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Guedes quer criar fundo com dinheiro de estatais para pagar benefício.  BRASIL/A6
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Energia puxa alta no custo de vida
 AMoradores da Grande SP tiveram um 

aumento de 1,06% no Custo de Vida por 
Classe Social (CVCS) em julho, diz pesquisa

De acordo com a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de São Paulo (Fe-
comercioSP), a alta foi puxada 
pelo grupo de transporte, espe-

cialmente pelo preço das passa-
gens aéreas e também pela ener-
gia elétrica que subiu 12,45% em 
julho acumulando 26,25% em 12 
meses. A FecomercioSP também 

aponta que o aumento da tarifa 
de energia elétrica já era aguarda-
do diante do uso das termelétri-
cas por causa do baixo nível dos 
reservatórios de água. ESTADO/A4

 WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

Em 2022
Doria anuncia 

contagem 
regressiva para 

reinauguração 
de museu

O governador João Do-
ria (PSDB) anunciou 

nesta terça-feira o início 
da contagem regressiva 

para entrega da reforma 
do Museu do Ipiranga, 

fechado desde 2013 e 
que atualmente está 

com 70% das obras con-
cluídas. A reabertura vai 
ocorrer em setembro de 

2022 para a celebração 
do Bicentenário da In-
dependência do Brasil. 

A instituição entra ago-
ra na etapa de restauro 

e recuperação do Jardim 
Francês.

ESTADO/A4

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

Contra acidentes, projeto prevê 
temporizadores para pedestres 

Brasil não sabe 
causa de 17 mil 
mortes violentas

SP con� rma 
1ª morte pela 
variante Delta

O Brasil não sabe a causa de 17 mil 
de suas mortes violentas no ano de 
2019. Essas ocorrências podem ter 
sido provocadas por agressões, as-
sassinatos, acidentes ou suicídios, 
mas entram nas estatísticas como 
inde� nidas e provavelmente pu-
xam os registros de homicídios do 
País para baixo. A conclusão é do 
Atlas da Violência 2021, que foi lan-
çado nesta terça (31). O estudo cal-
culou que os óbitos classi� cados 
como “morte violenta por causa in-
determinada” (MVCI) sofreram um 
salto de 12.310 para 16.648 entre os 
anos de 2018 e 2019, um aumento 
de 35%.                                      BRASIL/A6

Na manhã desta terça-feira (31) o 
secretário estadual da Saúde de 
São Paulo, Jean Gorinchteyn, con-
� rmou a primeira morte provoca-
da pela variante Delta no Estado. A 
informação foi dada com exclusivi-
dade à “GloboNews”. O caso aconte-
ceu em Piracicaba, no interior pau-
lista. Questionado em um evento 
na capital paulista nesta manhã, o 
governador João Doria (PSDB) se 
recusou a comentar e disse que o 
assunto será tratado apenas na co-
letiva de imprensa nesta quarta (1º).
De acordo com a secretaria munici-
pal da Saúde de Piracicaba, a vítima 
é uma mulher de 74 anos. ESTADO/A4

Casa de família que 
denunciou PMs é 
alvo de tiros        ESTADO/A4

Mutirão de empregos 
em São Paulo oferece 
12 mil vagas   SERVIÇOS/A2

EM SANTO ANDRÉ EMPREGO E RENDA 

Projeto de lei tem o objetivo de evitar atropelamentos na Capital.          ESTADO/A4

DOUGLAS COMETTI/FOLHAPRESS
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FALE COM A GAZETA

“Um jornal independente é um jornal que tem 
a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 

SERGIO SOUZA
Fundador

DANIEL SOUZA
Diretor Presidente

PAULO SOUZA
Diretor Grá� co

MARCELO BARROS
Diretor - Vale do Ribeira

NELY ROSSANY
Editora Responsável

ALEXANDRE BUENO
Diretor - Litoral e Vale do Paraíba 

Jornal Associado:Edição digital 
certifi cada:

GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

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.

SEXTA:AMANHÃ: SÁBADO:

16° 31°
14° 28°

15° 24°

13° 24°

15° 22°

14° 29°

17° 32°

15° 31°
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.

