sintomas de COVID-19 da Rede Municipal de Saúde, sendo entrega no prazo de até 15 
(quinze) 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 14 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, 30 de agosto de 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2018 - EDITAL Nº 175/2018

Objeto: Aquisição de peças de reposição para mobiliário e conjunto de alimentação composto 
por mesa e quatro cadeiras, através do Sistema de Registro de Preços, conforme consta 
no Anexo I 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 22 de agosto 
de 2018, às 09:00 horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, através do 
telefone nº (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 07 de agosto de 2018
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2021 
EDITAL N° 150/2021
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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 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. 

EDITAL DE INTERDIÇÃO. PROCESSO Nº 1095250-39.2020.8.26.0100. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. 
Requerente: Patricia Barreiros da Silva Bem. Requerido: Sueli Barreiros da Silva Bem. O MM. Juiz de 
Direito da 3ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central Cível, Comarca de São Paulo Capital. 
FAZ SABER. “...acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO de Sueli Barreiros da Silva Bem, RG 
3.543.770-4, CPF 34213112853, com endereço à Doutor Franco da Rocha, 215, Apto. 22, Perdizes, 
CEP 05015-040, São Paulo - SP, nascida em São Paulo, em 20/09/1946, filha de Osvaldo Simões 
E Ruth Simões Barreiros, portadora de Demência na doença de Alzheimer de início tardio, F00.1 
pela CID 10, afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial 
e negocial, nomeando-lhe curadora Patricia Barreiros da Silva Bem, brasileira, solteira, administra-
dora, RG 12856755, CPF 25976654886, com endereço à Rua Doutor Franco da Rocha, 215, Apto. 
22, Perdizes, CEP 05015-040, São Paulo.”. Assim sendo e, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, determinou o MM. Juiz a publicação do presente Edital na imprensa local na cidade de 
São Paulo/SP, aos trinta e um (31) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 


                

           



               

             
  

               
              



 




  

            

       
                






 

              
             


                    

                 
              

             


                    
       


 

 

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIO - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Registro de 
Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, neste Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento de 03 de 
agosto de 2020, Prenotado sob nº 652.978, em 23 de outubro de 2020, devidamente autuado sob 
mesmo número, feito por JOSÉ ROBERTO PRATA, aposentado, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 7.717.101-9-SSP/SP, CPF/MF nº 011.510.368-62, casado com ELIZABETH BAGHTCHED-
JIAN PRATA, aposentada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.740.922-2-SSP/SP, CPF/MF 
nº 045.722.048-10, brasileiros, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Dr. Jorge Veiga, nº 
75, Vila Carrão, o Registro de Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial Ordinário, nos termos do 
artigo 1.242 e 1.243 do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da Ata Notarial lavrada 
no dia 19 de fevereiro de 2020, no Livro 4021, às fls.233/243, do 17º Tabelião de Notas desta Capital, 
ser sua posse mansa, pacífica e ininterrupta, por prazo superior a 48 (quarenta e oito) anos, no 
imóvel consistente em UM PRÉDIO e seu terreno situados na Rua Papari (antiga Rua 1) nº 75, 
lote 08, quadra 202, Vila Carrão, no 27º Subdistrito do TATUAPÉ, São Paulo, medindo 8,00m de 
frente para a Rua Papari, distante 37,10m do ponto de cruzamento dos alinhamentos da Rua Papari 
com a Rua Lucinda Gomes Barreto; tendo início no Ponto 1 situado na Rua Papari, nº 75 e segue 
pela distância de 8,00m da referida rua até o Ponto 2; daí deflete à direita formando um ângulo interno 
de 90º00’00”, e segue pela distância de 21,00m, onde confronta com o prédio nº 65 da Rua Papari, 
matriculado sob o nº 18.228 desta Serventia, de titularidade dominial de Edson Koitiro Mitsuoka, até o 
Ponto 3; daí, deflete à direita formando ângulo interno de 90º00’00” e segue pela distância de 8,00m, 
confrontando com o prédio nº 291 da Rua Evangelina, matrícula sob nº 10.786 desta Serventia, de 
titularidade dominial do José Carlos Pozeli que também assina José Carlos Pozelli e outro até o 
ponto 4; daí deflete à direita, com ângulo interno de 90º00’00” e segue pela distância de 21,00m, 
confrontando com o prédio nº 79 da Rua Papari, matrícula sob nº 142.988 desta Serventia, de titula-
ridade dominial do Ademir Morelli e outro, até o Ponto 1, início desta descrição, com ângulo interno 
de 90º00’00”, com segmento inicial e encerrando em tais divisas a área superficial de 168,00m², ora 
objeto da matrícula nº 315.744 do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, tendo como pro-
prietária tabular, MATHIAS THOMAZ e espólio de PHILOMENA CASSESE ou PHILOMENA CAS-
SESE THOMAZ. Em observância à previsão legal contida no §4º do. artigo 216-A, da Lei Federal 
nº 6.015/73, expede-se esse edital para CIÊNCIA de terceiros eventualmente interessados, os 
quais poderão manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao da publicação, 
franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a este Serviço Registral, situado à Rua Augusta nº 
1058, Cerqueira César, de segunda a sexta feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de obter 
os mais amplos esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIO, 
processada nos termos da legislação vigente, na forma acima mencionada. São Paulo, nesta data. O 
Oficial, Francisco Raymundo.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015035-62.2021.8.26.0002. 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) 
Luciana Evangelista, CPF 164.158.368-11, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Maria 
Cristina Audi Badra, CPF 429.001.588-34. 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$56.603,00, 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 19 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040354-49.2020.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) APARECIDA DE MELLO CARRARA, Brasileira, RG 13.302.914-1, CPF 07661121875, com endereço à Avenida Leonardo da 
Vinci, 1.190, Salas 3 e 4, Vila Guarani (z Sul), CEP 04313-001, São Paulo - SP, e SISTEMA NACIONAL DE ASSINANTES 
EMPRESARIAIS EIRELLI, CNPJ 20.607.036/0001-45, com sede na Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, Avenida Washington Luiz, 
nº 744, sala 108, bairro de Santo Amaro, CEP 04662-001, que lhe foram proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
JOANINI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI, alegando em síntese: nulidade do contrato de nº 2148337 e indenização 
de danos morais . Encontrando-se os corréus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não 
sendo contestada a ação, os corréus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012634-36.2021.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. Faz Saber a WS VELOSO PADARIA 
EIRELI, CNPJ nº 34.580.160/0001-79, na pessoa de seu representante legal que por parte de TRIGAL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA., que foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$912,31 
(Maio/2021). referente débitos relativos a nota fiscal de nº 000.089.545. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que 
em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em 
caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer 
Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, 
do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). No prazo para embargos, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, acrescido de custas e de 
honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 23 de agosto de 2021 
 
Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. Processo 0028581-84.2021.8.26.0100 Cumprimento de sentença (processo principal 
1011048-66.2019.8.26.0100). A Dra. DANIELA DEJUSTE DE PAULA, Juíza de Direito da 29ª Vara Cível do Foro Central – Comarca da 
Capital/SP. Faz Saber a CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, CNPJ 20.048.158/0001-49 que nos autos da ação supra ajuizada por 
NEWTON MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME na qual foi o réu condenado ao pagamento de R$34.265,08 (Julho/2021), 
devidamente atualizado até a data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, 
do CPC. Estando o réu em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague 
o debito, ou apresente impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários 
nesta fase, também de 10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. Será o presente edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2021. 
 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 1001354-49.2020.8.26.0323 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Lorena, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA 
PEREIRA DA SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SFO HOLDING E PARTICIPAÇÕES 
LTDA e SAMUEL FRADIQUE DE OLIVEIRA, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Wanderley Pimentel Marciano, alegando em síntese: que pactuou com 
a ré contrato de sociedade em conta de participação, onde figurou como sócio participante, 
efetuando o aporte financeiro no valor de R$ R$ 288.379,00. Estipulou-se o prazo de contrato, com 
pagamento mensal/anual, à parte autora, de percentual sobre a quantia investida, a título de 
“antecipação”, e restituição desta ao final. Ocorre que, no mês de abril de 2020, o representante da 
sócia ostensiva SFO Holding e Participações LTDA, emitiu comunicado, por meio de suas redes 
sociais, informando que deixaria de pagar os valores mensais aos sócios e venderia todos seus 
imóveis para saldar os débitos. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO 
Nº 1049264-96.2019.8.26.0100 ( U-641 ) A Doutora Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Incorporadora de Empreendimentos Imobiliários Cipriano Pinto Ltda. ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio das salas para escritório n°s 41, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 
54, 55, lojas nºs 1 e 2, e salas nºs 61 e 62, do imóvel localizado na Rua Cajaíba n°s 117 (lojas) e nº 123, 
Edifício Eurídice, Vila Pompeia, São Paulo-SP; sala nº 41, com área privada de 73,80 m², área comum de 
29,28 m²,área total de 103,08 m²,fração ideal de 4,06%; sala nº 42,com área privada de 31,70 m²,área 
comum de 12,58 m², área total de 44,28 m², fração ideal de 1,75%; sala nº 43, com área privada de 36,36 
m², área comum de 14,43 m², área total de 50,79 m², fração ideal de 2,00%;sala nº 44,com área privada 
de 60,58 m²,área comum de 24,04 m², área total de 84,62 m², fração ideal de 3,33%; sala nº 45, com área 
privada de 75,00 m², área comum de 29,76 m², área total de 104,76 m², com fração ideal de 4,13%; sala 
nº 52, com área privada de 31,70 m², área comum de 12,58 m², área total de 44,28 m², fração ideal de 
1,75 m²; sala nº 53, com área privada de 36,36 m², área comum de 14,43 m², área total de 50,79 
m²,fração ideal de 2,00%; sala 54,com área privada de 60,58 m², área comum de 24,04 m²,área total de 
84,62 m², fração ideal de 3,33%; sala nº 55, com área privada de 75,00 m², área comum de 29,76 m², 
área total de 104,76 m², com fração ideal de 4,13%; loja nº 01,com área privada de 65,95 m², área 
comum de 10,60 m², área total de 76,55 m², fração ideal de 2,54%;loja nº 02, com área privada de 82,20 
m², área comum de 10,60 m², área total de 92,80 m²,fração ideal de 3,18%;sala nº 61, com área privada 
de 81,80 m²,terraço de 72,00 m², área comum de 32,46 m², área total de 186,26 m², fração ideal de 
7,29%;sala nº 62, com área privada de 64,87 m², terraço de 74,00 m², área comum de 25,74 m², área 
total de 164,61 m²,fração ideal de 6,43%, alegando posse mansa e pacífica 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 de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 24 de junho de 2021. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1036743-
33.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Cândida 
Augusta Bernardes Guedes, Ana Paula Bernardes, Renata de Jesus Bernardes, Fernando de Jesus 
Bernardes, Argina de Lourdes Aires Bernardes, Edson Masahiro Haraguni, Clenilson da Assumpção, 
Olga Masami Haraguni de Assumpção, Elaine Elizabeth de Oliveira, Maria Inês Gialuizi de Castro, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Angelica Augusta Gomes Losso e Oswaldo Losso Junior ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Pilar, nº 12 e 12 Altos, 
Vila Baruel, São Paulo/SP, CEP 02523-060, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação 
deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0023166-28.2018.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
FLAVIA POYARES MIRANDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VANTUIL GUIMARAES 
JUNIOR, CPF. 914.106.491-72 e LUIZA LEITE GUIMARÃES, CPF. 968.935.081-15, que foi 
instaurado o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica de SPE Shopping e 
Residencial Itália S.A., para a inclusão dos sócios no polo passivo da ação de Cumprimento de 
Sentença, proposta por ROHR S.A. Estruturas Tubulares. Estando os requeridos em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para que se manifestem acerca do 
deferimento da Desconsideração da Personalidade Jurídica, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão 
considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento 
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1037864-59.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
MARPACK COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ 10.628.044/0001-14 e ADEILTON BARBOSA DOS SANTOS, CPF 398.432.818-
45, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: a exequente
pleiteia a satisfação de seu crédito no valor de R$ 54.973,36, oriundo de contrato firmado com a executada em 31/08/2016 sob a forma de
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO, nº 010360485. 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 garantia da
execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito
do exequente e depositando 30% do valor em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o pagamento do
restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. 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 05 de julho de 2021.

2ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP

APOLO GERAÇÃO HOLDING S.A. - CNPJ nº 42.622.726/0001-06 - NIRE 3530057239-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2021

Data, Hora e Local: Aos 16 dias de junho de 2021, às 14:00 horas, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, conj. 61, sala 02, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-901. Quórum de Instalação: Verificou-se a presença da totalidade dos subscritores do
capital social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui o Anexo II à
presente ata. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo(a) Sr(a). Rodrigo Hsu Ngai Leite, que convidou o(a) Sr(a). Edgar Fernando
Ribeiro, para secretariá-lo(a). Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo
124 da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização
de seu capital social; (c) aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (e)
elaboração da ata em forma de sumário. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia
deliberou, por unanimidade: (a) constituir a sociedade anônima sob a denominação de Apolo Geração Holding S.A., com sede
na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, conj. 61, sala 02, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-901; (b) fixar o capital social inicial da
Companhia em R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente neste ato, conforme Boletim de Subscrição
e o Recibo de Depósito que constituem os Anexos II e III, respectivamente; (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da
Companhia, cuja redação consolidada constitui o Anexo I, dando-se assim por efetivamente constituída a Apolo Geração Holding
S.A., em razão do cumprimento de todas as formalidades legais; (d) eleger o Sr. Edgar Fernando Ribeiro, brasileiro, casado, nascido
em 18/12/1979, contador, portador da cédula de identidade RG nº 30.964.661-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.744.908-07,
residente e domiciliado na Rua da Paz, nº 2.150, apto. 281 – Blocos Bahamas, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP 04713-002,
e o Sr. Rodrigo Hsu Ngai Leite, brasileiro, solteiro, nascido em 08/03/1988, advogado, portador da cédula de identidade RG nº
34.452.830-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.989.818-89, residente e domiciliado na Rua Rodolfo Belz, nº 65, Lar São Paulo,
São Paulo/SP, CEP 05639-010, para ocuparem os cargos de Diretores, sem designação específica, com mandato de 2 (dois) anos, os
quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercerem atividade mercantil, e,
ato contínuo, tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia. (e) lavrar a ata desta Assembleia na forma
sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que foi
aprovada pela unanimidade dos subscritores da Companhia. Acionistas: (i) Apolo Renováveis Participações Ltda; e (ii) Apolo Energia
Renovável e Participações Ltda. São Paulo, 16 de junho de 2021. Rodrigo Hsu Ngai Leite - Presidente da Mesa; Edgar Fernando
Ribeiro - Secretário(a). Advogado Responsável: Rodrigo Hsu Ngai Leite - OAB/SP nº 318177.

Apolo Geração de Energia II SPE S.A. - CNPJ nº 42.675.649/0001-52 - NIRE 3530057271-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2021

Data, Hora e Local: Aos 29 dias de junho de 2021, às 14:00 horas, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, conj. 61, sala 03, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-901. Quórum de Instalação: Verificou-se a presença da totalidade dos subscritores do capital
social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui o Anexo II à presente
ata. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo(a) Sr(a). Rodrigo Hsu Ngai Leite, que convidou o(a) Sr(a). Edgar Fernando Ribeiro, para
secretariá-lo(a). Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/
76. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c)
aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (e) elaboração da ata em forma
de sumário. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a)
constituir a sociedade anônima sob a denominação de Apolo Geração de Energia II SPE S.A., com sede na Rua Gomes de
Carvalho, nº 1.765, conj. 61, sala 02, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-901; (b) fixar o capital social inicial da Companhia em R$
1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um
real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente neste ato, conforme Boletim de Subscrição e o Recibo de
Depósito que constituem os Anexos II e III, respectivamente; (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, cuja
redação consolidada constitui o Anexo I, dando-se assim por efetivamente constituída a Apolo Geração de Energia II SPE S.A.,
em razão do cumprimento de todas as formalidades legais; (d) eleger o Sr. Edgar Fernando Ribeiro, brasileiro, casado, nascido em
18/12/1979, contador, portador da cédula de identidade RG nº 30.964.661-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.744.908-07,
residente e domiciliado na Rua da Paz, nº 2.150, apto. 281 – Blocos Bahamas, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP 04713-002,
e o Sr. Rodrigo Hsu Ngai Leite, brasileiro, solteiro, nascido em 08/03/88, advogado, portador da cédula de identidade RG nº
34.452.830-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.989.818-89, residente e domiciliado na Rua Rodolfo Belz, nº 65, Lar São Paulo,
São Paulo/SP, CEP 05639-010, para ocuparem os cargos de Diretores, sem designação específica, com mandato de 2 (dois) anos, os
quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercerem atividade mercantil, e,
ato contínuo, tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia. (e) lavrar a ata desta Assembleia na forma
sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que foi
aprovada pela unanimidade dos subscritores da Companhia. Acionistas: (i) Apolo Renováveis Participações Ltda; e (ii) Estrela do
Norte GD S.A. São Paulo, 29 de junho de 2021. Rodrigo Hsu Ngai Leite - Presidente da Mesa; Edgar Fernando Ribeiro -
Secretário(a). Advogado Responsável: Rodrigo Hsu Ngai Leite - OAB/SP nº 318177.

ESTRELA DO NORTE GD S.A. - CNPJ nº 41.738.810/0001-27 - NIRE 353005676-3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021
Data, Hora e Local: Aos 26 dias de fevereiro de 2021, às 14:00 horas, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, conj. 61, sala 01, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-901. Quórum de Instalação: Verificou-se a presença da totalidade dos subscritores do capital
social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui o Anexo II à presente
ata. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo(a) Sr(a). Rodrigo Hsu Ngai Leite, que convidou o(a) Sr(a). Edgar Fernando Ribeiro para
secretariá-lo(a). Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/
76. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c)
aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (e) elaboração da ata em forma
de sumário. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a)
constituir a sociedade anônima sob a denominação de Estrela do Norte GD S.A., com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765,
conj. 61, sala 01, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-901; (b) fixar o capital social inicial da Companhia em R$ 1.000,00 (mil reais),
dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalmente subscritas e integralizadas neste ato, conforme Boletim de Subscrição constituem o Anexo II; (c) aprovar, sem qualquer
ressalva, o Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o Anexo I, dando-se assim por efetivamente constituída
a Estrela do Norte GD S.A., em razão do cumprimento de todas as formalidades legais; (d) eleger o Sr. Edgar Fernando
Ribeiro, brasileiro, casado, nascido em 18/12/1979, contador, portador da cédula de identidade RG nº 30.964.661-3 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 276.744.908-07, residente e domiciliado na Rua da Paz, nº 2.150, apto. 281 – Blocos Bahamas,
Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP 04713-002, e o Sr. Rodrigo Hsu Ngai Leite, brasileiro, solteiro, nascido em 08/03/
1988, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 34.452.830-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.989.818-89,
residente e domiciliado na Rua Rodolfo Belz, nº 65, Lar São Paulo, São Paulo/SP, CEP 05639-010, para ocuparem os cargos de
Diretores, sem designação específica, com mandato de 2 (dois) anos, os quais declaram não estarem incursos em nenhum dos
crimes previstos em lei, que os impeçam de exercerem atividade mercantil, e, ato contínuo, tomaram posse mediante termo
lavrado e arquivado na sede da Companhia. (e) lavrar a ata desta Assembleia na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da
Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que foi aprovada pela unanimidade dos
subscritores da Companhia. Acionistas: (i) Apolo Renováveis Participações Ltda; e (ii) Apolo Energia Renovável e Participações
Ltda. São Paulo, 26 de fevereiro de 2021. Rodrigo Hsu Ngai Leite - Presidente da Mesa; Edgar Fernando Ribeiro -
Secretário(a). Advogado Responsável: Nome: Rodrigo Hsu Ngai Leite - OAB/SP nº 318177.

ESTRELA DO SUL HOLDING S.A. - CNPJ nº 43.335.823/0001-80
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2021

Data, Hora e Local: Aos 16 dias de julho de 2021, às 14:00 horas, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, conj. 61, sala 04, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-901. Quórum de Instalação: Verificou-se a presença da totalidade dos subscritores do capital
social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui o Anexo II à presente
ata. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo(a) Sr(a). Rodrigo Hsu Ngai Leite, que convidou o(a) Sr(a). Edgar Fernando Ribeiro, para
secretariá-lo(a). Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/
76. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c)
aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (e) elaboração da ata em forma
de sumário. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a)
constituir a sociedade anônima sob a denominação de Estrela do Sul Holding S.A., com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765,
conj. 61, sala 04, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-901; (b) fixar o capital social inicial da Companhia em R$ 1.000,00 (mil reais),
dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente neste ato, conforme Boletim de Subscrição e o Recibo de Depósito que
constituem os Anexos II e III, respectivamente; (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, cuja redação
consolidada constitui o Anexo I, dando-se assim por efetivamente constituída a Estrela do Sul Holding S.A., em razão do
cumprimento de todas as formalidades legais; (d) eleger o Sr. Edgar Fernando Ribeiro, brasileiro, casado, nascido em 18/12/1979,
contador, portador da cédula de identidade RG nº 30.964.661-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.744.908-07, residente e
domiciliado na Rua da Paz, nº 2.150, apto. 281 – Blocos Bahamas, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP 04713-002, e o Sr.
Rodrigo Hsu Ngai Leite, brasileiro, solteiro, nascido em 08/03/1988, advogado, portador da cédula de identidade RG nº
34.452.830-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.989.818-89, residente e domiciliado na Rua Rodolfo Belz, nº 65, Lar São Paulo,
São Paulo/SP, CEP 05639-010, para ocuparem os cargos de Diretores, sem designação específica, com mandato de 2 (dois) anos, os
quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercerem atividade mercantil, e,
ato contínuo, tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia. (e) lavrar a ata desta Assembleia na forma
sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata
que foi aprovada pela unanimidade dos subscritores da Companhia. Acionista: (i) Apolo Renováveis Participações Ltda; São Paulo, 16
de julho de 2021. Rodrigo Hsu Ngai Leite - Presidente da Mesa; Edgar Fernando Ribeiro - Secretário(a). Advogado
Responsável: Nome: Rodrigo Hsu Ngai Leite - OAB/SP nº 318177.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
Prezados (as) Senhores (as):

NOME CPF: CONTRATO QUADRA LOTE
DAIANA DOURADO FERNANDES DE SOUZA 361.355.368-69 376 32A 029
Por este edital, fica (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso escritório, em 
dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da data desta publicação, 
para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao contrato particular de compromisso de 
compra e venda de lote/terreno. Esta notificação e convocação tem o objetivo de cumprir o estabele-
cido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, do contrato acima identificado.
SÃO TOMÁS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (BURITI REALI-
ZANDO SONHOS) - CNPJ nº 14.294.578/0001-02, localizado na Linha 184, Km 03, Lado Norte, s/nº, 
Zona Rural, Rolim de Moura-RO. Rolim de Moura-RO, 30 de AGOSTO de 2021.

INSTITUTO ALESCO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO EDUCACIONAL 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos do Estatuto, fica convocada a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em sua sede 
à Rua Plutão, 31 A, Jd. Celeste, Mairiporã/SP no dia 10 de setembro de 2021 às 19 horas, havendo 
quórum, ou as 19h30, em segunda convocação, com qualquer número de pessoas presentes, para 
fim de deliberar sobre as seguintes pautas: 
- Reforma do Estatuto Social; - Mudança do Endereço da Sede; 

Mairiporã, 30 de Agosto de 2021
Paulo Sergio Ramalho – Presidente

Faça o orçamento das 
suas publicações com a 

GAZETA.

 Editais

 Balanços 

 Atas 

 Comunicados

 Avisos

Objeto: Aquisição de insumos para exames laboratoriais, para uso em pacientes com 
sintomas de COVID-19 da Rede Municipal de Saúde, sendo entrega no prazo de até 15 
(quinze) 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 15 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, 30 de agosto de 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2018 - EDITAL Nº 175/2018

Objeto: Aquisição de peças de reposição para mobiliário e conjunto de alimentação composto 
por mesa e quatro cadeiras, através do Sistema de Registro de Preços, conforme consta 
no Anexo I 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 22 de agosto 
de 2018, às 09:00 horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, através do 
telefone nº (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 07 de agosto de 2018
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021 
EDITAL N° 149/2021

Objeto: Aquisição de insumos para exames laboratoriais, para uso em pacientes com 
sintomas de COVID-19 da Rede Municipal de Saúde, sendo entrega no prazo de até 15 
(quinze) 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 14 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, 30 de agosto de 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2018 - EDITAL Nº 175/2018

Objeto: Aquisição de peças de reposição para mobiliário e conjunto de alimentação composto 
por mesa e quatro cadeiras, através do Sistema de Registro de Preços, conforme consta 
no Anexo I 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 22 de agosto 
de 2018, às 09:00 horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, através do 
telefone nº (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 07 de agosto de 2018
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2021 
EDITAL N° 150/2021

B7gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2021 Economia

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.
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2ª Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) MARIO 
LUCIO LUCATELLI, JOSIAS SILVA DE ANDRADE e JOSIAS SILVA DE ANDRADE-ME; do coproprietário de bem indivisível ADALINE RODRIGUES DE 
ANDRADE, TAISE RODRIGUES DOS SANTOS ANDRADE; do titular de usufruto JOSIAS SILVA DE ANDRADE e s/m MARIA DO AMPARO RODRIGUES 
DOS SANTOS DE ANDRADE; do(s) terceiro(s) interessado(s) MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA E MARIA DO AMPARO RODRIGUES DOS SANTOS DE 
ANDRADE. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA da 2ª Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP, na forma da lei, 
FAZ SABER..., que por este Juízo se processam os autos da Ação de Cumprimento de Sentença - Improbidade Administrativa ajuizada por 
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO contra MARIO LUCIO LUCATELLI, HELI DUARTE COIMBRA, JOSIAS SILVA DE ANDRADE, 
METALSOLDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, ARNALDO DE ANDRADE JUNIOR e JOSIAS S DE ANDRADE OLIMPIA ME - Processo nº 
0006555-95.2003.8.26.0400 (Nº de Ordem 2359/2003) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.calilleiloes.com.br. O 1º pregão terá início em 
13/09/2021, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 16/09/2021, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não 
atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 06/10/2021 - 2º 
pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.calilleiloes.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) 
Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Julio Abdo Costa Calil, JUCESP nº 813. O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e 
tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza, 
tais como condomínio, água, luz e gás. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 3% (três por cento) do 
preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no 
Portal www.calilleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será 
realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO 
DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Imóvel 1 - Um lote de terreno, sem benfeitorias, sob n. 14, da quadra n. 15, no loteamento denominado “Jardim 
Santa Fé”, nesta cidade, medindo 10,00 metros de frente, igual metragem nos fundos, por 25,00 metros da frente aos fundos, de ambos os 
lados, encerrando a área de 250,00 metros quadrados, confrontando-se pela frente, com a Avenida Um; pelo lado direito, com o lote n. 15; 
pelo lado esquerdo, com o lote n. 13; e pelos fundos, com o lote n. 27; o qual dista de seu ponto mais próximo 60,00 metros da esquina da 
Avenida Um com a Rua Dezessete. Imóvel objeto da matricula n. 18.173, do Registro de Imóveis de Olímpia-SP. PROPRIETÁRIAS: ADALINE 
RODRIGUES DE ANDRADE e TAISE RODRIGUES DOS SANTOS ANDRADE Av.4/18.173: A Avenida Um passou a se denominar Avenida Manoel 
Cunha e se encontra cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 1149100. Ônus: Av.6/18.173 (Usufruto) Foi constituído a JOSIAS SILVA DE 
ANDRADE e sua mulher MARIA DO AMPARO RODRIGUES DOS SANTOS DE ANDRADE, o usufruto vitalício do imóvel.; Av.8 e 9 (Penhora 100%) 
Imóvel penhorada nestes autos. Imóvel 2 - Um lote de terreno, sem benfeitorias, sob n. 15, da quadra n. 15, no loteamento denominado 
“Jardim Santa Fé”, nesta cidade, medindo 10,00 metros de frente, igual metragem nos fundos, por 25,00 metros da frente aos fundos, de 
ambos os lados, encerrando a área de 250,00 metros quadrados, confrontando-se pela frente, com a Avenida Um; pelo lado direito, com o 
lote n. 16; pelo lado esquerdo, com o lote n. 14; e pelos fundos, com o lote n. 26; o qual dista de seu ponto mais próximo 50,00 metros da 
esquina da Avenida Um com a Rua Dezessete. Imóvel objeto da matricula n. 18.174, do Registro de Imóveis de Olímpia-SP. PROPRIETÁRIAS: 
ADALINE RODRIGUES DE ANDRADE e TAISE RODRIGUES DOS SANTOS ANDRADE. Av.4/18.174: A Avenida Um passou a se denominar Avenida 
Manoel Cunha e se encontra cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 1149200. Ônus: Av.6/18.174 (Usufruto) Foi constituído a JOSIAS 
SILVA DE ANDRADE e sua mulher MARIA DO AMPARO RODRIGUES DOS SANTOS DE ANDRADE, o usufruto vitalício do imóvel; Av.8 e 9 (Penhora 
100%) Imóvel penhorada nestes autos. Trata-se de construção única em 2 lotes. Obs.: Houve decisão (fls.1329/1334) determinando a penhora 
dos imóveis de matrículas nº18.173 e 18.174, face ao Acórdão proferido no Agravo na forma de instrumento nº2124341-45.2015.8.26.0000, 
que reconheceu a ineficácia dos negócios jurídicos simulados relacionados aos imóveis de matrículas nº18.173 e 18.174 (adquiridos após o 
trânsito em julgado da sentença e em nome de suas filhas menores). Obs.: Conforme certidão de avaliação, o local possui: estacionamento 
para 14 carros, 1 sala ampla, 1 ante sala, 1 escritório, 1 cozinha, 1 salão para refeitório, 1 lavanderia nos fundos, 13 apartamentos. Valor da 
avaliação em 01/12/2020: R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Valor atualizado pelo índice de JUN/2021 da Tabela de Correção 
Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: R$ 1.362.923,25 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e 
três reais e vinte e cinco centavos). Local do bem: Av. Manoel Cunha nº 479, Olímpia/SP. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Olímpia/SP, aos 01 de julho de 2021. LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA Juiz(a) de Direito.
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 - O proprietário, , 
inscrito no CNPJ sob nº 00.954.288/0001-33, com sede em São Paulo/SP, 
doravante denominado simplesmente VENDEDOR, torna público, que venderá 
em leilão do �po "MAIOR LANCE OU OFERTA", os imóveis de sua propriedade, 
relacionados no Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas 
normas e disposições, consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito 
Privado. O leilão terá início a par�r da data da liberação dos imóveis no site, para 
envio de lances on-line, encerrando-se no 

 e será realizado à Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a 
cargo da , matriculada na . 1. OBJETO - 1.1. As 
alienações dos imóveis relacionados no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. 
HABILITAÇÃO - 2.1. Os interessados deverão se cadastrar no s i te 

 e se habilitar acessando a página deste leilão, para par�cipação 
on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o 
encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 3.1. O envio de lances, se dará 
exclusivamente através do site . Sobrevindo lance nos 2 
minutos, antecedentes ao horário de fechamento do lote, o prazo de envio de 
lances, será prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem necessárias, 
para que todos tenham oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. O proponente 
vencedor será comunicado expressamente, do prazo e condições de pagamento, 
estabelecidos neste edital. 4. DECLARAÇÃO DO COMITENTE VENDEDOR - 4.1. O 
VENDEDOR, legí�mo proprietário, declara sob as penas da lei, que os imóveis se 
encontram livres e desembaraçados de impostos, taxas, contribuições, etc., bem 
como de quaisquer ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja 
necessidade de regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va 
obrigação, quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. Os imóveis 
relacionados no Anexo I serão vendidos, a quem maior lance oferecer, em l

, obedecidas às condições deste edital, reservando-se o 
VENDEDOR, o direito de liberar ou não os imóveis, pelo maior preço alcançado, 
par�ndo do lance inicial estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o 
caso, de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 
5.1.1. A homologação da venda, fica condicionada a exclusivo critério do 
VENDEDOR. O valor atribuído para o lance inicial dos lotes, não necessariamente é 
o preço mínimo de venda. O VENDEDOR, irá analisar a maior oferta recebida pelos 
lotes, e, em até 07 (sete) dias úteis, após o término do leilão, anunciará a decisão. 
5.2. Os interessados na aquisição dos imóveis, previamente à apresentação de 
lances, deverão ler atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As 
fotos divulgadas dos imóveis são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos 
interessados, procederem visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao 
arrematante, providenciar às suas expensas, toda e qualquer regularização �sica 
e documental dos imóveis, perante os órgãos competentes. 5.4. Os imóveis serão 
vendidos em caráter “AD CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas no edital são 
meramente enuncia�vas e repe��vas das dimensões constantes do registro 
imobiliário. 5.5. Os arrematantes, adquirem os imóveis como eles se apresentam, 
como um todo, não podendo, por conseguinte, reclamar do estado de 
conservação e de eventuais mudanças, nas disposições internas dos imóveis 
apregoados. 5.6. Os interessados deverão cien�ficar-se previamente, das 
restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis aos 
imóveis, no tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das 
obrigações e dos direitos, decorrentes das convenções e especificações de 
condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os débitos incidentes sobre os imóveis, 
que tenham fato gerador a par�r da data da realização do leilão, serão de exclusiva 
responsabilidade dos arrematantes. 5.8. Somente serão aceitos, lances realizados 
por pessoas �sicas ou jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade 
jurídica própria. Estrangeiros deverão comprovar sua permanência legal e 
defini�va no país. 5.9. Os interessados, se pessoa �sica, deverão portar 
documentos para iden�ficação (RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir 
algum imóvel, se emancipado ou assis�do, por seu representante legal. 5.10. Se 
pessoa jurídica, os representantes deverão estar munidos de documentos 

pessoais (RG e CPF), bem como de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou 
Contrato Social e alterações, onde conste, a forma de representação da empresa. 
5.11. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR, para fins de 
concre�zação da transação. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita 
por procuração pública, com poderes especiais para o ato. 5.13. O pagamento do 
valor do arremate poderá ser feito por meio de depósito ou, TED – Transferência 
Eletrônica Disponível, na conta a ser indicada pelo VENDEDOR, em conformidade 
com a condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE 
PAGAMENTO - 6.1. À Vista, na lavratura da escritura, que deverá ocorrer dentro do 
prazo de 30 dias, contados da data da comunicação da homologação da venda, na 
forma do subitem 5.1.1. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, além do 
valor do arremate, a ser pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará 
também ao LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados da data da 
comunicação da homologação da venda, a quan�a correspondente a 5% (cinco 
por cento), sobre esse valor, a �tulo de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 
8.1. A alienação dos imóveis relacionados no Anexo I será formalizada por meio de 
Escritura Pública Defini�va de Venda e Compra. 8.2. O VENDEDOR deverá lavrar o 
instrumento de formalização da alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da 
data da homologação da venda, quando não houver pendência de regularização 
documental, de responsabilidade de qualquer das partes, indicada no texto do 
lote, que impeça a lavratura da escritura. No caso da ocorrência de impedimento, 
a venda será formalizada por meio de instrumento par�cular cabível, dentro do 
prazo estabelecido, até que seja sanada a irregularidade, para a lavratura da 
escritura defini�va. 8.3. O competente Instrumento Aquisi�vo será firmado com o 
arrematante, cujo nome constar da Ata e Recibo de Arrematação, somente 
admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos, na forma da lei, com prévia 
análise e aprovação por parte do VENDEDOR. 8.4. O VENDEDOR se obriga a 
fornecer aos arrematantes, fichas de matrículas dos imóveis, atualizadas, com 
nega�va de ônus e alienações e demais cer�dões exigidas por lei (se posi�vas, 
com as devidas jus�fica�vas). 8.5. Serão de responsabilidade dos arrematantes, 
todas as providências e despesas necessárias, à transferência dos imóveis, 
inclusive foro e laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsável pela 
lavratura da escritura pública, caberá exclusivamente o VENDEDOR. 9. SANÇÕES 
PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento do valor de 
arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada 
uma multa moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação para 
pagamento de despesas administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro 
emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a 
protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista 
no ar�go 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos 
serviços de proteção ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. O comitente 
VENDEDOR responderá, em regra, pela evicção de direitos, no caso de surgir 
decisão judicial defini�va, transitada em julgado, anulando o �tulo aquisi�vo do 
VENDEDOR, nos termos do art. 448 do Código Civil. A responsabilidade do 
VENDEDOR pela evicção, será limitada à devolução dos valores efe�vamente 
pagos pelo arrematante, inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos 
cartórios, acrescidos pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. As posses 
direta ou indireta dos imóveis serão transmi�das aos arrematantes, depois do 
pagamento total do negócio e assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as 
despesas e encargos, de qualquer natureza, necessárias para a liberação ou 
desocupação dos imóveis, quando for o caso, correrão por conta do arrematante. 
11.3. A falta de u�lização pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades, 
que lhes concede a lei e este edital, importa não em renúncia, mas em mera 
tolerância ou reserva, para fazê-los prevalecer, em qualquer outro momento ou 
oportunidade. 11.4. Eventuais pedidos de esclarecimentos deverão ser 
s o l i c i t a d o s  p e l o  t e l .  3 0 0 3 - 0 6 7 7  o u  p o r  e s c r i t o ,  v i a  e - m a i l 
contato@zukerman.com.br . 11.5. As demais condições obedecerão ao que 
regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 
22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.
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LOTE 001 BARUERI/SP – Área de terras, localizada na 
Estrada do Itaqui, Bairro dos Altos. Área total terreno: 
53.784,30m²m². Matrícula nº 125.130 do RI de Local. 
Obs.: Imóvel desocupado Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. Lance Inicial: R$ 9.024.750,00.
LOTE 002 INDAIATUBA/SP - Casa e respec�vo terreno 
lote 01 da quadra 22, situada na Alameda Albrantes, nº 
33, Colinas do Mosteiro de Itaici - Vale das Laranjeiras. 
Área total construída: 759,23m², Área total terreno: 
2.500,00m². Matrícula nº 4.614 do RI Local. Obs.: Imóvel 
desocupado Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 2.418.188,00.
LOTE 003 INDAIATUBA/SP - Casa nº 14, Tipo J, da quadra 
B, situada na Alameda José Amstalden, nº 540, 
Condomínio Vila Panorama. Área total construída: 
463,16m² (sendo 291,56m² área priva�va, área comum 
de construção 171,60m²; Área total terreno: 329,41m². 
Matrícula nº 102.680 do RI Local. Obs.: Imóvel 
desocupado Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 632.138,00.
LOTE 004 INDAIATUBA/SP - Casa nº 16, Tipo L, da quadra 
B, situada na Alameda José Amstalden, nº 540, 
Condomínio Vila Panorama. Área total construída: 
484,35m² (sendo 304,58m² área priva�va, área comum 
de construção 179,77m²); Área total terreno: 302,55m². 
Matrícula nº 102.681 do RI Local. Obs.: Imóvel 
desocupado Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 675.338,00.
LOTE 005 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 23 da quadra 11, do loteamento 
denominado RESIDENCIAL VALVILLE I, situado na 
Alameda Vale da Fragaria, nº 181, Área: 821,73m². 
Matrícula nº 113.628 (Av.06) do RI de Barueri/SP. Obs.: O 
loteamento contém restrições convencionais (normas e 
regulamento), no tocante a edificações e urbanís�cas, 
quanto ao uso do solo, minuciosamente especificado no 
contrato padrão, o qual deverá ser respeitado 
integramente pelo proprietário. Imóvel desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 301.498,00.
LOTE 006 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 16 da quadra 03, do loteamento 
denominado RESIDENCIAL VALVILLE II, situado na 
Calçada Vale dos Pássaros, nº 237. Área: 527,74m². 
Matrícula nº 116.211 do RI de Barueri/SP. Obs.: O 
loteamento contém restrições convencionais (normas e 
regulamento), no tocante a edificações e urbanís�cas, 
quanto ao uso do solo, minuciosamente especificado no 
contrato padrão, o qual deverá ser respeitado 
integramente pelo proprietário. Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 164.334,00.
LOTE 007 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 33 da quadra 01, do loteamento de 
uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, situado na 
Estrada do Jaguari, Área: 389,76m². Matrícula nº 
145.919 (Av.02) do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 156.105,00.
LOTE 008 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 32 da quadra 01, do loteamento de 
uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, situado na 
Estrada do Jaguari, Área: 386,17m². Matrícula nº 
145.920 (Av.02) do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 154.440,00.
LOTE 009 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 12 da quadra 02, do loteamento de 
uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, situado na 
Rua Flor de Liz, Área: 313,71m². Matrícula nº 145.930 
(Av.02) do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 124.200,00.
LOTE 010 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 24 da quadra 16, do loteamento de 
uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, situado na 
Rua das Dracenas, Área: 414,49m². Matrícula nº 
145.957 (Av.02) do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 166.725,00.
LOTE 011 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 23 da quadra 16, do loteamento de 
uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, situado na 
Rua das Dracenas, Área: 414,49m². Matrícula nº 
145.958 (Av.02) do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 166.725,00.
LOTE 012 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 22 da quadra 16, do loteamento de 
uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, situado na 
Rua das Dracenas, Área: 414,49m². Matrícula nº 
145.959 (Av.02) do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 166.725,00.
LOTE 013 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 03 da quadra 16, do loteamento de 
uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, situado na 
Rua das Tulipas, Área: 288,73m². Matrícula nº 145.960 
(Av.02) do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 113.490,00.
LOTE 014 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 02 da quadra 16, do loteamento de 
uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, situado na 
Rua das Tulipas, Área: 285,50m². Matrícula nº 145.961 
(Av.02) do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 112.365,00.
LOTE 015 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 01 da quadra 16, do loteamento de 
uso misto, denominado JARDIM DAS FLORES, situado na 
Rua das Tulipas, esq. c/ Rua Flor de Liz, Área: 338,50m². 
Matrícula nº 145.962 (Av.02) do RI de Barueri/SP. Obs.: 
Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. Lance Inicial: R$ 131.265,00.

LOTE 016 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 01 da quadra 10, do loteamento de 
uso misto (residencial/comercial/serviço), denominado 
JARDIM DAS FLORES, situado na Rua das Avencas, esq. c/ 
Rua dos Lírios, Área: 307,62m². Matrícula nº 165.488 do 
RI  de Baruer i/SP.  Obs. :  Imóvel  Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 118.845,00.
LOTE 017 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 36 da quadra 10, do loteamento de 
uso misto (residencial/comercial/serviço), denominado 
JARDIM DAS FLORES, situado na Rua das Azaléias, esq. c/ 
Rua dos Lírios, Área: 307,62m². Matrícula nº 165.490 do 
RI  de Baruer i/SP.  Obs. :  Imóvel  Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 118.845,00.
LOTE 018 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 18 da quadra 13, do loteamento de 
uso misto (residencial/comercial/serviço), denominado 
JARDIM DAS FLORES, situado na Rua das Begônias, esq. 
c/ Rua das Violetas, Área: 257,62m². Matrícula nº 
165.491 do RI de Barueri/SP. Obs.: Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 98.370,00.
LOTE 019 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 13 da quadra 16, do loteamento de 
uso misto (residencial/comercial/serviço), denominado 
JARDIM DAS FLORES, situado na Rua das Dracenas, esq. 
c/ Rua das Rosas e Rua das Tulipas, Área: 300,21m². 
Matrícula nº 165.492 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 115.470,00.
LOTE 020 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 48 da quadra 17, do loteamento de 
uso residencial, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Orquídeas, Área: 150,00m². 
Matrícula nº 165.531 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 64.395,00.
LOTE 021 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 12 da quadra 18, do loteamento de 
uso residencial, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Orquídeas, Área: 150,00m². 
Matrícula nº 165.543 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 64.395,00.
LOTE 022 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pela junção dos lotes 01 a 22, da quadra 03, 
do loteamento denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua dos Girassóis, Rua das Calêndulas, Rua 
das Hortências e Rua dos Gerânios, Área: 4.096,90m². 
Matrícula nº 166.033 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 1.418.265,00.
LOTE 023 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 21 da quadra 18, do loteamento de 
uso residencial, denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua das Orquídeas, Área: 154,88m². 
Matrícula nº 166.492 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 66.555,00.
LOTE 024 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelos lotes 14 ao 35, da quadra 07, do 
loteamento denominado JARDIM DAS FLORES, situado 
na Rua dos Cravos, esq. c/ Rua das Calêndulas e Rua das 
Bétulas, Área: 3.747,45m². Matrícula nº 183.662 do RI 
de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento 
de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 1.279.980,00.
LOTE 025 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelos lotes 01 ao 13 e 36 ao 48, da quadra 07, 
do loteamento denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua dos Cravos, esq. c/ Rua das Hortências e 
Rua das Bétulas, Área: 4.309,90m². Matrícula nº 
183.688 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 1.458.495,00.
LOTE 026 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelo lote 01 – Unificado, da quadra 05, do 
loteamento denominado JARDIM DAS FLORES, situado 
na Rua dos Antúrios, Rua das Calêndulas, Rua das 
Hortências e Rua dos Ciclames, Área: 5.965,57m². 
Matrícula nº 183.721 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 2.112.120,00.
LOTE 027 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelos lotes 11 ao 28, da quadra 06, do 
loteamento denominado JARDIM DAS FLORES, situado 
na Rua dos Ciclames, Rua das Calêndulas e Rua dos 
Cravos, Área: 3.300,69m². Matrícula nº 183.909 do RI de 
Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 1.132.335,00.
LOTE 028 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelos lotes 01 ao 28, da quadra 04, do 
loteamento denominado JARDIM DAS FLORES, situado 
na Rua dos Gerânios, Rua das Calêndulas, Rua das 
Hortências e Rua dos Antúrios, Área: 5.068,53m². 
Matrícula nº 183.941 do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 1.762.650,00.
LOTE 029 SANTANA DE PARNAÍBA/SP – Terreno 
cons�tuído pelos lotes 01 ao 10 e 29 ao 38, da quadra 06, 
do loteamento denominado JARDIM DAS FLORES, 
situado na Rua dos Ciclames, Rua dos Cravos e Rua das 
Hortências, Área: 3.513,74m². Matrícula nº 185.506 do 
RI  de Baruer i/SP.  Obs. :  Imóvel  Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro Lance Inicial: 
R$ 1.211.310,00.
LOTE 030 RIO DE JANEIRO/RJ – Apartamento nº 401, 
Bloco 6, situado na Rua Franco Zampari, nº 111, 
Freguesia de Jacarepaguá, com direito a 02 vagas de 
garagem cobertas, localizadas no 2º subsolo. Área 
constr.: 155,00m² (IPTU), fração ideal de 0,003910 do 
respec�vo terreno foreiro ao domínio ú�l da União. 
Matrícula nº 397.855 do 9º RI de Local. Obs.: Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

Lance Inicial: R$ 774.000,00.
LOTE 031 RIO DE JANEIRO/RJ – Apartamento nº 110, 
Bloco 1, situado na Rua Franco Zampari, nº 111, 
Freguesia de Jacarepaguá, com direito a 01 vaga de 
garagem descoberta localizada indis�ntamente no 
pavimento térreo. Área constr.: 75,00m² (IPTU), fração 
ideal de 0,001822 do respec�vo terreno foreiro ao 
domínio ú�l da União. Matrícula nº 397.608 do 9º RI de 
Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 324.450,00.
LOTE 032 RIBEIRÃO PRETO/SP – Prédio Comercial, e 
respec�vo terreno situado na Avenida Meira Junior, nº 
161, Campos Elíseos. Área total construída: 775,20m² 
(IPTU), Área total terreno: 296,00m². Matrícula nº 
29.380 do 2º RI Local. Obs.: Área construída pendente 
de averbação no RI. Regularização e encargos perante 
aos órgãos competentes da divergência da área 
construída lançada no IPTU, com a apurada no local e 
averbada no RI, bem como a atualização da numeração 
predial, correrão por conta do comprador. Imóvel 
desocupado Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
Lance Inicial: R$ 528.750,00.
LOTE 033 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 256-B, situado na Rua Sobral, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.785 do RI 
de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento 
de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 40.860,00.
LOTE 034 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 256-C, situado na Rua Sobral, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.786 do RI 
de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento 
de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 40.860,00.
LOTE 035 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 256-D, situado na Rua Sobral, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.787 do RI 
de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento 
de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 40.860,00.
LOTE 036 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 256-E, situado na Rua Sobral, Bairro 
Califórnia. Área: 800,00m². Matrícula nº 121.788 do RI 
de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento 
de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 142.002,00.
LOTE 037 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 251-A, situado na Rua Canindé, 
Bairro Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.790 
do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 81.270,00.
LOTE 038 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 251-B, situado na Rua Canindé, 
Bairro Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.791 
do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 81.270,00.
LOTE 039 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 251-C, situado na Rua Canindé, 
Bairro Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.792 
do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 81.270,00.
LOTE 040 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 251-D, situado na Rua Canindé, 
Bairro Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.793 
do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 81.270,00.
LOTE 041 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 249-A, situado na Rua Canindé, 
Bairro Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.795 
do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 81.270,00.
LOTE 042 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 249-B, situado na Rua Canindé, 
Bairro Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.796 
do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 81.270,00.
LOTE 043 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 249-C, situado na Rua Canindé, 
Bairro Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.797 
do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 
R$ 81.270,00.
LOTE 044 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 249-D, situado na Rua Canindé, 
Bairro Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.798 
do RI de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro Lance Inicial: 
R$ 81.270,00.
LOTE 045 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 257-A, situado na Rua Sobral, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.813 do RI 
de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento 
de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 40.860,00.
LOTE 046 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 257-B, situado na Rua Sobral, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.814 do RI 
de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento 
de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 40.860,00.
LOTE 047 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 257-C, situado na Rua Sobral, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.815 do RI 
de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento 
de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 40.860,00.
LOTE 048 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 257-D, situado na Rua Sobral, Bairro 
Califórnia. Área: 175,00m². Matrícula nº 121.816 do RI 
de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento 
de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 40.860,00.
LOTE 049 BARUERI/SP – Terreno Urbano cons�tuído de 
parte da Chácara nº 257-E, situado na Rua Sobral, Bairro 
Califórnia. Área: 800,00m². Matrícula nº 121.817 do RI 
de Barueri/SP. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento 
de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 142.002,00.
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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 2) referente 
a Concorrência nº 03/2021 – Edital nº 87/2021- objeto: CONSTRUÇÃO DA EMEF CONJUNTO HABITACIONAL 
VIDA NOVA. EMPRESA HABILITADA: VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA. Fica marcado para dia 10/09/2021 ás 12:00 
horas a abertura dos envelopes de propostas comercial, salvo interposição de recursos. Barretos, 30 de 
agosto de 2021. Cristina Aparecida Alves da Silva. Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO DE SUSPENSÃO

Comunicamos a todos os interessados 
a participarem do Pregão Eletrônico 
nº 41/2021 cujo objeto é a Registro 
de Preços de exames laboratoriais, 
exames de imagens e de analises 
clinicas com respectivos laudos, 
que por ordem do Senhor Conselheiro 
EDGARD CAMARGO RODRIGUES, 
do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, o aludido certame está 
SUSPENSO por tempo indetermi-
nado conforme despacho proferido 
nos autos do  TC-017700.989.21-
3. Caraguatatuba, 30 de agosto de 
2021. Eduardo Cursino. Secretário 
Municipal de Administração. 

Processo SUPRI 006/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 96/2021 – Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de desin-
setização, desratização e controle de aracnídeos 
da Rede Municipal de Ensino de Itapevi. - Edital 
disponível gratuitamente nas páginas da internet: 
http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PRO-
POSTAS: a partir das 19h30min do dia 31/08/2021 
até às 14h00min do dia 14/09/2021. - ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: às 14h01min do dia 14/09/2021. 
- INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA): às 
14h10min do dia 14/09/2021. - Para todas as re-
ferências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-
7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
30/08/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 322/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 97/2021 – Aquisição de nobreaks para 
os equipamentos de informática em uso no CPD Do 
Resolve Fácil – (Licitação exclusiva para ME, EPP e 
MEI, nos termos do Artigo 48, I, da Lei Complementar 
nº 123/2006). - Edital disponível gratuitamente nas pá-
ginas da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ 
ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE 
PROPOSTAS: a partir das 19h30min do dia 01/09/2021 
até às 09h00min do dia 15/09/2021. - ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: às 09h01min do dia 15/09/2021. - INÍCIO 
DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA): às 09h10min do 
dia 15/09/2021. - Para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília (DF) – Maiores 
esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@
itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 30/08/2021 – Departamento 
de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 433/2021 – TOMADA DE 
PREÇOS nº 14/2021 – Contratação de empre-
sa especializada para prestação de serviços de 
pavimentação asfáltica e drenagem na Estrada 
Araçariguama. - Recebimento e abertura dos Enve-
lopes às 9h00 do dia 16/09/2021. Local: Rua Agosti-
nho Ferreira Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova 
Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o edital gratuitamen-
te na página da Internet http: //www.itapevi.sp.gov.
br – Esclarecimentos: Fone: (11) 4143-7600. E-mail: 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 30/08/2021 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS 03/2021

PROCESSO DE COMPRA 404/2021
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PA-
VIMENTACAO COM BLOQUETE SEXTAVADO 
E DRENAGEM DA RUA ANTONIO ANDREOLI, 
CONCEDENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO REGIONAL, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA OR-
CAMENTARIO-CONVENIO: 100101/2021.
CREDENCIAMENTO, Recebimento dos envelopes 
Habilitação e Proposta:: 16/09/2021 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, 30 de Agosto de 2021.Eleazar Muniz 
Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

O Prefeito de Embu das Artes TORNA 
PUBLICO:

CONCORRÊNCIA Nº 004/2021 - Pro-
cesso nº 11.497/2021 - Contratação de 
Empresa para Execução de Obras para 
Reforma da Praça do Jardim dos Mo-
raes na cidade de Embu das Artes, a 
encerrar-se às 10h do dia 30/09/2021. 

CONCORRÊNCIA Nº 005/2021 - Pro-
cesso nº 11.500/2021 - Contratação de 
Empresa para Execução de Obras para 
Reforma da Praça do Jardim Dom 
José na cidade de Embu das Artes, a 
encerrar-se às 10h do dia 01/10/2021.

CONCORRÊNCIA Nº 006/2021 - Pro-
cesso nº 11.490/2021 - Contratação de 
Empresa para Execução de Obras de 
Reforma da Praça localizada na Rua 
do Realismo – Jardim Vitória, a en-
cerrar-se às 10h do dia 04/10/2021. 

CONCORRÊNCIA Nº 007/2021 - Pro-
cesso nº 11.507/2021 - Contratação de 
Empresa para Execução de Obras de 
Reforma da Praça localizada na Rua 
Ursa Maior – Jardim do Colégio, a 
encerrar-se às 10h do dia 05/10/2021. 

Editais e informações poderão ser obti-
dos junto ao Depto. de Licitações, das 
09h às 16h, (11) 4785-3618/3475, su-
primentos@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em 
30/08/2021. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
COTIA/SP

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

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

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

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 

LICITAÇÃO Nº 066/2021
Levamos ao conhecimento dos interessados, que 
a Rerratificação do Edital em referência de CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRA-
ÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNE-
CIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, na seguinte 
conformidade: 1. O item 16.1 do Edital de Abertura 
passa a constar com a seguinte redação: “16.1. O 
prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, con-
tados da emissão da nota fiscal.”. 2. À Cláusula 
Segunda da Minuta Contratual fica acrescido: “Pa-
rágrafo único – O prazo de pagamento será de 30 
(trinta) dias, contados da emissão da nota fiscal.” 
3. Fica cancelada sessão de lances sucessivos 
prevista para o dia 27/08/2021, passando para o 
dia 08/09/2021 às 09 h. 3.1. Até o dia 08/09/2021 
às 08 h e 30 min fica aberto o sistema para recebi-
mento de propostas. 4. Ficam mantidas as demais 
disposições. Estância Turística de Tupã, em 25 de 
agosto de 2021. Alexandre Martinez Ignatius, Se-
cretário Executivo.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

CONSÓRCIO REGIONAL
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS

AVISO DO EDITAL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 

LICITAÇÃO Nº 051/2021
Em relação ao procedimento licitatório na modali-
dade Tomada de Preços, sob o nº 02/2021, tendo 
por objeto a contratação de empresa especializa-
da para a organização e realização de até 6 (seis) 
Concursos Públicos, INFORMA que: I) a sessão 
deliberativa para análise de juízo de retratação, 
pela Comissão de Licitação, dos recursos apre-
sentados será no dia 30/08/2021 às 09 h, na forma 
do § 4º do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/1993; e 
II) sessão de abertura de envelope de propostas, 
julgamento e classificação para o dia 10/09/2021 
às 9h. Estância Turística de Tupã, em 23 de agos-
to de 2021. Alexandre Martinez Ignatius, Secretá-
rio Executivo.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 

REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO DIFERENCIADA RESERVA DE COTA 
DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS, EMPRE-
SAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREEN-
DEDOR INDIVIDUAL – MEI conforme previsão do Art 
48 da LC 123/06 e 147/14
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
45/2021 - Processo nº 4.948/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
INSUMOS DE LABORATÓRIO PELO PERÍODO DE 
12 MESES, conforme condições e especificações 
contidas no Edital e seus anexos, cujo edital se en-
contrará disponível no Site da Prefeitura Municipal de 
Peruíbe através do link: http://www.peruibe3.sp.gov.
br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site:  www.
comprasbr.com.br a partir do dia 01 / 09 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  01 / 09 / 2021.
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
09:00 horas do dia 15 / 09 / 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
09:01 horas do dia 15 / 09 / 2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 15 / 09 / 2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 27 DE AGOSTO DE 2021.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021 

REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO COM RESERVA EXCLUSIVA PARA 
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
- MEI
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
46/2021 - Processo nº 4.937/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (CE-
RÂMICA, LOUÇA E PIA), conforme condições e es-
pecificações contidas no Edital e seus anexos, cujo 
edital se encontrará disponível no Site da Prefeitura 
Municipal de Peruíbe através do link: http://www.pe-
ruibe3.sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e 
no site:  www.comprasbr.com.br a partir do dia 02 / 
09 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  02 / 09 /2021.
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
09:00 horas do dia 16 / 09 /2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
09:01 horas do dia 16 / 09 /2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 16 / 09 /2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 27 DE AGOSTO DE 2021.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2021 

REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO COM RESERVA EXCLUSIVA PARA MI-
CROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO POR-
TE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
47/2021 - Processo nº 4.946/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (MA-
TERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA), conforme 
condições e especificações contidas no Edital e seus 
anexos, cujo edital se encontrará disponível no Site 
da Prefeitura Municipal de Peruíbe através do link: 
http://www.peruibe3.sp.gov.br/editais-para-concor-
rencia-publica/ e no site:  www.comprasbr.com.br a 
partir do dia 02 / 09 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 14:00 
horas do dia  02 / 09 /2021.
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
14:00 horas do dia 16 / 09 /2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
14:01 horas do dia 16 / 09 /2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 14:30 horas do dia 16 / 09 /2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 30 DE AGOSTO DE 2021.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 

(DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO)
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
48/2021 - REGISTRO DE PREÇOS - Processo nº 
7.633/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REA-
LIZAÇÃO DE TESTES DE BIOQUIMICA, COM 
CESSÃO E INSTALAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS 
AUTOMATIZADOS EM CARATER DE COMODATO 
PELO PERIODO DE 12 MESES, conforme condições 
e especificações contidas no Edital e seus anexos, 
cujo edital se encontrará disponível no Site da Prefei-
tura Municipal de Peruibe através do link: http://www.
peruibe3.sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publi-
ca/ e no site:  www.comprasbr.com.br a partir do dia 
01/09/2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 
horas do dia  01/09/2021.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 
horas do dia   16/09/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as 
09:01 horas do dia  16/09/2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 16/09/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 30 DE AGOSTO DE 2021.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – 
CEP 11750-000
Fone (0xx13) 3451.1028 – email:admpbe@gmail.
com
CNPJ 46.578.514/0001-20
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMI-
NISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 

(DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO)
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
49/2021 - REGISTRO DE PREÇOS - Processo nº 
7.631/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALI-
ZAÇÃO DE TESTES DE HEMOGRAMA POR MÊS 
COM CESSÃO E INSTALAÇÃO DE 2 EQUIPAMEN-
TOS, SENDO 1 NOVO E 1 EQUIPAMENTO PARA 
BACKUP, AMBOS AUTOMATIZADOS, EM CARA-
TER DE COMODATO, conforme condições e especi-
ficações contidas no Edital e seus anexos, cujo edital 
se encontrará disponível no Site da Prefeitura Muni-
cipal de Peruibe através do link: http://www.peruibe3.
sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site:  
www.comprasbr.com.br a partir do dia 01/09/2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 
horas do dia  01/09/2021.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 
horas do dia   17/09/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as 
09:01 horas do dia  17/09/2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 17/09/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 30 DE AGOSTO DE 2021.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – 
CEP 11750-000
Fone (0xx13) 3451.1028 – email:admpbe@gmail.
com
CNPJ 46.578.514/0001-20
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMI-
NISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 7736/2021 - Modali-
dade Pregão Presencial nº 62/2021 – Pres-
tação de Serviços de Manutenção de Cadei-
ras, Poltronas, Sofás, Longarinas, Móveis e 
Armários do Fundo Social de Solidariedade. 
DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a 
licitação em epígrafe para o dia 15 de se-
tembro de 2021 às 14 horas, no AUDITÓRIO 
DO ATENDE FÁCIL, sito a Rua Major Carlo 
Del Prete nº 651 – com entrada pela rua Pa-
raíba s/nº, Centro, em São Caetano do Sul/
SP. O edital, anexos e demais informações e 
esclarecimentos, poderão ser obtidos no en-
dereço eletrônico http://licitacao.saocaeta-
nodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento 
de Licitações e Contratos, e telefones para 
contato: 4233-7235”. Secretária Municipal 
de Governo Silvia de Campos – 25/08/2021. 
São Caetano do Sul, 30 de agosto de 2021. 
Carolina Morales Bernardino-Diretora do De-
partamento de Licitações e Contratos

RESUMO: Processo nº 9276/2021 – Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 63/2021 – Oferta 
de Compra nº 863600801002021OC00023 
– REGISTRO DE PREÇOS PARA FOR-
NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 
ATENDER MANDADO JUDICIAL. DATA 
DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação 
em epígrafe para o dia 16 de setembro de 
2021 às 09 horas, a ser realizada no ende-
reço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital, 
anexos e demais informações e esclareci-
mentos, poderão ser obtidos nos endereços 
eletrônicos www.bec.sp.gov.br, e http://licita-
cao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no 
Departamento de Licitações e Contratos, e 
telefones para contato: 4233-7235”. Secretá-
ria Municipal de Governo: Silvia de Campos 
– 30/08/2021. São Caetano do Sul, 30 de 
agosto de 2021. Carolina Morales Bernardi-
no-Diretora do Departamento de Licitações 
e Contratos.

EMBU DAS ARTES

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

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

RCPN da Sede da Comarca de Embu das Artes

Edital de Proclamas

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

JOHNES LUIS DOS SANTOS MONTEIRO, estado civil sol-
teiro, profissão técnico em edificações, nascido em Embu 
das Artes, SP no dia treze de outubro de mil novecentos e 
oitenta e seis (13/10/1986), residente e domiciliado Rua Mi-
nas Gerais, 159, Jardim Sílvia, Embu das Artes, SP, filho de 
LUIZ CARLOS ALVES MONTEIRO e de NEUSA DO ESPI-
RITO SANTO MONTEIRO. LUCINEIA NASCIMENTO LINS, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de farmácia, nascida 
em Buerarema, BA no dia dois de setembro de mil novecen-
tos e oitenta e oito (02/09/1988), residente e domiciliada Rua 
Minas Gerais, 159, Jardim Sílvia, Embu das Artes, SP, filha 
de COSME MOREIRA LINS e de MARIA APARECIDA TEI-
XEIRA DO NASCIMENTO. 

RICARDO BRITO COSTA, estado civil solteiro, profissão en-
genheiro, nascido em São Paulo, SP no dia quatro de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois (04/08/1992), residente 
e domiciliado Rua Flórida, 443, Jardim Magaly, Embu das Ar-
tes, SP, filho de ANTONIO CARLOS CABRAL COSTA e de 
ROSEMEIRE APARECIDA BRITO COSTA. BRUNA DE LIMA 
SILVA, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte de maio de mil novecentos 
e noventa (20/05/1990), residente e domiciliada Rua Coxim, 
271, Jardim Novo Campo Limpo, Embu das Artes, SP, filha 
de JOÃO VIRTUOSO DA SILVA e de ZELITA MARIA DA SIL-
VA LIMA SILVA. 

ANDERSON SILVA MARROQUES, estado civil divorciado, 
profissão vendedor, nascido em Embu das Artes, SP no 
dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(29/06/1988), residente e domiciliado Rua Ibirama, 50, Jar-
dim São Francisco, Embu das Artes, SP, filho de DELI DOS 
SANTOS MARROQUES e de JOSEILDA MARIA DA SILVA 
MARROQUES. TATIANA DE PAULA DA SILVA MARRO-
QUES, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfer-
magem, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
janeiro de mil novecentos e noventa (22/01/1990), residente 
e domiciliada Rua Ibirama, 50, Jardim São Francisco, Embu 
das Artes, SP, filha de FRANCISCO DE PAULA DA SILVA e 
de LUCINEA DA SILVA. 

MATHEUS DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
novembro de mil novecentos e noventa e oito (25/11/1998), 
residente e domiciliado Rua do Industriário, 313, Jardim 
de Lourdes, Embu das Artes, SP, filho de JOSE APRIGIO 
DE SOUZA NETO e de ROSANGELA DA SILVA SOUZA. 
MIKAELY SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Juquitiba, SP no dia vinte e quatro de outubro 
de mil novecentos e noventa e nove (24/10/1999), residente 
e domiciliada Rua do Industriário, 313, Jardim de Lourdes, 
Embu das Artes, SP, filha de JOSE FRANCISCO DO CAR-
MO SANTOS e de MARILEI FEITOZA DA SILVA. 

REGINALDO BIANCHI DA ROSA, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de logistica, nascido em Cotia, SP no dia três de 
novembro de mil novecentos e noventa e nove (03/11/1999), 
residente e domiciliado Estrada Ponta Porã, 50, Bosque 
Capuava, Embu das Artes, SP, filho de REGINALDO CIO-
CHETI DA ROSA e de FABIANA APARECIDA BIANCHI. 
MAYSA ZAGARE GIBERTONI, estado civil solteira, profissão 
assistente administrativa junior, nascida em Cotia, SP no dia 
trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e sete 
(31/01/1997), residente e domiciliada Estrada Ponta Porã, 
50, Bosque Capuava, Embu das Artes, SP, filha de HELIO 
GIBERTONI e de MARIA DE FATIMA ZAGARE GIBERTONI. 

VAGNER NUNES CIRQUEIRA, estado civil solteiro, profis-
são autônomo, nascido em Pedra Preta, MT no dia dezoito 
de maio de mil novecentos e setenta e sete (18/05/1977), 
residente e domiciliado Rua Marquês de Itu, 126, Engenho 
Velho, Embu das Artes, SP, filho de MILTON NUNES CIR-
QUEIRA e de ANALIA ROSA CIRQUEIRA. LUARA DOS 
SANTOS AQUINO DE ANDRADE, estado civil divorciada, 
profissão assisntente financeira, nascida em São Paulo, SP 
no dia treze de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(13/11/1989), residente e domiciliada Rua Marquês de Itu, 
126, Engenho Velho, Embu das Artes, SP, filha de ATAIDE 
AQUINO DE ANDRADE e de JOANA DOS SANTOS AQUI-
NO DE ANDRADE. 

ARMENIO RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO, estado civil divor-
ciado, profissão motorista, nascido em Condeuba, BA no dia 
primeiro de setembro de mil novecentos e cinquenta e cinco 
(01/09/1955), residente e domiciliado Rua Sebastião Aniceto 
de Jesus Lins, 383, Jardim Magaly, Embu das Artes, SP, filho 
de ABDIAS DA SILVA AZEVEDO e de ADELINA RIBEIRO DA 
SILVA. MARCILENE TAVARES DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Lagoa Formosa, 
MG no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e sessen-
ta e três (25/07/1963), residente e domiciliada Rua Sebastião 
Aniceto de Jesus Lins, 383, Jardim Magaly, Embu das Artes, 
SP, filha de JOSÉ TAVARES DO NASCIMENTO e de LAURA 
FERNANDES DO NASCIMENTO. 

CARLOS HENRIQUE PROENÇA, estado civil solteiro, pro-
fissão conferente, nascido em São Paulo, SP no dia três de 
outubro de mil novecentos e noventa e oito (03/10/1998), re-
sidente e domiciliado Rua Equador, 263, Jardim dos Moraes, 
Embu das Artes, SP, filho de JOSE CARLOS FERREIRA DE 
PROENÇA e de ELIANE RIBAS DE LARA. JESSICA MIRAN-
DA PEREIRA, estado civil solteira, profissão assistente de 
vendas, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
agosto de mil novecentos e noventa e nove (24/08/1999), re-
sidente e domiciliada Rua Equador, 263, Jardim dos Moraes, 
Embu das Artes, SP, filha de PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA 
e de ONEIDE MIRANDA DE OLIVEIRA. 

FELIPE MOLINARI DAMASIO, estado civil solteiro, profissão 
tecnico em informática, nascido em São Paulo, SP no dia 
primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(01/12/1992), residente e domiciliado Estrada São Marcos, 
820, Jardim São Marcos, Embu das Artes, SP, filho de JOSE 
GERALDO DAMASIO e de MARINES MOLINARI DAMASIO. 
ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, 
SP no dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(11/08/1987), residente e domiciliada Estrada São Marcos, 
820, Jardim São Marcos, Embu das Artes, SP, filha de ANTO-
NIA PEREIRA DE OLIVEIRA. 

FILIPE ANDRESSON DE ALMEIDA CORTES, estado ci-
vil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, nascido 
em Potiraguá, BA no dia cinco de junho de dois mil e dois 
(05/06/2002), residente e domiciliado Rua Ursa Menor, 21, 
Jardim do Colégio, Embu das Artes, SP, filho de ANDRE 
PEREIRA DE ALMEIDA e de MARINALVA DE ALMEIDA 
CORTES. JÉSSICA RODRIGUES DA SILVA CERQUEIRA, 
estado civil solteira, profissão operadora beckoffice, nascida 
em Taboão da Serra, SP no dia dez de maio de dois mil e 
dois (10/05/2002), residente e domiciliada Rua Ursa Menor, 
21, Jardim do Colégio, Embu das Artes, SP, filha de JOSIAS 
CERQUEIRA e de JUSCELITA RODRIGUES DA SILVA CER-
QUEIRA. 

Proclamas
WANDERLEI SILVERIO GOMES, estado civil solteiro, pro-
fissão autônomo, nascido em São Paulo, SP no dia dez de 
março de mil novecentos e setenta e dois (10/03/1972), re-
sidente e domiciliado Rua São Sebastião, 116, Jardim dos 
Oliveiras, Embu das Artes, SP, filho de ANTONIO SILVERIO 
GOMES e de NOELI CERINI DE SOUZA GOMES. BEATRIZ 
MOREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP no dia quatorze de junho de mil 
novecentos e noventa e três (14/06/1993), residente e domi-
ciliada Rua São Sebastião, 116, Jardim dos Oliveiras, Embu 
das Artes, SP, filha de EDNEA MOREIRA DA SILVA. 

RICARDO AUGUSTO APARECIDO DE LIMA, estado civil 
solteiro, profissão mecânico, nascido em São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e três 
(22/04/1993), residente e domiciliado Rua Parreiras, 107, 
Jardim Pinheirinho, Embu das Artes, SP, filho de PEDRO 
LOURENÇO DE LIMA e de MARIA DE LOURDES LIMA. 
ALANIS NOGUEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são vendedora, nascida em São Paulo, SP no dia quatorze 
de setembro de dois mil (14/09/2000), residente e domicilia-
da Rua Parreiras, 107, Jardim Pinheirinho, Embu das Artes, 
SP, filha de JOSE FERNANDO DA SILVA e de WALQUIRIA 
SANTOS NOGUEIRA. 

JOSE LUIZ VANDERLEI CORREIA DA COSTA E SILVA, es-
tado civil divorciado, profissão chaveiro, nascido em Monte 
Santo, BA no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos 
e setenta e cinco (29/09/1975), residente e domiciliado Rua 
Macajuba, 226, Jardim Santa Júlia, Itapecerica da Serra, SP, 
filho de ALOISIO CORREIA DA SILVA e de ODETE MARIA 
DA COSTA E SILVA. JOSELMA ALMEIDA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão enfermeira, nascida em Jacobina, BA 
no dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(30/09/1992), residente e domiciliada Rua Cruzeiro, 276, Jar-
dim Ângela, Embu das Artes, SP, filha de JOSE MANOEL DA 
SILVA e de FLORIZETE OLIVEIRA ALMEIDA. 

DOUGLAS SANTOS DE MARQUI, estado civil solteiro, pro-
fissão autonomo, nascido em São Paulo, SP no dia quatro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e três (04/12/1993), 
residente e domiciliado Rua Perdizes, 223, Jardim Santa Te-
reza, Embu das Artes, SP, filho de ALEXANDRE DE MAR-
QUI e de JOSEFA EDILEIDE DA SILVA SANTOS. KEMILLY 
FRANCIELLY DE JESUS LEITE, estado civil solteira, pro-
fissão secretária, nascida em Taboão da Serra, SP no dia 
dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e oito 
(19/12/1998), residente e domiciliada Rua Perdizes, 223, Jar-
dim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filha de FERNANDO 
DA SILVA LEITE e de MARIA JOSE LIMA DE JESUS. 

ANDRÉ MASCARENHAS MENA, estado civil solteiro, profis-
são enfermeiro, nascido em São Paulo, SP no dia dezessete 
de maio de mil novecentos e noventa e dois (17/05/1992), 
residente e domiciliado Rua Professor Mário Osassa, 361, 
Jardim Magaly, Embu das Artes, SP, filho de JOSÉ ISMAEL 
MENA CASTELLON e de IVONE MASCARENHAS ALVES. 
LIS OLIVEIRA LOPES, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de produção, nascida em Dário Meira, BA no dia quatro de 
julho de mil novecentos e noventa e quatro (04/07/1994), re-
sidente e domiciliada Rua Copo de Leite, 34, Jardim Branca 
Flor, Itapecerica da Serra, SP, filha de LUZIVANDO ROSA 
LOPES e de LUCILDA DA SILVA OLIVEIRA. 

LEANDRO DOS SANTOS DE SENA, estado civil solteiro, 
profissão autonomo, nascido em Salvador, BA no dia dez de 
setembro de mil novecentos e noventa e três (10/09/1993), 
residente e domiciliado Rua Boracéia, 63, Jardim Vista Ale-
gre, Embu das Artes, SP, filho de ROQUE LEANDRO DE 
SENA e de VALDIMIA DOS SANTOS. ESTER MARTINS 
PEREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpe-
za, nascida em Taboão da Serra, SP no dia vinte de abril 
de mil novecentos e noventa e nove (20/04/1999), residente 
e domiciliada Rua Boracéia, 63, Jardim Vista Alegre, Embu 
das Artes, SP, filha de AILTON JOSE PEREIRA e de CELIA 
MARTINS FREITAS DA SILVA. 

RUGEMAR CUSTODIO SILVA, estado civil divorciado, pro-
fissão pedreiro, nascido em Aparecida do Taboado, MS no 
dia onze de agosto de mil novecentos e sessenta e dois 
(11/08/1962), residente e domiciliado Travessa da Torre, 33, 
Jardim Nossa Senhora de Fátima, Embu das Artes, SP, fi-
lho de BELCHIOR CUSTODIO SILVA e de ANA NOCHITEL. 
MARIANITA FRANCISCA DE ARAUJO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Pilão Arcado, BA no dia dezoito 
de novembro de mil novecentos e noventa (18/11/1990), re-
sidente e domiciliada Travessa da Torre, 33, Jardim Nossa 
Senhora de Fátima, Embu das Artes, SP, filha de ARCELINO 
FRANCISCO DE ARAUJO e de EVA MOREIRA DE ARAUJO. 

JONEI SILVA COSTA, estado civil divorciado, profissão em-
presário, nascido em São Paulo, SP no dia dez de dezembro 
de mil novecentos e setenta e nove (10/12/1979), residente 
e domiciliado Rua Savério Quadrio, 621, apt. 201, bloco 44, 
Parque Ipê, São Paulo, SP, filho de JOÃO PEDRO COSTA e 
de MARIA DE FATIMA SILVA COSTA. JOSEANE PEREIRA 
XAVIER, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida 
em Bom Jesus da Lapa, BA no dia nove de junho de mil nove-
centos e noventa e um (09/06/1991), residente e domiciliada 
Rua Francisca Rodrigues Adriano, 131, bloco 1, apt. 2, Vila 
Ísis Cristina, Embu das Artes, SP, filha de JAIME FERREIRA 
XAVIER e de DOMINGA PEREIRA DA SILVA. 

ALLAN SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP no dia primeiro de março 
de mil novecentos e noventa e nove (01/03/1999), residen-
te e domiciliado Rua Bom Retiro, 55, Jardim Santa Tereza, 
Embu das Artes, SP, filho de SANDRO DE JESUS SOUZA 
e de CLAUDIA JOAQUIM DOS SANTOS. AMANDA NAS-
CIMENTO SILVA, estado civil solteira, profissão assistente 
financeiro, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de agosto de mil novecentos e noventa e sete (29/08/1997), 
residente e domiciliada Rua Bom Retiro, 55, Jardim Santa Te-
reza, Embu das Artes, SP, filha de MARCIO DE LIMA SILVA e 
de ANA PAULA MARQUES NASCIMENTO. 

CLAUDINEY NOBERTO VIANA, estado civil divorciado, pro-
fissão assistente de logística, nascido em São Paulo, SP no 
dia dezenove de janeiro de mil novecentos e setenta e sete 
(19/01/1977), residente e domiciliado Rua Lorena, 95, Jardim 
Dom José, Embu das Artes, SP, filho de NOBERTO VIANA e 
de LUCIA DE FÁTIMA VIANA. SILVANA FERNANDES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Embu das Artes, SP no dia vinte e seis de outubro de mil 
novecentos e setenta e oito (26/10/1978), residente e domi-
ciliada Rua Lorena, 95, Jardim Dom José, Embu das Artes, 
SP, filha de GUILHERMINO FERNANDES DOS SANTOS e 
de JESUINA FERNANDES DOS SANTOS. 

CARLOS AUGUSTO PIMENTEL MENDES, estado civil 
solteiro, profissão engenheiro agrônomo, nascido em Barra 
do Piraí, RJ no dia sete de fevereiro de mil novecentos e 
sessenta e cinco (07/02/1965), residente e domiciliado Ala-
meda Pintassilgo, 157, Jardim Itatiaia, Embu das Artes, SP, 
filho de SEBASTIÃO GONÇALVES MENDES e de YEDDA 
PIMENTEL MENDES. SUSANA GAZIRE, estado civil soltei-
ra, profissão engenheira agrônoma, nascida em São Paulo, 
SP no dia quinze de junho de mil novecentos e setenta e oito 
(15/06/1978), residente e domiciliada Alameda Pintassilgo, 
157, Jardim Itatiaia, Embu das Artes, SP, filha de SERGIO 
FERNANDO SANTOS GAZIRE e de ELBA CAROLINA CA-
BIANCA GAZIRE. 

PAULO FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão assistente de operações, nascido em Águas Ver-
melhas, MG no dia trinta de maio de mil novecentos e setenta 
e dois (30/05/1972), residente e domiciliado Rua Amazonas, 
545, Jardim Novo Campo Limpo, Embu das Artes, SP, filho 
de SEBASTIÃO FERNANDES DOS SANTOS e de HILDA 
XAVIER DOS SANTOS. MARGARIDA MAURINA DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Catas Altas da Noruega, MG no dia dez de junho 
de mil novecentos e sessenta e nove (10/06/1969), residente 
e domiciliada Rua Amazonas, 545, Jardim Novo Campo Lim-
po, Embu das Artes, SP, filha de VICENTE FLAUZINO DOS 
SANTOS e de INES PRISCA DOS SANTOS. 

JULGAMENTO
PARECER Nº 024/2021
GUICHÊ: 021.031/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1800/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA TIPO LED NA PRAÇA DAS BAN-
DEIRAS, PRAÇA DA GRUTA, ÁREA DE LAZER 
DO JARDIM TAMOIOS, PRAÇA DO BAIRRO, 
PRAÇA ELIZABETH DO AMARAL LUIZ, PRAÇA 
JARDIM POPULAR II, PRAÇA VER. LAURINDO 
FERREIRA FILHO, PRAÇA DA IGREJA SANTA 
ÂNGELA E PRAÇA DA IGREJA SÃO SEBAS-
TIÃO NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO 
NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DES-
CRITIVO, NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
E NOS DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE 
INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.
Analisadas as amostras apresentadas pela em-
presa RM EMPREENDIMENTOS EIRELI, a Sub-
comissão de Licitação da Administração Geral, 
respaldada pela Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos – Gerência de Iluminação Pública, resol-
ve desclassificar a mesma, em virtude das amos-
tras não estarem de acordo com os itens do edital, 
conforme consta dos autos.

Araraquara, 30 de Agosto de 2021.
ARIANE SOARES DE SOUZA

Subcomissão de Licitação da Administração Geral 
Presidente

WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Subcomissão de Licitação da Administração Geral 

Membro Executor Titular
DANIELA DE FÁTIMA PETRÔNIO MARIANO

Subcomissão de Licitação da Administração Geral 
Membro de Apoio aos Titulares

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200
AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada 
abaixo:
Tomada de Preços nº 09/2021 - Processo nº 1.924/2021 
- Objeto: Obra de pavimentação asfáltica da estrada do 
bairro capim fino, com fornecimento de mão de obra, mate-
riais e equipamentos. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Os 
envelopes dos licitantes com a documentação e a proposta 
deverão ser entregues no Departamento de Compras e Li-
citações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade, 
até às 11h00 do dia 16/09/2021.  O início da abertura dos 
envelopes será às 14h30 do dia 16/09/2021, na Sala de 
Abertura de Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, 
nesta cidade. O edital completo encontra-se à disposição 
no Departamento de Compras e Licitações, ou através do 
site: U São Pedro, 30 de agosto de 2021. Thiago Silvério 
da Silva - Prefeito Municipal

Anuncie:  

11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

DocuSign Envelope ID: 95FE4B0C-995B-4BFC-8CFB-4A74B2626701
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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 2) referente 
a Concorrência nº 03/2021 – Edital nº 87/2021- objeto: CONSTRUÇÃO DA EMEF CONJUNTO HABITACIONAL 
VIDA NOVA. EMPRESA HABILITADA: VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA. Fica marcado para dia 10/09/2021 ás 12:00 
horas a abertura dos envelopes de propostas comercial, salvo interposição de recursos. Barretos, 30 de 
agosto de 2021. Cristina Aparecida Alves da Silva. Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO DE SUSPENSÃO

Comunicamos a todos os interessados 
a participarem do Pregão Eletrônico 
nº 41/2021 cujo objeto é a Registro 
de Preços de exames laboratoriais, 
exames de imagens e de analises 
clinicas com respectivos laudos, 
que por ordem do Senhor Conselheiro 
EDGARD CAMARGO RODRIGUES, 
do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, o aludido certame está 
SUSPENSO por tempo indetermi-
nado conforme despacho proferido 
nos autos do  TC-017700.989.21-
3. Caraguatatuba, 30 de agosto de 
2021. Eduardo Cursino. Secretário 
Municipal de Administração. 

Processo SUPRI 006/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 96/2021 – Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de desin-
setização, desratização e controle de aracnídeos 
da Rede Municipal de Ensino de Itapevi. - Edital 
disponível gratuitamente nas páginas da internet: 
http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PRO-
POSTAS: a partir das 19h30min do dia 31/08/2021 
até às 14h00min do dia 14/09/2021. - ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: às 14h01min do dia 14/09/2021. 
- INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA): às 
14h10min do dia 14/09/2021. - Para todas as re-
ferências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-
7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
30/08/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 322/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 97/2021 – Aquisição de nobreaks para 
os equipamentos de informática em uso no CPD Do 
Resolve Fácil – (Licitação exclusiva para ME, EPP e 
MEI, nos termos do Artigo 48, I, da Lei Complementar 
nº 123/2006). - Edital disponível gratuitamente nas pá-
ginas da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ 
ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE 
PROPOSTAS: a partir das 19h30min do dia 01/09/2021 
até às 09h00min do dia 15/09/2021. - ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: às 09h01min do dia 15/09/2021. - INÍCIO 
DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA): às 09h10min do 
dia 15/09/2021. - Para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília (DF) – Maiores 
esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@
itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 30/08/2021 – Departamento 
de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 433/2021 – TOMADA DE 
PREÇOS nº 14/2021 – Contratação de empre-
sa especializada para prestação de serviços de 
pavimentação asfáltica e drenagem na Estrada 
Araçariguama. - Recebimento e abertura dos Enve-
lopes às 9h00 do dia 16/09/2021. Local: Rua Agosti-
nho Ferreira Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova 
Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o edital gratuitamen-
te na página da Internet http: //www.itapevi.sp.gov.
br – Esclarecimentos: Fone: (11) 4143-7600. E-mail: 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 30/08/2021 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS 03/2021

PROCESSO DE COMPRA 404/2021
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PA-
VIMENTACAO COM BLOQUETE SEXTAVADO 
E DRENAGEM DA RUA ANTONIO ANDREOLI, 
CONCEDENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO REGIONAL, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA OR-
CAMENTARIO-CONVENIO: 100101/2021.
CREDENCIAMENTO, Recebimento dos envelopes 
Habilitação e Proposta:: 16/09/2021 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, 30 de Agosto de 2021.Eleazar Muniz 
Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

O Prefeito de Embu das Artes TORNA 
PUBLICO:

CONCORRÊNCIA Nº 004/2021 - Pro-
cesso nº 11.497/2021 - Contratação de 
Empresa para Execução de Obras para 
Reforma da Praça do Jardim dos Mo-
raes na cidade de Embu das Artes, a 
encerrar-se às 10h do dia 30/09/2021. 

CONCORRÊNCIA Nº 005/2021 - Pro-
cesso nº 11.500/2021 - Contratação de 
Empresa para Execução de Obras para 
Reforma da Praça do Jardim Dom 
José na cidade de Embu das Artes, a 
encerrar-se às 10h do dia 01/10/2021.

CONCORRÊNCIA Nº 006/2021 - Pro-
cesso nº 11.490/2021 - Contratação de 
Empresa para Execução de Obras de 
Reforma da Praça localizada na Rua 
do Realismo – Jardim Vitória, a en-
cerrar-se às 10h do dia 04/10/2021. 

CONCORRÊNCIA Nº 007/2021 - Pro-
cesso nº 11.507/2021 - Contratação de 
Empresa para Execução de Obras de 
Reforma da Praça localizada na Rua 
Ursa Maior – Jardim do Colégio, a 
encerrar-se às 10h do dia 05/10/2021. 

Editais e informações poderão ser obti-
dos junto ao Depto. de Licitações, das 
09h às 16h, (11) 4785-3618/3475, su-
primentos@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em 
30/08/2021. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
COTIA/SP

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

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

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

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 

LICITAÇÃO Nº 066/2021
Levamos ao conhecimento dos interessados, que 
a Rerratificação do Edital em referência de CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRA-
ÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNE-
CIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, na seguinte 
conformidade: 1. O item 16.1 do Edital de Abertura 
passa a constar com a seguinte redação: “16.1. O 
prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, con-
tados da emissão da nota fiscal.”. 2. À Cláusula 
Segunda da Minuta Contratual fica acrescido: “Pa-
rágrafo único – O prazo de pagamento será de 30 
(trinta) dias, contados da emissão da nota fiscal.” 
3. Fica cancelada sessão de lances sucessivos 
prevista para o dia 27/08/2021, passando para o 
dia 08/09/2021 às 09 h. 3.1. Até o dia 08/09/2021 
às 08 h e 30 min fica aberto o sistema para recebi-
mento de propostas. 4. Ficam mantidas as demais 
disposições. Estância Turística de Tupã, em 25 de 
agosto de 2021. Alexandre Martinez Ignatius, Se-
cretário Executivo.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

CONSÓRCIO REGIONAL
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS

AVISO DO EDITAL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 

LICITAÇÃO Nº 051/2021
Em relação ao procedimento licitatório na modali-
dade Tomada de Preços, sob o nº 02/2021, tendo 
por objeto a contratação de empresa especializa-
da para a organização e realização de até 6 (seis) 
Concursos Públicos, INFORMA que: I) a sessão 
deliberativa para análise de juízo de retratação, 
pela Comissão de Licitação, dos recursos apre-
sentados será no dia 30/08/2021 às 09 h, na forma 
do § 4º do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/1993; e 
II) sessão de abertura de envelope de propostas, 
julgamento e classificação para o dia 10/09/2021 
às 9h. Estância Turística de Tupã, em 23 de agos-
to de 2021. Alexandre Martinez Ignatius, Secretá-
rio Executivo.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 

REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO DIFERENCIADA RESERVA DE COTA 
DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS, EMPRE-
SAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREEN-
DEDOR INDIVIDUAL – MEI conforme previsão do Art 
48 da LC 123/06 e 147/14
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
45/2021 - Processo nº 4.948/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
INSUMOS DE LABORATÓRIO PELO PERÍODO DE 
12 MESES, conforme condições e especificações 
contidas no Edital e seus anexos, cujo edital se en-
contrará disponível no Site da Prefeitura Municipal de 
Peruíbe através do link: http://www.peruibe3.sp.gov.
br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site:  www.
comprasbr.com.br a partir do dia 01 / 09 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  01 / 09 / 2021.
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
09:00 horas do dia 15 / 09 / 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
09:01 horas do dia 15 / 09 / 2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 15 / 09 / 2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 27 DE AGOSTO DE 2021.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021 

REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO COM RESERVA EXCLUSIVA PARA 
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
- MEI
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
46/2021 - Processo nº 4.937/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (CE-
RÂMICA, LOUÇA E PIA), conforme condições e es-
pecificações contidas no Edital e seus anexos, cujo 
edital se encontrará disponível no Site da Prefeitura 
Municipal de Peruíbe através do link: http://www.pe-
ruibe3.sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e 
no site:  www.comprasbr.com.br a partir do dia 02 / 
09 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  02 / 09 /2021.
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
09:00 horas do dia 16 / 09 /2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
09:01 horas do dia 16 / 09 /2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 16 / 09 /2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 27 DE AGOSTO DE 2021.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2021 

REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO COM RESERVA EXCLUSIVA PARA MI-
CROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO POR-
TE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
47/2021 - Processo nº 4.946/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (MA-
TERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA), conforme 
condições e especificações contidas no Edital e seus 
anexos, cujo edital se encontrará disponível no Site 
da Prefeitura Municipal de Peruíbe através do link: 
http://www.peruibe3.sp.gov.br/editais-para-concor-
rencia-publica/ e no site:  www.comprasbr.com.br a 
partir do dia 02 / 09 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 14:00 
horas do dia  02 / 09 /2021.
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
14:00 horas do dia 16 / 09 /2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
14:01 horas do dia 16 / 09 /2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 14:30 horas do dia 16 / 09 /2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 30 DE AGOSTO DE 2021.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 

(DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO)
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
48/2021 - REGISTRO DE PREÇOS - Processo nº 
7.633/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REA-
LIZAÇÃO DE TESTES DE BIOQUIMICA, COM 
CESSÃO E INSTALAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS 
AUTOMATIZADOS EM CARATER DE COMODATO 
PELO PERIODO DE 12 MESES, conforme condições 
e especificações contidas no Edital e seus anexos, 
cujo edital se encontrará disponível no Site da Prefei-
tura Municipal de Peruibe através do link: http://www.
peruibe3.sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publi-
ca/ e no site:  www.comprasbr.com.br a partir do dia 
01/09/2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 
horas do dia  01/09/2021.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 
horas do dia   16/09/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as 
09:01 horas do dia  16/09/2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 16/09/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 30 DE AGOSTO DE 2021.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – 
CEP 11750-000
Fone (0xx13) 3451.1028 – email:admpbe@gmail.
com
CNPJ 46.578.514/0001-20
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMI-
NISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 

(DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO)
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
49/2021 - REGISTRO DE PREÇOS - Processo nº 
7.631/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALI-
ZAÇÃO DE TESTES DE HEMOGRAMA POR MÊS 
COM CESSÃO E INSTALAÇÃO DE 2 EQUIPAMEN-
TOS, SENDO 1 NOVO E 1 EQUIPAMENTO PARA 
BACKUP, AMBOS AUTOMATIZADOS, EM CARA-
TER DE COMODATO, conforme condições e especi-
ficações contidas no Edital e seus anexos, cujo edital 
se encontrará disponível no Site da Prefeitura Muni-
cipal de Peruibe através do link: http://www.peruibe3.
sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site:  
www.comprasbr.com.br a partir do dia 01/09/2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 
horas do dia  01/09/2021.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 
horas do dia   17/09/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as 
09:01 horas do dia  17/09/2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 17/09/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 30 DE AGOSTO DE 2021.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – 
CEP 11750-000
Fone (0xx13) 3451.1028 – email:admpbe@gmail.
com
CNPJ 46.578.514/0001-20
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMI-
NISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 7736/2021 - Modali-
dade Pregão Presencial nº 62/2021 – Pres-
tação de Serviços de Manutenção de Cadei-
ras, Poltronas, Sofás, Longarinas, Móveis e 
Armários do Fundo Social de Solidariedade. 
DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a 
licitação em epígrafe para o dia 15 de se-
tembro de 2021 às 14 horas, no AUDITÓRIO 
DO ATENDE FÁCIL, sito a Rua Major Carlo 
Del Prete nº 651 – com entrada pela rua Pa-
raíba s/nº, Centro, em São Caetano do Sul/
SP. O edital, anexos e demais informações e 
esclarecimentos, poderão ser obtidos no en-
dereço eletrônico http://licitacao.saocaeta-
nodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento 
de Licitações e Contratos, e telefones para 
contato: 4233-7235”. Secretária Municipal 
de Governo Silvia de Campos – 25/08/2021. 
São Caetano do Sul, 30 de agosto de 2021. 
Carolina Morales Bernardino-Diretora do De-
partamento de Licitações e Contratos

RESUMO: Processo nº 9276/2021 – Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 63/2021 – Oferta 
de Compra nº 863600801002021OC00023 
– REGISTRO DE PREÇOS PARA FOR-
NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 
ATENDER MANDADO JUDICIAL. DATA 
DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação 
em epígrafe para o dia 16 de setembro de 
2021 às 09 horas, a ser realizada no ende-
reço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital, 
anexos e demais informações e esclareci-
mentos, poderão ser obtidos nos endereços 
eletrônicos www.bec.sp.gov.br, e http://licita-
cao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no 
Departamento de Licitações e Contratos, e 
telefones para contato: 4233-7235”. Secretá-
ria Municipal de Governo: Silvia de Campos 
– 30/08/2021. São Caetano do Sul, 30 de 
agosto de 2021. Carolina Morales Bernardi-
no-Diretora do Departamento de Licitações 
e Contratos.

EMBU DAS ARTES

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

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

RCPN da Sede da Comarca de Embu das Artes

Edital de Proclamas

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

JOHNES LUIS DOS SANTOS MONTEIRO, estado civil sol-
teiro, profissão técnico em edificações, nascido em Embu 
das Artes, SP no dia treze de outubro de mil novecentos e 
oitenta e seis (13/10/1986), residente e domiciliado Rua Mi-
nas Gerais, 159, Jardim Sílvia, Embu das Artes, SP, filho de 
LUIZ CARLOS ALVES MONTEIRO e de NEUSA DO ESPI-
RITO SANTO MONTEIRO. LUCINEIA NASCIMENTO LINS, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de farmácia, nascida 
em Buerarema, BA no dia dois de setembro de mil novecen-
tos e oitenta e oito (02/09/1988), residente e domiciliada Rua 
Minas Gerais, 159, Jardim Sílvia, Embu das Artes, SP, filha 
de COSME MOREIRA LINS e de MARIA APARECIDA TEI-
XEIRA DO NASCIMENTO. 

RICARDO BRITO COSTA, estado civil solteiro, profissão en-
genheiro, nascido em São Paulo, SP no dia quatro de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois (04/08/1992), residente 
e domiciliado Rua Flórida, 443, Jardim Magaly, Embu das Ar-
tes, SP, filho de ANTONIO CARLOS CABRAL COSTA e de 
ROSEMEIRE APARECIDA BRITO COSTA. BRUNA DE LIMA 
SILVA, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte de maio de mil novecentos 
e noventa (20/05/1990), residente e domiciliada Rua Coxim, 
271, Jardim Novo Campo Limpo, Embu das Artes, SP, filha 
de JOÃO VIRTUOSO DA SILVA e de ZELITA MARIA DA SIL-
VA LIMA SILVA. 

ANDERSON SILVA MARROQUES, estado civil divorciado, 
profissão vendedor, nascido em Embu das Artes, SP no 
dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(29/06/1988), residente e domiciliado Rua Ibirama, 50, Jar-
dim São Francisco, Embu das Artes, SP, filho de DELI DOS 
SANTOS MARROQUES e de JOSEILDA MARIA DA SILVA 
MARROQUES. TATIANA DE PAULA DA SILVA MARRO-
QUES, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfer-
magem, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
janeiro de mil novecentos e noventa (22/01/1990), residente 
e domiciliada Rua Ibirama, 50, Jardim São Francisco, Embu 
das Artes, SP, filha de FRANCISCO DE PAULA DA SILVA e 
de LUCINEA DA SILVA. 

MATHEUS DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
novembro de mil novecentos e noventa e oito (25/11/1998), 
residente e domiciliado Rua do Industriário, 313, Jardim 
de Lourdes, Embu das Artes, SP, filho de JOSE APRIGIO 
DE SOUZA NETO e de ROSANGELA DA SILVA SOUZA. 
MIKAELY SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Juquitiba, SP no dia vinte e quatro de outubro 
de mil novecentos e noventa e nove (24/10/1999), residente 
e domiciliada Rua do Industriário, 313, Jardim de Lourdes, 
Embu das Artes, SP, filha de JOSE FRANCISCO DO CAR-
MO SANTOS e de MARILEI FEITOZA DA SILVA. 

REGINALDO BIANCHI DA ROSA, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de logistica, nascido em Cotia, SP no dia três de 
novembro de mil novecentos e noventa e nove (03/11/1999), 
residente e domiciliado Estrada Ponta Porã, 50, Bosque 
Capuava, Embu das Artes, SP, filho de REGINALDO CIO-
CHETI DA ROSA e de FABIANA APARECIDA BIANCHI. 
MAYSA ZAGARE GIBERTONI, estado civil solteira, profissão 
assistente administrativa junior, nascida em Cotia, SP no dia 
trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e sete 
(31/01/1997), residente e domiciliada Estrada Ponta Porã, 
50, Bosque Capuava, Embu das Artes, SP, filha de HELIO 
GIBERTONI e de MARIA DE FATIMA ZAGARE GIBERTONI. 

VAGNER NUNES CIRQUEIRA, estado civil solteiro, profis-
são autônomo, nascido em Pedra Preta, MT no dia dezoito 
de maio de mil novecentos e setenta e sete (18/05/1977), 
residente e domiciliado Rua Marquês de Itu, 126, Engenho 
Velho, Embu das Artes, SP, filho de MILTON NUNES CIR-
QUEIRA e de ANALIA ROSA CIRQUEIRA. LUARA DOS 
SANTOS AQUINO DE ANDRADE, estado civil divorciada, 
profissão assisntente financeira, nascida em São Paulo, SP 
no dia treze de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(13/11/1989), residente e domiciliada Rua Marquês de Itu, 
126, Engenho Velho, Embu das Artes, SP, filha de ATAIDE 
AQUINO DE ANDRADE e de JOANA DOS SANTOS AQUI-
NO DE ANDRADE. 

ARMENIO RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO, estado civil divor-
ciado, profissão motorista, nascido em Condeuba, BA no dia 
primeiro de setembro de mil novecentos e cinquenta e cinco 
(01/09/1955), residente e domiciliado Rua Sebastião Aniceto 
de Jesus Lins, 383, Jardim Magaly, Embu das Artes, SP, filho 
de ABDIAS DA SILVA AZEVEDO e de ADELINA RIBEIRO DA 
SILVA. MARCILENE TAVARES DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Lagoa Formosa, 
MG no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e sessen-
ta e três (25/07/1963), residente e domiciliada Rua Sebastião 
Aniceto de Jesus Lins, 383, Jardim Magaly, Embu das Artes, 
SP, filha de JOSÉ TAVARES DO NASCIMENTO e de LAURA 
FERNANDES DO NASCIMENTO. 

CARLOS HENRIQUE PROENÇA, estado civil solteiro, pro-
fissão conferente, nascido em São Paulo, SP no dia três de 
outubro de mil novecentos e noventa e oito (03/10/1998), re-
sidente e domiciliado Rua Equador, 263, Jardim dos Moraes, 
Embu das Artes, SP, filho de JOSE CARLOS FERREIRA DE 
PROENÇA e de ELIANE RIBAS DE LARA. JESSICA MIRAN-
DA PEREIRA, estado civil solteira, profissão assistente de 
vendas, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
agosto de mil novecentos e noventa e nove (24/08/1999), re-
sidente e domiciliada Rua Equador, 263, Jardim dos Moraes, 
Embu das Artes, SP, filha de PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA 
e de ONEIDE MIRANDA DE OLIVEIRA. 

FELIPE MOLINARI DAMASIO, estado civil solteiro, profissão 
tecnico em informática, nascido em São Paulo, SP no dia 
primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(01/12/1992), residente e domiciliado Estrada São Marcos, 
820, Jardim São Marcos, Embu das Artes, SP, filho de JOSE 
GERALDO DAMASIO e de MARINES MOLINARI DAMASIO. 
ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, 
SP no dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(11/08/1987), residente e domiciliada Estrada São Marcos, 
820, Jardim São Marcos, Embu das Artes, SP, filha de ANTO-
NIA PEREIRA DE OLIVEIRA. 

FILIPE ANDRESSON DE ALMEIDA CORTES, estado ci-
vil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, nascido 
em Potiraguá, BA no dia cinco de junho de dois mil e dois 
(05/06/2002), residente e domiciliado Rua Ursa Menor, 21, 
Jardim do Colégio, Embu das Artes, SP, filho de ANDRE 
PEREIRA DE ALMEIDA e de MARINALVA DE ALMEIDA 
CORTES. JÉSSICA RODRIGUES DA SILVA CERQUEIRA, 
estado civil solteira, profissão operadora beckoffice, nascida 
em Taboão da Serra, SP no dia dez de maio de dois mil e 
dois (10/05/2002), residente e domiciliada Rua Ursa Menor, 
21, Jardim do Colégio, Embu das Artes, SP, filha de JOSIAS 
CERQUEIRA e de JUSCELITA RODRIGUES DA SILVA CER-
QUEIRA. 

Proclamas
WANDERLEI SILVERIO GOMES, estado civil solteiro, pro-
fissão autônomo, nascido em São Paulo, SP no dia dez de 
março de mil novecentos e setenta e dois (10/03/1972), re-
sidente e domiciliado Rua São Sebastião, 116, Jardim dos 
Oliveiras, Embu das Artes, SP, filho de ANTONIO SILVERIO 
GOMES e de NOELI CERINI DE SOUZA GOMES. BEATRIZ 
MOREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP no dia quatorze de junho de mil 
novecentos e noventa e três (14/06/1993), residente e domi-
ciliada Rua São Sebastião, 116, Jardim dos Oliveiras, Embu 
das Artes, SP, filha de EDNEA MOREIRA DA SILVA. 

RICARDO AUGUSTO APARECIDO DE LIMA, estado civil 
solteiro, profissão mecânico, nascido em São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e três 
(22/04/1993), residente e domiciliado Rua Parreiras, 107, 
Jardim Pinheirinho, Embu das Artes, SP, filho de PEDRO 
LOURENÇO DE LIMA e de MARIA DE LOURDES LIMA. 
ALANIS NOGUEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são vendedora, nascida em São Paulo, SP no dia quatorze 
de setembro de dois mil (14/09/2000), residente e domicilia-
da Rua Parreiras, 107, Jardim Pinheirinho, Embu das Artes, 
SP, filha de JOSE FERNANDO DA SILVA e de WALQUIRIA 
SANTOS NOGUEIRA. 

JOSE LUIZ VANDERLEI CORREIA DA COSTA E SILVA, es-
tado civil divorciado, profissão chaveiro, nascido em Monte 
Santo, BA no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos 
e setenta e cinco (29/09/1975), residente e domiciliado Rua 
Macajuba, 226, Jardim Santa Júlia, Itapecerica da Serra, SP, 
filho de ALOISIO CORREIA DA SILVA e de ODETE MARIA 
DA COSTA E SILVA. JOSELMA ALMEIDA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão enfermeira, nascida em Jacobina, BA 
no dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(30/09/1992), residente e domiciliada Rua Cruzeiro, 276, Jar-
dim Ângela, Embu das Artes, SP, filha de JOSE MANOEL DA 
SILVA e de FLORIZETE OLIVEIRA ALMEIDA. 

DOUGLAS SANTOS DE MARQUI, estado civil solteiro, pro-
fissão autonomo, nascido em São Paulo, SP no dia quatro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e três (04/12/1993), 
residente e domiciliado Rua Perdizes, 223, Jardim Santa Te-
reza, Embu das Artes, SP, filho de ALEXANDRE DE MAR-
QUI e de JOSEFA EDILEIDE DA SILVA SANTOS. KEMILLY 
FRANCIELLY DE JESUS LEITE, estado civil solteira, pro-
fissão secretária, nascida em Taboão da Serra, SP no dia 
dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e oito 
(19/12/1998), residente e domiciliada Rua Perdizes, 223, Jar-
dim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filha de FERNANDO 
DA SILVA LEITE e de MARIA JOSE LIMA DE JESUS. 

ANDRÉ MASCARENHAS MENA, estado civil solteiro, profis-
são enfermeiro, nascido em São Paulo, SP no dia dezessete 
de maio de mil novecentos e noventa e dois (17/05/1992), 
residente e domiciliado Rua Professor Mário Osassa, 361, 
Jardim Magaly, Embu das Artes, SP, filho de JOSÉ ISMAEL 
MENA CASTELLON e de IVONE MASCARENHAS ALVES. 
LIS OLIVEIRA LOPES, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de produção, nascida em Dário Meira, BA no dia quatro de 
julho de mil novecentos e noventa e quatro (04/07/1994), re-
sidente e domiciliada Rua Copo de Leite, 34, Jardim Branca 
Flor, Itapecerica da Serra, SP, filha de LUZIVANDO ROSA 
LOPES e de LUCILDA DA SILVA OLIVEIRA. 

LEANDRO DOS SANTOS DE SENA, estado civil solteiro, 
profissão autonomo, nascido em Salvador, BA no dia dez de 
setembro de mil novecentos e noventa e três (10/09/1993), 
residente e domiciliado Rua Boracéia, 63, Jardim Vista Ale-
gre, Embu das Artes, SP, filho de ROQUE LEANDRO DE 
SENA e de VALDIMIA DOS SANTOS. ESTER MARTINS 
PEREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpe-
za, nascida em Taboão da Serra, SP no dia vinte de abril 
de mil novecentos e noventa e nove (20/04/1999), residente 
e domiciliada Rua Boracéia, 63, Jardim Vista Alegre, Embu 
das Artes, SP, filha de AILTON JOSE PEREIRA e de CELIA 
MARTINS FREITAS DA SILVA. 

RUGEMAR CUSTODIO SILVA, estado civil divorciado, pro-
fissão pedreiro, nascido em Aparecida do Taboado, MS no 
dia onze de agosto de mil novecentos e sessenta e dois 
(11/08/1962), residente e domiciliado Travessa da Torre, 33, 
Jardim Nossa Senhora de Fátima, Embu das Artes, SP, fi-
lho de BELCHIOR CUSTODIO SILVA e de ANA NOCHITEL. 
MARIANITA FRANCISCA DE ARAUJO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Pilão Arcado, BA no dia dezoito 
de novembro de mil novecentos e noventa (18/11/1990), re-
sidente e domiciliada Travessa da Torre, 33, Jardim Nossa 
Senhora de Fátima, Embu das Artes, SP, filha de ARCELINO 
FRANCISCO DE ARAUJO e de EVA MOREIRA DE ARAUJO. 

JONEI SILVA COSTA, estado civil divorciado, profissão em-
presário, nascido em São Paulo, SP no dia dez de dezembro 
de mil novecentos e setenta e nove (10/12/1979), residente 
e domiciliado Rua Savério Quadrio, 621, apt. 201, bloco 44, 
Parque Ipê, São Paulo, SP, filho de JOÃO PEDRO COSTA e 
de MARIA DE FATIMA SILVA COSTA. JOSEANE PEREIRA 
XAVIER, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida 
em Bom Jesus da Lapa, BA no dia nove de junho de mil nove-
centos e noventa e um (09/06/1991), residente e domiciliada 
Rua Francisca Rodrigues Adriano, 131, bloco 1, apt. 2, Vila 
Ísis Cristina, Embu das Artes, SP, filha de JAIME FERREIRA 
XAVIER e de DOMINGA PEREIRA DA SILVA. 

ALLAN SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São Paulo, SP no dia primeiro de março 
de mil novecentos e noventa e nove (01/03/1999), residen-
te e domiciliado Rua Bom Retiro, 55, Jardim Santa Tereza, 
Embu das Artes, SP, filho de SANDRO DE JESUS SOUZA 
e de CLAUDIA JOAQUIM DOS SANTOS. AMANDA NAS-
CIMENTO SILVA, estado civil solteira, profissão assistente 
financeiro, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de agosto de mil novecentos e noventa e sete (29/08/1997), 
residente e domiciliada Rua Bom Retiro, 55, Jardim Santa Te-
reza, Embu das Artes, SP, filha de MARCIO DE LIMA SILVA e 
de ANA PAULA MARQUES NASCIMENTO. 

CLAUDINEY NOBERTO VIANA, estado civil divorciado, pro-
fissão assistente de logística, nascido em São Paulo, SP no 
dia dezenove de janeiro de mil novecentos e setenta e sete 
(19/01/1977), residente e domiciliado Rua Lorena, 95, Jardim 
Dom José, Embu das Artes, SP, filho de NOBERTO VIANA e 
de LUCIA DE FÁTIMA VIANA. SILVANA FERNANDES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Embu das Artes, SP no dia vinte e seis de outubro de mil 
novecentos e setenta e oito (26/10/1978), residente e domi-
ciliada Rua Lorena, 95, Jardim Dom José, Embu das Artes, 
SP, filha de GUILHERMINO FERNANDES DOS SANTOS e 
de JESUINA FERNANDES DOS SANTOS. 

CARLOS AUGUSTO PIMENTEL MENDES, estado civil 
solteiro, profissão engenheiro agrônomo, nascido em Barra 
do Piraí, RJ no dia sete de fevereiro de mil novecentos e 
sessenta e cinco (07/02/1965), residente e domiciliado Ala-
meda Pintassilgo, 157, Jardim Itatiaia, Embu das Artes, SP, 
filho de SEBASTIÃO GONÇALVES MENDES e de YEDDA 
PIMENTEL MENDES. SUSANA GAZIRE, estado civil soltei-
ra, profissão engenheira agrônoma, nascida em São Paulo, 
SP no dia quinze de junho de mil novecentos e setenta e oito 
(15/06/1978), residente e domiciliada Alameda Pintassilgo, 
157, Jardim Itatiaia, Embu das Artes, SP, filha de SERGIO 
FERNANDO SANTOS GAZIRE e de ELBA CAROLINA CA-
BIANCA GAZIRE. 

PAULO FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão assistente de operações, nascido em Águas Ver-
melhas, MG no dia trinta de maio de mil novecentos e setenta 
e dois (30/05/1972), residente e domiciliado Rua Amazonas, 
545, Jardim Novo Campo Limpo, Embu das Artes, SP, filho 
de SEBASTIÃO FERNANDES DOS SANTOS e de HILDA 
XAVIER DOS SANTOS. MARGARIDA MAURINA DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Catas Altas da Noruega, MG no dia dez de junho 
de mil novecentos e sessenta e nove (10/06/1969), residente 
e domiciliada Rua Amazonas, 545, Jardim Novo Campo Lim-
po, Embu das Artes, SP, filha de VICENTE FLAUZINO DOS 
SANTOS e de INES PRISCA DOS SANTOS. 

JULGAMENTO
PARECER Nº 024/2021
GUICHÊ: 021.031/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1800/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA TIPO LED NA PRAÇA DAS BAN-
DEIRAS, PRAÇA DA GRUTA, ÁREA DE LAZER 
DO JARDIM TAMOIOS, PRAÇA DO BAIRRO, 
PRAÇA ELIZABETH DO AMARAL LUIZ, PRAÇA 
JARDIM POPULAR II, PRAÇA VER. LAURINDO 
FERREIRA FILHO, PRAÇA DA IGREJA SANTA 
ÂNGELA E PRAÇA DA IGREJA SÃO SEBAS-
TIÃO NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO 
NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DES-
CRITIVO, NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
E NOS DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE 
INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.
Analisadas as amostras apresentadas pela em-
presa RM EMPREENDIMENTOS EIRELI, a Sub-
comissão de Licitação da Administração Geral, 
respaldada pela Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos – Gerência de Iluminação Pública, resol-
ve desclassificar a mesma, em virtude das amos-
tras não estarem de acordo com os itens do edital, 
conforme consta dos autos.

Araraquara, 30 de Agosto de 2021.
ARIANE SOARES DE SOUZA

Subcomissão de Licitação da Administração Geral 
Presidente

WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Subcomissão de Licitação da Administração Geral 

Membro Executor Titular
DANIELA DE FÁTIMA PETRÔNIO MARIANO

Subcomissão de Licitação da Administração Geral 
Membro de Apoio aos Titulares

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200
AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada 
abaixo:
Tomada de Preços nº 09/2021 - Processo nº 1.924/2021 
- Objeto: Obra de pavimentação asfáltica da estrada do 
bairro capim fino, com fornecimento de mão de obra, mate-
riais e equipamentos. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Os 
envelopes dos licitantes com a documentação e a proposta 
deverão ser entregues no Departamento de Compras e Li-
citações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade, 
até às 11h00 do dia 16/09/2021.  O início da abertura dos 
envelopes será às 14h30 do dia 16/09/2021, na Sala de 
Abertura de Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, 
nesta cidade. O edital completo encontra-se à disposição 
no Departamento de Compras e Licitações, ou através do 
site: U São Pedro, 30 de agosto de 2021. Thiago Silvério 
da Silva - Prefeito Municipal

Anuncie:  

11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

B9gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2021 

AVISO LICITAÇÃO – NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065 / 2021

Objeto: Registro de preços para aquisição 
de TESTE RÁPIDO P/ PESQUISA DE 
ANTÍGENO VIRAL SARS-COV 2
Orgão Interessado: Secretaria Municipal 
de Saúde de Araraquara
Mais informações: pregoeirogeraldo@
araraquara.sp.gov.br; www.licitacoes-e.
com.br; www.araraquara.sp.gov.br/
portal-transparencia-saude/portal-
transparencia-saude
ABERTURA DE PROPOSTAS 
13 de setembro de 2021, às 09:30
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS 
13 de setembro de 2021, às 10:00

Araraquara, 30 de agosto de 2021
Eliana Aparecida Mori Honain
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aditivo de Contrato
CT nº 1241/20/03 – Processo de Compras 
nº 624/2019 – Contratada: Advocacia Luiz 
Felipe.
Objeto: Termo aditivo de prorrogação de 
prazo ao contrato de prestação de serviços 
especializados na cobrança e execução de 
créditos decorrentes de contratos de presta-
ção de serviços educacionais, bem como a 
defesa da Contratante em processos oriun-
dos desses serviços. Vigência: 12 meses:  
Valor: R$ 240.000,00. Data de assinatura: 
20/08/2021.
São Caetano do Sul, 30 de agosto de 2021.

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo - Reitor

Extrato de Convênio
GR nº 121/21 – Convênio: Universidade Mu-
nicipal de São Caetano do Sul X Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo. Objeto: O 
presente termo tem como objetivo a conju-
gação de esforços, sem qualquer ônus para 
o Tribunal de Justiça, visando a instalação 
e funcionamento do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania CEJUSC. 
Vigência: 60 meses. Data de assinatura: 
25/06/2021. 
São Caetano do Sul, 30 de agosto de 2021.

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo - Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

comercial@gazetasp.com.br

11. 3729-6600

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Resultado do Julgamento da 

Licitação a Seguir: 
Carta Convite nº 005/21

Objeto: Contratação de empre-
sa para prestação de serviço de aquisição 
de licença de software de gestão acadêmica 
para a Fundação das Artes de São Caetano 
do Sul. O Presidente da Comissão de Com-
pras da Fundação das Artes de São Caetano 
do Sul, diante dos termos do processo lici-
tatório, Adjudica o objeto da licitação a em-
presa SAZIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
MARKETING E TECNOLOGIA LTDA. - ME 
no valor de R$ 154.800,00. Prazo de recurso 
2 (dois) dias a partir da publicação.
São Caetano do Sul, 30 de agosto de 2021.

José Carlos Rufato Junior
Presidente da Comissão de Licitações

Fundação das Artes de São Caetano do Sul

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Resultado do Julgamento da 

Licitação a Seguir: 
Carta Convite nº 007/21

Objeto: Contratação de empre-
sa para prestação de serviço de licença de 
uso com atualização e manutenção do Por-
tal – Website da Fundação das Artes de São 
Caetano do Sul. O Presidente da Comissão 
de Compras da Fundação das Artes de São 
Caetano do Sul, diante dos termos do proces-
so licitatório, Adjudica o objeto da licitação a 
empresa SAZIO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE MARKETING E TECNOLOGIA LTDA. 
- ME no valor de R$ 37.380,00. Prazo de 
recurso 2 (dois) dias a partir da publicação.
São Caetano do Sul, 30 de agosto de 2021.

José Carlos Rufato Junior
Presidente da Comissão de Licitações

Fundação das Artes de São Caetano do Sul

Republicação - Processo SUPRI 292/2021 – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 05/2021 – Contratação 
de empresa especializada para execução de obras 
de adequação de acessibilidade em escolas Muni-
cipais de Itapevi – Lote II e Lote III. - Recebimento 
e abertura dos Envelopes às 09h do dia 01/10/2021. 
Local: Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º 
andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o 
edital gratuitamente na página da Internet http://www.
itapevi.sp.gov.br – Esclarecimentos: Fone: (11) 4143-
7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
30/08/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2124/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETO-
RES E CÂMARAS DE AR, PARA OS VEÍCULOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
EM PEDIDOS PARCELADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL
Retifico a homologação da adjudicação do pregoeiro, do lote 6 onde sagrou-se vencedora a empresa 
AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA – EPP, pelos valores abaixo apresentados, onde os demais lotes 
permanecem inalterados conforme publicação anterior:

LOTE 06 – EMPRESA VENCEDORA: AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA - EPP

UN PRODUTO MARCA QTD MÁXIMA 
ESTIMADA

VALOR UNITÁRIO A 
SER REGISTRADO

UN PNEU 175/70 R14 RADIAL (NOVO) ROADKING 80 R$ 393,60
UN PNEU 185/65/R15 ROADKING 24 R$ 430,57
UN PNEU 195/70 R15 ROADKING 12 R$ 750,00
UN PNEU 225/70 R15 8 LONAS LINGLONG 12 R$ 625,25
UN PNEU 225/70 R 16 (NOVO) ROADKING 100 R$ 790,00
UN PNEU 245/75 R 16 NOVO GOODRIDE 04 R$ 1.047,40
UN PNEU 225/75 R 15 RADIAL NOVO X-BRI FORZA 16 R$ 850,00
UN PNEU 6.50X16 6LONAS SUPERGUIDER 08 R$ 955,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$ 162.754,28
Araraquara, 30 de Agosto de 2021.

ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2366/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI-
MENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I (TERMO DE 
REFERÊNCIA), PARA ATENDIMENTO NAS DIVERSAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CORPO DE BOMBEI-
ROS, COM ENTREGAS PARCELADAS E MENSAIS, EM UM ÚNICO PONTO, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES.
Homologo a adjudicação do pregoeiro, que considerou vencedora a proposta apresentada pela empresa 
abaixo, adjudicando-lhe o item referente ao lote 03 deste edital, pelo seguinte valor unitário a ser registra-
do, sendo os lotes 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26 e 27 fracassados:

LOTE 03 – EMPRESA VENCEDORA: USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA S.A.

QTD U.M. PRODUTO MARCA VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO 

60000 CX LEITE INTEGRAL UHT/UAT JUSSARA R$ 4,80

Araraquara, 30 de Agosto de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração
JACQUELINE PEREIRA BARBOSA

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO 10
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 020/2021 

RETIFICADO II
 “DE: 16 de Agosto de 2021”

TIPO: MAIOR PREÇO OFERTADO 
Vimos, através deste, em relação ao Edital Pre-
gão Presencial  nº 020/2021 – RETIFICADO II, 
cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE INSTITUI-
ÇÃO BANCÁRIA PARA O PROCESSAMENTO 
DA TOTALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 
DOS EMPREGADOS/SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS, COMPREENDENDO O PROCES-
SAMENTO E CRÉDITO DA TOTALIDADE DA 
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS/
SERVIDORES E/OU EMPREGADOS MUNICI-
PAIS, ATIVOS, INATIVOS,  PENSIONISTAS E 
ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARARAQUARA, DA FUNDART FUNDAÇÃO 
DE ARTE E CULTURA DE ARARAQUARA, DA 
FUNDESPORT FUNDAÇÃO DE AMPARO AO 
ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, 
DA FUNGOTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE 
SIQUEIRA ALVES – MATERNIDADE GOTA DE 
LEITE VOVÓ MOCINHA E DO DAAE DEPARTA-
MENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS, 
EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE PELO PE-
RÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFOR-
ME ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE 
DESTE EDITAL”, tendo em vista pedido de es-
clarecimentos, por parte da Instituição Financeira 
Banco Santander (Brasil) S/A, expor o que segue:
Informamos que as respostas, em relação ao pe-
dido de esclarecimento por parte da Instituição 
Financeira Banco Santander (Brasil) S/A, encon-
tram-se disponíveis no site do Município de Arara-
quara, no endereço: http://www.araraquara.sp.gov.
br/transparencia-gestao-e-financas/portal-datrans-
parencia-gestao-e-financas.
Sem mais para o momento, nos colocamos a dis-
posição para os esclarecimentos necessários.
Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 30 de Agosto de 2021.
EDSON SANTOS DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO
PARECER Nº 022/2021
GUICHÊ: 31.077/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1916/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2021

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILU-
MINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED NA AREA DE 
LAZER PINHEIRINHO, ÁREA DE LAZER DO JD. 
NOVA ÉPOCA, PRAÇA JARDIM DOM PEDRO, 
PRAÇA DOS IPÊS, PRAÇA DANIEL MUNHOZ 
GARCIA PEREZ E PRAÇA CECAP, CONFORME 
DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMO-
RIAL DESCRITIVO, NA PLANILHA DE QUANTI-
TATIVOS E NOS DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM 
PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL. ”
Analisados os Documentos, bem como as Propos-
tas das empresas ILUMITERRA CONSTRUÇÕES 
E MONTAGENS LTDA – EPP,  VBE ENGENHA-
RIA & CONSULTORIA LTDA, FORT NORT DE-
SENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO 
EIRELI, TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA, 
DOURADO CONSTRUTORA LTDA – EPP, ELE-
TRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA LTDA, RT 
ENERGIA E SERVIÇOS LTDA, LUZ FORTE ILU-
MINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – ME, BRASI-
LUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA e 
MAZZA, FREGOLENTE & CIA. ELETRICIDADE 
E CONSTRUÇÕES LTDA, a Sub Comissão de 
Licitação da Administração Geral, respaldada pela 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos – Gerên-
cia de Iluminação Pública, julga conveniente a pro-
posta bem como as amostras apresentadas pela 
empresa: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MON-
TAGENS LTDA – EPP conforme consta dos autos.

Araraquara, 30 de Agosto de 2021.
ARIANE SOARES DE SOUZA

Subcomissão de Licitação da Administração Geral 
Presidente

WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Subcomissão de Licitação da Administração Geral 

Membro Executor titular
DANIELA DE FÁTIMA PETRÔNIO MARIANO

Subcomissão de Licitação da Administração Geral 
Membro de Apoio aos Titulares

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO
PARECER Nº 023/2021
GUICHÊ: 029.471/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1979/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILU-
MINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED NO BOSQUE 
EDUARDO MICHETTI, PRAÇA DR. ROQUE 
JOSÉ HAGE, PRAÇA DA IGREJA SÃO GERAL-
DO, PRAÇA ENG. VICENTE MICELLI E PRAÇA 
CRISTHIAN ABUD DE CAMARGO NESTA CI-
DADE, CONFORME DESCRITO NO PROJETO 
BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO, NA 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E NOS DEMAIS 
ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE 
DO PRESENTE EDITAL. 
Analisadas as amostras apresentadas pela em-
presa RM EMPREENDIMENTOS EIRELI, a Sub-
comissão de Licitação da Administração Geral, 
respaldada pela Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos – Gerência de Iluminação Pública, resol-
ve desclassificar a mesma, em virtude das amos-
tras não estarem de acordo com os itens do edital, 
conforme consta dos autos.

Araraquara, 30 de Agosto de 2021.
ARIANE SOARES DE SOUZA

Subcomissão de Licitação da Administração Geral 
Presidente

WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Subcomissão de Licitação da Administração Geral 

Membro Executor Titular
DANIELA DE FÁTIMA PETRÔNIO MARIANO

Subcomissão de Licitação da Administração Geral 
Membro de Apoio aos Titulares

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE ABERTURA 
DE PRAZO DE CONTRARRAZÃO 

Pregão Presencial nº 51/2021, - Processo: 
nº1754/2021 - Objeto: contratação de empresa es-
pecializada no fornecimento de grama sintética es-
portiva e mão de obra qualificada para execução de 
contrapiso e instalação correta do gramado. Fica 
aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação 
de contrarrazão São Pedro, 30 de agosto de 2021. 
Thiago Silvério da Silva-Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 028/2021

PROCESSO Nº 044/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

Encontra-se aberta no Departamento 
Municipal de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia- SP, o EDITAL nº 028/2021, 
referente a TOMADA PREÇOS nº 
006/2021, PROCESSO nº 044/2021, 
do tipo menor preço, pelo regime de 
empreitada global, que trata da esco-
lha da proposta mais vantajosa, por 
preço, para a “Contratação de empre-
sa especializada, a fi m de execução de 
obra de reforma do prédio da EMEF 
Geraldo Belletti Britto – Bairro Acaraú, 
conforme solicitação do departamento 
municipal de educação da prefeitura 
municipal da estância de CANANÉIA”.

Data para cadastro, ou entrega do 
“Envelope I – Habilitação” até as 
16h00m do dia 14/09/2021 (Para 

empresas não cadastradas).

Recebimento dos envelopes dia 
17/09/2021 – 09h00min (Para 

empresas cadastradas).

Abertura dos envelopes dia 
17/09/2021 será às 09h15m.

O edital completo poderá ser obtido pelos 
interessados na Avenida Independência, 
nº 374, Rocio, Cananéia- SP, de segunda 
à sexta-feira, nos horários das 08:00h às 
12:00h e das 13:30h às 17:30h. Outras 
informações ou esclarecimentos, pode-
rão ser obtidas pelo telefone (013) 3851-
5100 ou no Departamento Municipal de 
Compras e Licitações, desta Prefeitura 
Municipal, no mesmo endereço e horário. 
O Departamento Municipal de Compras 
e Licitações não se responsabilizará pela 
falta de informações relativas ao proce-
dimento àqueles interessados que não 
confi rmarem a retirada do Edital.

Cananéia, 27 de agosto de 2021. 

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

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

LEI Nº 2.368/2021
Em 27 de agosto de 2021.

Autoriza o Poder Executivo Munici-
pal a conceder transporte escolar a 
alunos desta Municipalidade, oriun-
dos de cursos de níveis Técnico e 
Universitário.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

DINA MARA BARREIRA
Diretora do Departamento Municipal 

de Governo e Administração

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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

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

LEI Nº 2.369/2021
Em 27 de agosto de 2021.

Institui e regulamenta o serviço de 
transporte escolar para os alunos 
das Redes Estadual e Municipal de 
Educação e dá outras providências.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

DINA MARA BARREIRA
Diretora do Departamento Municipal 

de Governo e Administração

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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021
PROCESSO Nº 072/2021

EDITAL Nº 036/2021

DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

CONSIDERANDO que houve divergência de in-
formações no Anexo I – Termo de referência do 
Edital com a Planilha Eletrônica disponibilizada 
aos licitantes para preenchimento da proposta, 
fi ca designada nova data para abertura das pro-
postas conforme segue: 

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

Nova data designada:

Credenciamento: Dia 16/09/2021, das 09:00 ho-
ras às 09:30 horas, junto ao Pregoeiro, na Sala 
do Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, 
nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP. 

Entrega dos envelopes: Dia 16/09/2021, até às 
09:30 horas, na Sessão de Protocolos da Prefei-
tura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de 
Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu, Centro. 

Sessão Pública, início a partir das 09:30 horas 
do dia 16/09/2021, na Sala do Setor de Licitação, 
sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pa-
riquera-Açu-SP

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

Pariquera-Açu, 30 de agosto de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2021
PROCESSO Nº 081/2021

EDITAL N° 042/2021

Encontra-se aberta no Departamento Municipal 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal 
de Pariquera-Açu, o EDITAL nº 042/2021, PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 017/2021, PROCESSO 
Nº 081/2021, que trata da CONTRATAÇÃO  DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEIXO 
ROLADO COM Ø ENTRE 0,5CM E 6,5CM PARA 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RU-
RAL E RUAS NÃO PAVIMENTADAS DA ZONA 
URBANA EM ATENDIMENTO AO DEPARTA-
MENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, demais 
especifi cações contidas no Termo de Referência 
contidas no Edital.

Credenciamento: Dia 15/09/2021, das 09:00 ho-
ras às 9:30 horas, junto ao Pregoeiro, na Sala do 
Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, nº 
686, Centro, Pariquera-Açu/SP.

Entrega dos envelopes: Dia 15/09/2021, até às 
09:00 horas, na Sessão de Protocolos da Prefei-
tura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV 
de Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, 
Centro.

Sessão Pública, início a partir das 09:30 horas 
do dia 15/09/2021, na Sala do Setor de Licitação, 
sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pa-
riquera-Açu/SP.

O edital completo poderá ser obtido pelos inte-
ressados gratuitamente através do site: www.pa-
riqueraacu.sp.gov.br, no Portal da Transparência 
do Municipio, através do site: http://www.transpa-
rencia.pariqueraacu.sp.gov.br/Portal/Transparen-
ciaDosMunicipios.aspx , ou solicitando o edital 
enviando e-mail para licitacao@pariqueraacu.sp.
gov.br, ou junto á Tesouraria Municipal, sito a Rua 
XV de Novembro. 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, 
de segunda a sexta-feitura, no horário das 08:00 h 
às 11:00h e das 13:30h às 16:00 horas, pelo va-
lor de R$ 0,30 (trinta) centavos, pela reprodução 
das cópias por página. Outras informações pode-
rão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-2330 ou no 
Setor de Licitações deste Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 09:00 horas 
às 11:30 horas e das 13:30 horas às 16:30 ho-
ras. O Setor de Licitação não se responsabilizará 
pela falta de informações relativas ao Edital. Infor-
mações ou esclarecimentos suplementares sobe 
este Edital poderão ser requerido durante o expe-
diente normal das 09:00 horas às 11:30 horas, 
das 13:30 horas às 16:30 horas, e pelo telefone 
(13) 3856-2330 ou através do endereço do correio 
eletrônico: licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu, 30 de agosto de 2021.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

RETIFICAÇÃO 
EDITAL Nº 016/2021

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

Objeto: “Contratação de empresa es-
pecializada em serviços de engenharia 
para execução de obras de pavimenta-
ção asfáltica e obras complementares 
na rua Venceslau Brás, vila Cabana, 
em Cananéia”, celebrado através de 
Convênio por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e o municí-
pio de Cananéia.
Tendo em vista o feriado Nacional em 
07/09/2021, onde se lê:
Data para cadastro, ou entrega do 
“Envelope I - Habilitação” até as 
16h00m do dia 07/09/2021 (Para em-
presas não cadastradas).
Leia-se:
Data para cadastro, ou entrega do 
“Envelope I - Habilitação” até as 
16h00m do dia 08/09/2021 (Para em-
presas não cadastradas).
Recebimento dos envelopes dia 
10/09/2021 – 09h00min (Para empre-
sas cadastradas).
Permanecem todas as cláusulas e re-
quisito do referido edital.

Cananéia, 30 de agosto de 2021. 
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 9340/2021 
– Modalidade Pregão Presencial nº 

64/2021 – Registro de Preço para Forneci-
mento de Sabonete Líquido sem Enxágue 
e Dispenser. DATA DE ABERTURA: “Fica 
agendada a licitação em epígrafe para o 
dia 15 de setembro de 2021 às 09 horas e 
30 minutas, no AUDITÓRIO DO ATENDE 
FÁCIL, sito a Rua Major Carlo Del Prete nº 
651 – com entrada pela rua Paraíba s/nº, 
Centro, em São Caetano do Sul/SP. O edi-
tal, anexos e demais informações e esclare-
cimentos, poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://licitacao.saocaetanodosul.
sp.gov.br/web, ou no Departamento de Lici-
tações e Contratos, e telefones para contato: 
4233-7235”. Secretária de Governo: Silvia 
de Campos – 27/08/2021. São Caetano do 
Sul, 30 de agosto de 2021. Carolina Morales 
Bernardino – Diretora do Departamento de 
Licitações e Contratos.

DocuSign Envelope ID: 95FE4B0C-995B-4BFC-8CFB-4A74B2626701
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REQUERIDO: GUILHERME NERIS, REQUERENTE: ALÉCIO BRITO SALIN, Cumprimento de 
Sentença, Proc. nº 0000223-86.2012.8.26.0533/01. O Doutor Paulo Henrique Stahlberg Natal, 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santa Bárbara D’Oeste, do Es-
tado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 10 de 
SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 13 de SETEMBRO de 2021 às 14:00 
horas, e, para eventual segundo leilão: dia 04 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas. Na primeira 
hasta pública poderá ser arrematado o bem por valor igual ou superior ao da avaliação e em se-
gunda praça por quem mais ou maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 60% (sessenta 
por cento) do valor da avaliação. Leiloeiro Marcelo Valland, JUCESP 408, site www.hastapublica.
com.br, Bem: Um imóvel constituído por um terreno, sem benfeitorias, situado nesta cidade, 
perímetro urbano, no loteamento denominado “Jardim Laudissi”, identifi cado pelo lote 09-B, 
resultado da subdivisão o lote 09 da quadra E, com frente para a Rua Profeta Ezequiel, onde 
mede 5m, mesma medida na face dos fundos, onde confronta com parte do lote 20, por 25m 
de ambos os lados, da frente aos fundos, confrontando lateralmente com os lotes 09A e 10, 
perfazendo a área superfi cial de 125 m². Matriculado sob nº 65.591 do CRI Local. AVALIAÇÃO: 
R$ 239.129,23 (duzentos e trinta e nove mil, cento e vinte e nove reais e vinte e três centavos). 
O leiloeiro fará jus a uma comissão de 5% (cinco por cento), sobre o valor da arrematação, não se 
incluindo no valor do lanço  (art. 13 e 17 do provimento CSM 1.625/09). Fica, ainda, o executado, 
INTIMADO das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casado for, bem 
como eventuais terceiros, SENDO MILDRED DA GRAÇA MARTINS PREZOTTO, caso não sejam 
localizados para as intimações pessoais. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado 
na forma da lei. Paulo Henrique Stahlberg Natal. Juiz de Direito. Edital disponível na íntegra em 
www.hastapublica.com.br

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

REQUERIDOS: FABIO RODRIGO NONATO ME, ARIANE CRISTINA NONATO ME, POR SEUS 
REPRESENTANTES LEGAIS, E ARIANE CRISTINA NONATO, REQUERENTE: BANCO DO 
BRASIL, Execução de Título Extrajudicial, Proc. nº 0000366-20.2005.8.26.0566. A Drª. Flavia 
de Almeida Montingelli Zanferdini, MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de São Carlos, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado 
para 1º leilão: dia 10 de SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 13 de SE-
TEMBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão: dia 04 de OUTUBRO de 2021 
às 14:00 horas. Na segunda hasta pública poderá ser arrematado o bem por valor de maior lanço 
ofertado, desde que não seja inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. Leiloeiro 
Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, site: www.hastapublica.com.br, Bens: 01) Um terreno, 
sem benfeitorias, situado nesta cidade e comarca de São Carlos/SP, no loteamento “Parque 
Santa Felícia Jardim”, correspondente à parte da gleba B.3 da QUADRA “B”, designada como 
lote nº 09, matrícula nº 52.760 e lote nº 10, matrícula nº 52.761, ambos do CRI de São Carlos/
SP. Conforme Auto de Avaliação as fl s. 365, ambos os terrenos têm 150m² cada, localizados 
na Rua Cid Silva Cesar, em São Carlos/SP, sendo que foi edifi cado um barracão, que ocupa 
cerca de metade da área dos dois terrenos, lajotado, contendo duas câmaras frias desati-
vadas, um banheiro com azulejo até o teto, um escritório e uma área coberta agregada sem 
lajotar. AVALIAÇÃO: R$ 279.909,52; 02) Área B.4 da QUADRA “B”, matrícula nº 54.994 do CRI 
de São Carlos/SP. Conforme Auto de Avaliação as fl s. 364, o referido com frente para a Rua 
Roberto de Jesus Affonso, Parque Santa Felícia Jardim, medindo 5 m de frente, com igual 
medida aos fundos, com 30 m da frente aos fundos de ambos os lados, encerrando uma 
área total de 150m², sendo que neste terreno foi edifi cada uma casa de moradia, construída 
de tijolos e telhas, lajotada, contendo dois dormitórios simples; um banheiro, sala de estar, 
cozinha, área lateral de acesso aos fundos do terreno unifi cada à cozinha, toda em piso frio 
comum, com exceção ao quarto dos fundos com piso laminado e área coberta na frente para 
um veículo. AVALIAÇÃO: R$ 201.534,86. O leiloeiro fará jus a uma comissão de 5% (cinco por 
cento), sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço . Ficam, ainda, os execu-
tados, INTIMADOS das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheira, se casado 
for, bem como terceiros interessados, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. 
Flavia de Almeida Montingelli Zanferdini. Juíza de Direito. Edital disponível na íntegra em www.
hastapublica.com.br

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS

REQUERIDOS: CARLA FREITAS DE CONTI E BRUNO FREITAS DE CONTI, REQUERENTE: 
ESPÓLIO DE FRANCISCO ANTÔNIO DE CONTI, REPRESENTADO POR SILVIA TURCHIAI, 
Cumprimento de Sentença – Alienação Judicial, Proc. nº 0001250-74.2019.8.26.0302. O Dou-
tor Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
da Comarca de Jaú, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi de-
signado leilão, que terá início a conta a partir da data da publicação, encerrando-se no dia 15 de 
SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas. Poderá ser arrematado o bem, por valor não inferior ao da 
avaliação. Leiloeiro Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, site www.hastapublica.com.br, Bem: 
Imóvel localizado à Avenida Prefeito Luiz Liarte, nº 392, Chácara Pecciolli, na cidade de Jaú/
SP, pertencente à matrícula nº 7.046 do 1º CRI de Jaú, com suas medidas e confrontações 
nela melhores descritas. Conforme laudo de avaliação fl s. 35-41, tratam-se de 02 imóveis, 
sendo 01 residencial (térreo e superior residencial) e outro comercial (térreo e superior co-
mercial), apresenta área do terreno medindo 12,70 x 29,50 x 30,00 (360m²), tendo sua área 
construtiva térrea/superior residencial de 256,01m² e área construtiva térrea/superior co-
mercial de 239,70m². AVALIAÇÃO: R$ 852.998,59.  O leiloeiro fará jus a uma comissão de 5% 
(cinco por cento), sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 13 e 17 do 
provimento CSM 1.625/09). O pagamento deverá ser realizado em uma única vez, no prazo até 24 
horas após o término do leilão. Ficam, ainda, os executados, INTIMADOS das designações supra, 
juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casada for, bem como eventuais terceiros, caso não 
sejam localizados para as intimações pessoais. Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio. Juiz 
de Direito. Edital disponível na íntegra em www.hastapublica.com.br

EDITAL DE HASTA PÚBLICA PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DA REQUERIDA

REQUERIDA: NEILE BOTECHIA, REQUERENTE: MÁRCIA REGINA DE CAMARGO - Cum-
primento de Sentença, Proc. 0002851-71.2011.8.26.0666. O Doutor Paulo Henrique Aduan 
Correa, MM. Juiz de Direito da Vara Única do Foro de Artur Nogueira, na forma da Lei etc. 
FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 06 de SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas, 
encerrando-se no 09 de SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual 2º leilão: dia 29 
de SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens 
por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 50% do valor da 
avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, site www.hastapublica.
com.br. Bem: QUOTA PARTE EQUIVALENTE A 4,506% DO IMÓVEL localizado na Rua Duque 
de Caxias, nº 1282, Centro, Artur Nogueira, medindo uma área total de 209m², demais dados 
constantes da matrícula 9138 do Cartório de Mogi Mirim, assim descrito: Um prédio urbano 
e seu respectivo terreno situado à Rua Duque de Caxias, construído de tijolos e coberto 
de telhas,  medindo o terreno 15,00m de frente para aquela via pública, igual medida nos 
fundos onde confronta com Julio de Faveri, por 35,00m de cada um dos lados da frente aos 
fundos, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o prédio com Jose Mandaio e 
Rodolfo Rosseti e do lado esquerdo com propriedade de Telesp, com área total de 525,00m². 
Conforme Laudo de avaliação às fl s. 217/227, o imóvel é composto por três dormitórios, sala, 
cozinha e banheiro na casa da frente, edícula nos fundos com garagem, cuja somatória das 
áreas perfaz o total de 209,00m² de área edifi cada.  AVALIAÇÃO: R$ 41.027,55. Comissão do 
Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, a executada, INTIMADA das designações 
supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casada for, bem como eventuais terceiros, 
tais como BENEDITA ARINDA BOTECHIA HUCK E S/M JOÃO MILTON HUCK, EVALDA BOTE-
CHIA JULIETTI, LUIZ PEDRO BOTECHIA S/M LIENE BOTECHIA, MARISA BOTECCHIA LUCK 
S/M LEONARDO LUCK, DIRCEU BOTECHIA S/M ANTONIA SGARGETA BOTECHIA, WALMIR 
BOTECHIA S/M RAQUEL APARECIDA DANIEL BOTECHIA, caso não sejam localizados para as 
intimações pessoais. Flavio Dassi Vianna, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em www.
hastapublica.com.br

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

REQUERIDO: JOSÉ COSME DOS SANTOS, REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA JESUS CER-
QUEIRA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Proc. 0009075-53.2019.8.26.0566. A Doutora Flavia 
De Almeida Montingelli Zanferdini, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de 
São Carlos, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 
1º leilão: dia 06 de SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no 09 de SETEMBRO de 
2021 às 14:00 horas, e, para eventual 2º leilão: dia 29 de SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas. 
Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 
2ª praça por valor não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi 
Júnior, JUCESP 819, site www.hastapublica.com.br. Bem: Imóvel de matrícula nº 104.123 do 
CRI de São Carlos, conforme Mandado e Certidão do Sr. Ofi cial às fl s. 95 e 99 (proc. prin-
cipal 1011248-67.2018.8.26.0566), o imóvel está localizado na Rua Doutor Nelson Fonseca, 
nº 101, Conjunto Habitacional Dom Constantino Amstalden, CEP 13568-829, São Carlos/SP, 
trata-se de casa com dois quartos, sala de jantar/cozinha, sala de estar, banheiro e garagem, 
com padrão simples de construção e com problemas de infi ltração de água pelo teto em 
todos os cômodos. No segundo andar há preparação para a construção de sobrado (inaca-
bada e sem telhado). AVALIAÇÃO: R$ 153.502,98. Comissão do Leil oeiro: 5% sobre o valor 
da arrematação. Fica, ainda, o executado, INTIMADO das designações supra, juntamente com o 
cônjuge ou companheiro, se casada for, bem como eventuais terceiros, tais como PROGRESSO 
E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. 
Flavia De Almeida Montingelli Zanferdini, Juíza de Direito. Edital na íntegra disponível em www.
hastapublica.com.br

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

REQUERIDO: IRAN CORREIA DA SILVA, SANDRA REGINA MENDES DUARTE, REQUERENTE: 
ANTONIO CEZAR SAVOINE - Procedimento Comum Cível, Proc. 1002508-35.2017.8.26.0347. 
O Doutor Marcos Therezeno Martins, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de Matão, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º 
leilão: dia 01 de SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no 06 de SETEMBRO de 
2021 às 16:00 horas, e, para eventual 2º leilão: dia 27 de SETEMBRO de 2021 às 16:00 horas. Na 
1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª 
praça por valor não inferior a 100% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Marcelo Valland, JU-
CESP 408, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: Os direitos que a executada possui 
sobre o imóvel descrito na matrícula nº 14.593 do Cartório de Registro de Imóveis de Matão/
SP, assim descrito: O lote designado sob o número 06, da quadra 21, do loteamento deno-
minado “Vila Cardim”, (Setor IV) nesta cidade, distrito, município e comarca de Matão, lote 
esse situado com frente para a Rua Basilio Bambozzi, antiga Rua Três, medindo 11,00 metros 
de frente; 27,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, e, fi nalmente 11,00 metros 
nos fundos, perfazendo uma área total de 297,00 metros quadrados, confrontando pela frente 
com a referida via pública; do lado esquerdo de quem se situa de frente para o imóvel, con-
frontando com o lote 05; do lado direito, com o lote 07, e nos fundos, com o lote número 01, 
todos da mesma quadra. AVALIAÇÃO: R$ 93.333,00. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor 
da arrematação. Fica, ainda, a executada, INTIMADA das designações supra, juntamente com o 
cônjuge ou companheiro, se casada for, bem como eventuais terceiros, tais como IMOBILIÁRIA 
SÃO PEDRO LTDA, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Marcos Therezeno 
Martins, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

*Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF. EDITAL DE LEILÃO, para INTIMAÇÃO e conhe-
cimento de todos os interessados, na venda do bem imóvel abaixo descrito, pertencente à FALÊNCIA DE JOSÉ PEPE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.192.877/0001-95, Administradora Judicial nomea-
da DRA. FLÁVIA MILEO IENO GIANNINI, CREDORES, FAZENDAS PUBLICAS E MINISTÉRIO PÚBLICO. Processo nº 
0030414-70.2003.8.26.0100. O DR. LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara De Falên-
cias e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo processam-se os autos 
da FALÊNCIA DE JOSÉ PEPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. O leilão será realizado com fulcro na Lei 
nº 11.101/2005 e Prov. CSM 1625/2009 do TJSP, através do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.br), portal de leilões, 
com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: thais@tmleiloes.com.br, 
levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª Praça que terá início em 06/09/2021 às 
14:00 horas, encerrando-se no dia 15/09/2021 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior ao 
que corresponde a 100% do valor de avaliação, não havendo licitantes se iniciará a 2ª Praça em 15/09/2021  às 14:01 
horas, encerrando-se no dia 22/09/2021 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 50% de 
avaliação. Por se tratar de leilão eletrônico (art.142,I da Lei 11.101/05, alterada pela Lei 14.112/20), os interessados e 
eventuais proponentes, devem se atentar as regras específicas previstas no artigo 142 e seguintes da Lei 11.101/05, in-
clusive apenas no que couber, as regras da lei 13.105/2015 do CPC, conforme preceitua o artigo 142, § 3º da Lei 
11.101/05. CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira Thais Silva Moreira de Sousa, devidamente 
matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@tmleiloes.com.br. DESCRIÇÃO DOS BENS: LOTE ÚNICO: MATRÍ-
CULA SOB Nº 3.616 DO 6º CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP: Um terreno, situado, à rua 
José Bento, nºs. 137/139, Cambuci - 12º Subdistrito, medindo 16,110m de frente e da frente aos fundos 39,90m de cada 
lado, tendo nos fundos a mesma largura de frente, encerrando à área de 628,00m2, sendo todas as medidas e área de-
clarada, mais ou menos, confrontando do lado do prédio nºs. 137/139 com Manoel Netto de Araujo ou sucessores, do ledo 
do prédio nº 149 com propriedade de Cosmo Coschiano ou sucessores e nos fundos com propriedade do Laboratório Sir 
James Moorey. Existindo nesse terreno os prédios nºs. 137/139,145 e 149. Proprietários JOSÉ CARPENITTO PEPE, in-
dustrial, e sua mulher EDDA LUIZA ELVIRA TIERI PEPE, de prendas domésticas, brasileiros, proprietários, casados pelo 
regime da comunhão de bens, R.G. nºs. 1.032.286 e 1.201.491, respectivamente, CIC. nº 007.160.308, domiciliados 
nesta Capital, à Rua Batista Caetano, nº 49. Registro anterior: Trs. nºs. 90.391, em 31/08/1973. 38.270, em 20/09/1949 e 
81.848, em 19/05/1972, deste. Contribuinte: 035 005 0011, 035 005 0012 e 035 005 0013. O Oficial, JETHER SOTTANO. 
R. 1.3616 — em 10 de Junho de 1976. Por escritura de 25 de fevereiro de 1976, das notas do 22º Tabelião desta Capital, 
Lº. nº, 1408, fls. 23, os proprietários transmitiram por venda feita a JOSÉ FEPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMÓVEIS 
LTDA, com sede nesta Capital, à Rua José Bento, nº 145, inscrita no CGC. nº 61.507.695/0001-94 pela quantia de 
cr$380.000,00, o imóvel objeto desta. O Escrevente Autorizado, Elvio Pedro Foloni. Av. 2/3616 — em 10 de Junho de 
1976. De mesma escritura de 25 de fevereiro de 1976, das notas do 22º Tabelião de notas desta Capital, Lº, nº, 1408, 
fls.23, consta que a presente matrícula é decorrente da FUSÃO dos móveis situados à Rua José Bento nºs.137/139, 145 
e 149, e que serão objeto de demolição, uma vez que já foi aprovado pela Prefeitura do Município de São Paulo, uma 
planta pera a construção de um prédio de três pavimentos e um embasamento próprio para oficina, a ser erigido no terre-
no desta, conforme Alvará º 49.117/76. Av.3/M. 3.616 em 24 de novembro de 1,995. Do extrato que serviu para a feitura 
da presente matrícula, verifica-se que o nome correto da proprietária, registrada sob nº.01 nesta é JOSÉ PEPE INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., e não como constou, o que ora se corrige nos termos do artigo 213, §1º da lei 
6.015/73. R.4/M.3.616 em 28 de janeiro da 1.998. Pelo Contrato de Locação datado de 12 de janeiro de 1.998, a proprie-
tária, JOSÉ PEPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA, já qualificada, deu em LOCAÇÃO o imóvel objeto 
desta matrícula, a APF - INFORMÁTICA LIMITADA, com sede nesta Capital, à Rua da Consolação, nº 374, inscrita no 
CGC/MF sob nº 53.265.419/0001-31, pelo prazo de 36 meses, com início em 15 de janeiro de 1998, e término em 14 de 
janeiro de 2.001, com opção a locatária para uma prorrogação de mais 36 meses, sendo o valor mensal do aluguel de 
R$6.250.00, reajustável anualmente de acordo com à Variação acumulada do IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado) 
da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice de correção determinado por Lei, constando do título que prevalecerá todas 
as cláusulas aqui pactuadas e continue com todos os, direitos de locatária, caso o imóvel objeto desta matrícula, venha a 
ser alienado e demais condições constantes do título. R.5/M.3.616 em 16 de março de 1.998. Por Mandado expedido aos 
16 de fevereiro de 1.998, subscrito pela Escrivã Diretora, Noriko Kusaba La Ferrera, e assinado pelo MM. Juiz de Direito 
da 34ª Vara Cível desta Capital, extraído dos Autos de ação de Arresto, movida por DOMINGOS ANTONIO PAPALEO, 
brasileiro, casado, aposentado, RG nº 2.493.308-9, CPF nº 236.547.678-34, domiciliado à Rua Vergueiro, nº 3.315, apt. 
42, nesta Capital, e DAPINSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA, CGC nº 52.110.152/0001-40, com sede nesta Capital, à Rua 
Coronel Joaquim Teixeira da Silva Braga, nº 74; contra JOSE PEPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, 
consta que o imóvel objeto desta matrícula, foi ARRESTADO, dando-se a causa o valor de R$155,000,00. tendo sido no-
meado depositário, Alexandre C. Moraes Villaboim. R-6/M. 3.616 em 27 de outubro de 1.999. Por mandado datado de 27 
de agosto de 1.999, subscrito pela Escrivã-Diretora, Maria Helena da Conceição Galino, e assinado pelo Dr. Adherbal dos 
Santos Acquati, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta Capital, expedido nos autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial, processo nº 000.99.028748-5, movida por MARCOS ROBERTO VALERIANO, brasileiro, solteiro, maior, 
proprietário, RG nº 18.381.500-2-SSP/SP, CPF/MF nº 099.410.118/00, domiciliado nesta Capital, na Rua 24 de maio, nº 
208, Centro, contra JOSÉ PEPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, já qualificada, o imóvel objeto desta 
matrícula foi PENHORADO, sendo o valor da causa de R$482.562,30, tendo sido nomeado depositário, WILSON JOSÉ 
PEPE. O imóvel objeto desta matrícula está avaliado em R$472.102,00.AV-7/M.3.616 em 18 de julho de 2006.Do manda-
do de 20 de junho de 2006, extraído dos autos da ação de falência nº 583.00.2003.030.414-2, da proprietária, JOSÉ PEPE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., processados perante o Juízo de Direito da 1ª Vara de Falências e de 
Recuperações judiciais desta Capital, e respectivo Cartório, consta que o imóvel desta matrícula, foi objeto de ARRECA-
DAÇÃO, nos termos do auto de arrecadação de 09 de junho de 2006. R-8/M.3.616 em 18 de julho de 2006. Por Ofício nº 
1720/2006, de 19 de maio de 2006, completado com termo de penhora de 19 de maio de 2006, extraídos dos autos da 
ação trabalhista nº 078-2611/1997, processados perante a 78ª Vara do Trabalho desta Capital, Justiça do Trabalho - 2ª 
Região, movida por VALDECI MORAES DA SILVA, brasileiro, solteiro, tapeceiro, com endereço na Avenida Aparecida, nº 
120, nesta Capital, contra JOSÉ PEPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., já qualificada, o imóvel objeto 
desta matrícula, de propriedade da executada, foi PENHORADO, para garantia da dívida do valor de R$57.299,50, tendo 
sido nomeado depositário, Wilson José Pepe, brasileiro, solteiro, comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº 662.031.208-04, 
com endereço na Avenida Engenheiro Luiz gomes Cardim Sangerardi, 533, app.21. VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$  
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). VALOR CORRESPONDENTE À 50% DE AVALIAÇÃO: R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). O imóvel será vendido “AD CORPUS” no estado de conservação em 
que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes das datas desig-
nadas para alienação judicial. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computado-
res, no sítio da leiloeira www.tmleiloes.com.br  em conformidade com o disposto no artigo 887, § 2º, do Código de Proces-
so Civil, inclusive as fotos e descrições detalhadas do bem. LANCES ON-LINE: O leilão em questão terá início no dia 
06/09/2021 às 14:00 horas, e se encerrará no dia 22/09/2021 às 14:00. Serão captados lances on-line através do site: 
www.tmleiloes.com.br. Os interessados deverão estar cadastrados e habilitados na plataforma digital mencionada com 
pelo menos 1 (uma) hora de antecedência ao início do leilão. Qualquer forma de proposta/lance apresentado será condu-
zido para apreciação do MM. Juiz. DO INCREMENTO: O incremento somente poderá ser alterado pela Leiloeira. Qual-
quer usuário que de alguma maneira altere os valores do incremento, ou utilize as ferramentas do site para tumultuar o 
pregão, terá o seu cadastro bloqueado, além de ficar impedido de participar de outros leilões. DO LANCE CONDICIONAL: 
Os lances que não atingirem o valor mínimo de venda serão recebidos condicionalmente, ficando sujeitos a posterior 
aprovação do Juízo responsável, desde que prestada caução pelo ofertante de 20% (vinte por cento) do lance ofertado, 
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o encerra-
mento do pregão. DA DESISTÊNCIA: Em caso de não pagamento ou desistência da arrematação, o bem passará auto-
maticamente ao 2º participante do leilão, tal qual somente terá a arrematação garantida após a realização do pagamento. 
DA VISITAÇÃO: Constitui ônus dos interessados examinar os bens a serem apregoados. As visitas, só serão autorizadas 
mediante cadastro prévio no site: www.tmleiloes.com.br. Após a realização do cadastro, deverão ser agendadas através 
do e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou pelo telefone (11) 3237-0069. As visitas somente serão autorizadas até 2 (dois) 
dias antes da data de abertura do leilão. DOS DÉBITOS: Os bens serão vendidos livres e desembaraçados de qualquer 
ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor – (“aquisição originária”), inclusive as de nature-
za tributária e trabalhista, de acordo com art. 141, da Lei 11.101/2005, exceto se o arrematante for: (i) sócio da sociedade 
falida, ou sociedade controlada pelo falido; (ii) parente, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do 
falido ou de sócio da sociedade falida; ou, (iii) identificado como agente do falido com objetivo de fraudar a sucessão. 
Todas as providências e despesas relativas à transferência e vistoria dos bens são de responsabilidade do arre-
matante. PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: O pagamento deverá ser efetuado à vista. O preço do bem 
arrematado deverá ser depositado em juízo, através de guia judicial do Banco do Brasil, no prazo de 24 horas da arrema-
tação. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada ao MM. 
Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. Caso não haja licitantes, o recebimento de propostas 
condicionais será levado para apreciação da MM. Juiz. Obs.: O não pagamento da arrematação acarretará ao paga-
mento de 20% (vinte por cento) de multa sob o valor do lance, além do pagamento integral da comissão da leiloei-
ra. COMISSÃO: A comissão devida à leiloeira será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, comissão essa 
não incluída no valor do lance vencedor, deverá ser paga diretamente a leiloeira (artigo 17 do Provimento CSM n. 
1625/2009), que será paga pelo arrematante, e não será devolvida em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante, e deduzidas as despesas incorridas. 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente, junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3237-
0069, e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou ainda no endereço da leiloeira situada na Praça Dom José Gaspar, nº 134, 14º 
andar – São Paulo/SP. Ficam todos os CREDORES, MINISTÉRIO PÚBLICO, FAZENDAS PUBLICAS, ADMINISTRA-
DOR JUDICIAL, MASSA FALIDA E DEMAIS INTERESSADOS, INTIMADOS, do leilão judicial supramencionado. DR. 
LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS - Juiz de Direito

 

Mais Informações: (11) 3237-0069
www.thaismoreiraleiloes.com.br

1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO/SP

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 2ª VARA CÍVEL DE ATIBAIA– 
SP. Processo nº 0000814-04.2019.8.26.0048. Executado(a) (s): FLORIANO ALVES NASCIMENTO. 1º Leilão: início em 
06/09/21 às 15h00/ término em 09/09/21, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 09/09/21 às 15h01min/ termino em 29/09/21, 
às 15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 307.000,00– L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 154.000,00 (Sujeitos à atualização). 
DESCRIÇÃO: End.: Rua do Sapateiro, 555, Atibaia/SP; a.c.: 150,30m²; a.t.: 325,00m². Matr. nº 64.097 do 1º CRI/
Atibaia/SP. Contrib.: 20.001.000.00-0096035. Fica o(a) (s) executado(a) (s) FLORIANO ALVES NASCIMENTO; e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Edital 
na íntegra e Lances “on-line” através do site www.cunhaleiloeiro.com.br e com divulgação pelo portal “Nosso Leilão” 
www.nossoleilao.com.br. 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 29ª VARA CÍVEL CENTRAL 
– SP. Processo nº 1059067-06.2019.8.26.0100. Executado(a) (s): MONICA NIELSEN. 1º Leilão: início em 06/09/21 às 
15h00/ término em 09/09/21 às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 09/09/21 às 15h01min/ termino em 29/09/21  às 15h00. 
L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 1.263.000,00– L. Mínimo no 2 º Leilão: R758.000,00 (Sujeitos à atualização). DESCRIÇÃO: 
End.: Rua Haddock Lobo nºs 1336 (entrada) e 1340 (loja), São Paulo/SP; a.p.: 90,15m²; a.t.: 103,24m²; F.i.t.: 1,2400%. 
Matr. nº 11697 do 13º CRI/SP. Contrib.: 014.002.0301-5. Fica o(a) (s) executado(a) (s) MONICA NIELSEN; e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Edital 
na íntegra e Lances “on-line” através do site www.cunhaleiloeiro.com.br e com divulgação pelo portal “Nosso Leilão” 
www.nossoleilao.com.br. 

17ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 17ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL 
DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1111898-02.2017.8.26.0100. Executados: executado(s) TSCM - TEC-
NOLOGIA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, VALDEMIR BARBOSA DE VASCONCELOS, 
VALDEMIR BARBOSA DE VASCONCELOS FILHO - Lote de terras com área de 479,2685 hectares em São 
Gabriel do Oeste/MS. Fazenda Guará, São Gabriel do Oeste/MS - INCRA - CÓDIGO DO IMÓVEL RURAL nº 
908.010.338.397-4. Matrícula ANTERIOR nº 1.588 do 01ª CRI de São Gabriel do Oeste/MS. Descrição completa 
na Matrícula ATUAL nº 19.290 do 01ª CRI de São Gabriel do Oeste/MS. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
2.065.390,59 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.239.234,35 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/10/2021 às 13h10min, e termina em 07/10/2021 às 13h10min; 
2ª Praça começa em 07/10/2021 às 13h11min, e termina em 27/10/2021 às 13h10min. Ficam o(s) executado(s) 
TSCM - TECNOLOGIA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, VALDEMIR BARBOSA DE VAS-
CONCELOS, VALDEMIR BARBOSA DE VASCONCELOS FILHO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), bem como os credores E G D ENGENHARIA LTDA, FLÁVIO VASCONCELOS ALVES E CASTRO - ME, 
HAROLDO PÍCOLI JUNIOR, JOSÉ EDUARDO DA SILVA, WELLINGTON ACHUCARRO BUENO, credor(a) hi-
potecário BANCO DO BRASIL S.A, terceiro(a) interessado VERA HELENA FREIRE DE VASCONCELOS  e de-
mais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pes-
soal, bem como da Penhora realizada em 06/06/2018. 
 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC.EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL PRESENCIAL E ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE SANTO AMARO. Processo: nº 1039658-86.2015.8.26.0002. Executados: executado(s) ALINE CASTEJON MATTAR 
– LOTE 001 - Apto. c/ 519,75m2. Rua Iubatinga, nº 145, São Paulo/SP - Contribuinte nº 170.008.0435-0. Descrição 
completa na Matrícula nº 234.541 do 11º CRI de São Paulo/SP. LOTE 002 - Vaga de Garagem c/4,675,04m2. Rua 
Iubatinga, nº145, São Paulo/SP - Contribuinte nº 170.008.0365-6. Descrição completa na Matrícula nº 234.623 do 11º CRI 
de São Paulo/SP. LOTE 003 - Vaga de Garagem c/4,675,07m2. Rua Iubatinga, nº145, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
170.008.0366-4. Descrição completa na Matrícula nº 234.624 do 11º CRI de São Paulo/SP. LOTE 004 - Vaga de Garagem 
c/4,675,04m2. Rua Iubatinga, nº145, São Paulo/SP - Contribuinte nº 170.008.0367-2. Descrição completa na Matrícula nº 
234.625 do 11º CRI de São Paulo/SP. LOTE 005 - Vaga de Garagem c/4,675,04m2. Rua Iubatinga, nº145, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 170.008.0368-0. Descrição completa na Matrícula nº 234.626 do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 1.459.281,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 729.640,5 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 10/09/2021 às 11h30min, e termina em 15/09/2021 às 
11h30min; 2ª Praça começa em 15/09/2021 às 11h31min, e termina em 05/10/2021 às 11h30min. Ficam os 
executado(s) ALINE CASTEJON MATTAR, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 07/02/2020, 18/03/2021, 
18/03/2021, 18/03/2021, 18/03/2021 respectivamente.  

 

 

  

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR Processo Digital nº: 0007268-97.2007.8.26.0281 Classe: 
Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata Requerente: Totalgraf Gráfica Editora Ltda Requerido: Bcl Logistica 
Ltda e outros O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itatiba, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA 
HELOISA DA SILVA SALLES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele tomarem 
conhecimento, e aos executados, que nos autos acima mencionados, será levado a venda em alienação por iniciativa 
particular, nos termos do artigo 880 do CPC, o bem abaixo descrito, mediante as seguintes condições: 1- Bem: PARTE 
IDEAL (80%) - Gleba de Terras com a área de 1.801,82 metros quadrados, destacada da chácara nº 1 (um) do loteamento 
denominado Jardim do Leste, perímetro urbano desta cidade e comarca de Itatiba/SP, medindo 46,14 metros de frente 
para a estrada principal do loteamento; 12,34 metros em curva da rua principal com a rua 2; 16,31 metros de frente para 
a rua 2; 47,55 metros nos fundos, onde confronta com José de Assis e 46,59 metros do lado em que confronta com 
Shigueyuki Morinishi. Imóvel devidamente registrada na matrícula 4.915, no Cartório de Registro de Imóveis de Itatiba/SP 
2- Valor: Avaliação da parte ideal penhora (80%) - R$ 713.887,04 (julho/2021), que deverá ser atualizado à época da 
venda; 3- Condições de pagamento e redução no preço: deverão ser apresentados em juízo para apreciação, por meio 
da exequente; 4- Prazo: 90 dias da data do edital para finalização dos trabalhos. 5- O edital deverá ser publicado no DJE 
e jornal de ampla circulação; 5- Homologada a alienação por iniciativa particular, o comprador terá o prazo de 05 dias 
para depositar o respectivo valor à disposição do juízo, por meio de depósito bancário a ser realizado junto ao Banco do 
Brasil, agência 6545-5 – Itatiba/SP. 6- Despesas: As despesas com transferência, registro, remoção, etc., correm por 
conta do comprador. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Itatiba, aos 19 de agosto de 2021. Eu, Neiva de Cássia Benedetti, Escrevente, digitei. Eu, Silvana 
Bocaletto Giaretta, Escrivã Judicial II, conferi. RENATA HELOISA DA SILVA SALLES JUIZA DE DIREITO 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 8ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 0077154-27.2019.8.26.0100. Executada: QUEIROZ GALVÃO PAULISTA 16 
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA –  LOTE 001 - Sala nº 813 com área privativa de 31,800m², do Edifício Skyline 
Nova Berrini, situado na Rua da Paz nº 1.601, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP - Contribuinte nº 087.170.0183-8. 
Descrição completa na Matrícula nº 441.208 do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 243.166,10 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 145.899,66 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Sala nº 1901 
com área privativa de 35,410m², do Edifício Skyline Nova Berrini, situado na Rua da Paz nº 1.601, Chácara Santo Antônio, 
São Paulo/SP - Contribuinte nº 087.170.0369-5. Descrição completa na Matrícula nº 441.394 do 11º CRI de São Paulo/SP. 
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 265.225,47 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 159.135,28 (60% do valor de avaliação) (sujeitos 
à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/10/2021 às 11h40min, e termina em 15/10/2021 às 
11h40min; 2ª Praça começa em 15/10/2021 às 11h41min, e termina em 05/11/2021 às 11h40min.  Fica a executada 
QUEIROZ GALVÃO PAULISTA 16 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, na pessoa de seu representante legal, o 
credor FABIO LUIZ PIRES DE MELO, seu cônjuge se casado for, o terceiro interessado BANCO BRADESCO S/A, na 
pessoa de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 02/02/2021. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SÃO SEBASTIÃO/SP. Processo: nº 1001308-54.2014.8.26.0587. Executados: WILLIAN WIRAN UM, ARTHUR DURAM 
UM, HYUNG SEUNG LEE UM, EUN YONG UM - NUA-PROPRIEDADE - Casa com aproximadamente 300,74m² de área 
construída e respectivo terreno com 1.287,00m² da Rua Aguias nº 51, pertencente ao Condomínio Promontório Maresias 
(Rua das Gaivotas nº 42), Maresias, São Sebastião/SP - Contribuinte nº 3133.241.1297.0105.0000. Descrição completa 
na Matrícula nº 17.253 do 1ª CRI de São Sebastião/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 2.854.647,75 - Lance mínimo na 
2ª praça: R$ 1.712.788,65 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 11/10/2021 às 13h30min, e termina em 14/10/2021 às 13h30min; 2ª Praça começa em 14/10/2021 às 13h31min, 
e termina em 04/11/2021 às 13h30min. Ficam os executados WILLIAN WIRAN UM, ARTHUR DURAM UM, seus 
cônjuges se casados forem, os usufrutuários e executados HYUNG SEUNG LEE UM, seu cônjuge EUN YONG UM e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada em 25/09/2019. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 11ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 1030775-11.2019.8.26.0100. Executada: WDC PARTICIPAÇÕES E 
ADMINISTRAÇÃO EIRELI - Apartamento com área útil de 163,160m² do Edifício Chamantá, situado à Rua Chamantá nº 
1.108, Vila Prudente, São Paulo/SP - Contribuinte nº 032.136.0201-9. Descrição completa na Matrícula nº 135.315 do 6º 
CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 891.808,94 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 535.085,36 (60% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 01/10/2021 às 14h20min, e 
termina em 05/10/2021 às 14h20min; 2ª Praça começa em 05/10/2021 às 14h21min, e termina em 26/10/2021 às 
14h20min. Fica a executada WDC PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, na pessoa de seu representante legal 
WILMA DOMINGAS CIMATTI, o credor tributário PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 17/12/2019. 

 

 

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

 

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - Nº E21033
COMITENTE: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A (CNPJ/MF nº 

33.337.122/0001-27) REVENDEDOR:   Auto Posto Estrela de Itapegica Ltda. (CNPJ/MF nº 
44.270.130/0001-10) DEVEDORES: Manuel Fernandes Junior (CPF/MF nº 009.597.388-51) Con-
ceição Sorrentino Fernandes (CPF/MF nº 101.266.388-45) O Comitente, na forma da Lei, com 
fulcro no Artigo 63, § 1º ao 7º, da Lei Federal nº 4.591/64 e Artigo 1º, incisos VI e VII, da Lei Federal 
nº 4.864/65, e demais disposições aplicáveis à matéria, FAZ SABER que  que será levado a público 
pregão de venda e arrematação do bem garantidor da Escritura Pública de Constituição de Alienação 
Fiduciária, lavrada em 08/01/2016, às fl s. 319/327, do livro 3147, no 3º Tabelião de Notas da Capital/
SP, e da Escritura de Aditamento, lavrada em 13/03/17, à fl s. 261/264, do livro 3251, no 3º Tabelião de 
Notas da Capital/SP, a seguir descritos, tendo o 1º Público Leilão início no dia 15 de setembro de 
2021, às 14:00 horas, e término no dia 15 de setembro de 2021, às 15:00 horas, entregando-o a 
quem mais der, fi cando designado, desde logo, 2º Público Leilão com início no dia 29 de setembro 
de 2021, às 14:00 horas, e término no 29 de setembro de 2021, às 15:00 horas, caso não haja 
licitantes no 1º, entregando-o a quem mais der, respeitadas as condições de venda constantes no 
presente edital, assim como no site www.d1lance.com.br DESCRIÇÃO DOS BENS:  (i) Um apar-
tamento nº 31, localizado no 3º andar ou 5º pavimento, do Edifício Dom Michel, situado na Avenida 
André Luiz, nº 251, no Jardim Teresópolis, perímetro urbano deste Distrito, Município e Comarca de 
Guarulhos/SP, contendo a área útil ou privativa de 122,650m², área comum de 61,042m², área cons-
truída total de 183,692m², coefi ciente de proporcionalidade de 5,213875%, e a fração ideal no terre-
no de 41,164m². Cadastro Municipal nº 083.55.95.0161.01.037. Matrícula nº 100.516 do 2º CRI de 
Guarulhos/SP; (ii) Uma vaga de garagem nº 19, localizada no pavimento inferior ou 1º pavimento, do 
Edifício Dom Michel, situado na Avenida André Luiz, nº 251, no Jardim Teresópolis, perímetro urbano 
deste Distrito, Município de Guarulhos/SP, contendo a área útil ou privativa de 9,870m², área comum 
de 2,545m², área total construída de 12,415m², um coefi ciente de proporcionalidade de 0,217359%, 
e uma fração ideal no terreno de 1,716m². Cadastro Municipal nº 083.55.95.0161.01.019. Matrícula 
nº 100.517 do 2º CRI de Guarulhos/SP; e (iii) Uma vaga de garagem nº 20, localizada no pavimento 
inferior ou 1º pavimento, do Edifício Dom Michel, situado na Avenida André Luiz, nº 251, no Jardim 
Teresópolis, perímetro urbano deste Distrito, Município de Guarulhos/SP, contendo a área útil ou 
privativa de 9,870m², área comum de 2,545m², área total construída de 12,415m², um coefi ciente 
de proporcionalidade de 0,217359%, e uma fração ideal no terreno de 1,716m². Cadastro Municipal 
nº 083.55.95.0161.01.020. Matrícula nº 100.518 do 2º CRI de Guarulhos/SP. PREÇO MÍNIMO DO 
1º PÚBLICO LEILÃO: R$ 700.150,76 PREÇO MÍNIMO DO 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 210.049,47 
O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. José Roberto Neves Amorim, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº  1106, exclusivamente pela plataforma D1Lan-
ce Leilões. IMÓVEL OCUPADO. A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL É DE RESPONSABILIDADE DO 
ARREMATANTE, correndo por conta deste todas as despesas e eventuais riscos. Os interessados 
deverão tomar conhecimento de todas as regras para participação e condições de venda, concordan-
do tacitamente com as mesmas ao participar dos leilões. Ficam as partes AUTO POSTO ESTRELA 
DE ITAPEGICA LTDA. (CNPJ/MF nº 44.270.130/0001-10) e os e os Devedores MANUEL FERNAN-
DES JUNIOR (CPF/MF nº 009.597.388-51) CONCEIÇÃO SORRENTINO FERNANDES (CPF/MF 
nº 101.266.388-45) intimados das designações feitas acima, suprindo esta publicação a intimação 
pessoal. Demais informações, condições e Edital Completo no Portal.

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE PINHEIROS/SP. Processo: nº 0009535-90.2018.8.26.0011. Executado: JOSÉ BRAZ NASCIMENTO - DIREITOS 
SOBRE O CONTRATO DE POSSE E PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS - 
Apartamento nº 86 do Bloco A, integrante do Conjunto Habitacional Raposo Tavares, situado à Rua Joaquim Guimarães 
nº 651, Butantã, São Paulo/SP - Contribuinte nº 186.002.0026-0 (em área maior). Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
204.209,27 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 122.525,56 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/10/2021 às 11h30min, e termina em 07/10/2021 às 11h30min; 2ª Praça começa 
em 07/10/2021 às 11h31min, e termina em 27/10/2021 às 11h30min. Fica o executado JOSÉ BRAZ NASCIMENTO, a 
coproprietária MARINALVA PEREIRA SOARES, bem como, seus cônjuges se casados forem, a credora e promitente 
vendedora COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU 
a credora PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso 
não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 11/03/2020. 
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