14º 27° 15º 29° 16º 29°

HOJE: AMANHÃ:

5 e 6 7 e 8

Oportunidade em Embu das Artes. A Prefeitura de 
Embu das Artes divulgou cerca de 100 vagas de empre-
go na região. As oportunidades são para diversos cargos 
com diferentes níveis de escolaridade. Entre as oportu-
nidades estão para ajudante de motorista, vendedor de 
empréstimo consignado, assistente de logística, auxiliar 
de limpeza, auxiliar de marceneiro, ajudante de marce-
neiro, ajudante mecânico de ônibus, ajudante de mecâ-
nico, auxiliar técnico eletrônico, auxiliar técnico eletrô-
nico, borracheiro para ônibus, costureira de máquinas 
industriais entre outras. Para concorrer a uma das vagas 
o interessado pode comparecer na Fábrica de Empre-
gos ou entrar em contato via WhatsApp no número (11) 
95893-6452, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, para 
saber o procedimento para concorrer a uma das vagas. 
Só serão aceitas mensagens de texto. (GSP)

Contas públicas. As contas públicas registraram sal-
do negativo em julho, mas com melhora em relação ao 
mesmo mês de 2020 em razão da diminuição de gastos 
com a pandemia de Covid-19 e o aumento na arrecada-
ção. O setor público consolidado, formado por União, 
estados e municípios, apresentou déficit primário de R$ 
10,283 bilhões no mês passado. Os dados foram divul-
gados ontem pelo Banco Central (BC).   Em julho do ano 
passado, o déficit primário foi de R$ 81,071 bilhões. (Agên-
cia Brasil e GSP)

Oportunidade. Participantes que tiveram problemas 
logísticos ou sintomas de doenças infectocontagiosas no 
último sábado (28) ou no domingo (29) e não puderam 
fazer ao Exame Nacional para Certificação de Competên-
cias de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 podem solicitar 
até a próxima sexta-feira (3), a reaplicação da prova, por 
meio do site do Encceja (enccejanacional.inep.gov.br). 
A reaplicação será nos dias 13 e 14 de outubro. Segundo 
o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), será necessário comprovar a 
condição que motivou a ausência e os casos serão ana-
lisados individualmente. A regra vale para pessoas que 
apresentaram sintomas de Covid-19 ou de outra doença 
infectocontagiosa prevista no edital, como coqueluche, 
difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, 
doença meningocócica e outras meningites. (AB)

DIVULGAÇÃO/PMEA

NOTAS

Segue até o próximo 
sábado (4), a sexta 
edição do Mutirão 
de Empregos em 
São Paulo, promo-

vido pelo Sindicato dos Co-
merciários de São Paulo e a 
União Geral dos Trabalha-
dores (UGT). A ação, que é 
conhecida por provocar lon-
gas filas no Vale do Anhan-
gabaú, centro da capital, terá 
sua segunda edição on-line. 
No ano passado, foram cerca 
de 300 mil cadastros para 8 
mil vagas, de acordo com a 
central de trabalhadores.

O sindicato aponta que 
45 empresas parceiras de-
vem oferecer vagas no muti-
rão e cerca de 12 mil propos-
tas estarão disponíveis nas 
áreas de comércio, serviços e 
indústria. A inscrição é feita 
no site. O cadastro solicita-

 D  A ação, que é conhecida por provocar longas fi las no Vale do 
Anhangabaú, centro da capital, terá sua segunda edição on-line

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mutirão de empregos  
oferece 12 mil vagas

do é equivalente ao preen-
chimento de um currículo, 
incluindo, além dos dados 
pessoais, informações sobre 
escolaridade, cursos, habili-
dades, experiências e dados 

para contato.
Em nota, o presidente da 

UGT e do sindicato dos Co-
merciários, Ricardo Patah, 
explicou que o objetivo é 
diminuir as barreiras entre 

candidatos e a área de recur-
sos humanos das empresas. 
A estimativa das entidades é 
de que, com as atuais taxas 
de desemprego, o número 
de candidatos siga 
crescendo.

DADOS. 
A taxa de desemprego no 
País ficou em 14,6% no tri-
mestre encerrado em maio 
deste ano, segundo dados 
divulgados no final de ju-
lho pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). No estado de São 
Paulo, a taxa de desempre-
go também está em 14,6%, 
conforme análise divulga-
da em junho pela Fundação 
Sistema Estadual de Aná-
lise de Dados (Seade), com 
dados do IBGE. (Agência Brasil 
e GSP)

 D O lote de notifi cações reúne 2.726 débitos (cada veículo pode ter débito em mais de um exercício) que totalizam mais de R$ 2 mi

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

A Secretaria da Fazenda e Planeja-
mento do Estado de São Pau-
lo (Sefaz-SP) notificou 2.004 
proprietários de veículos que 
apresentam débitos do IPVA 

(Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores), entre os anos de 2016 e 2020. 
A notificação contempla todos os finais de 
placa e foi publicada no Diário Oficial do Es-
tado de São Paulo, no último sábado (21).

O lote de notificações reúne 2.726 débitos 
(cada veículo pode ter débito em mais de um 
exercício) que totalizam R$ 2.232.538,14. Os 
débitos podem ser acessados por CPF/CNPJ 
ou placa neste link.

A Sefaz/SP enviará ao domicílio tributá-
rio de cada proprietário um comunicado de 
lançamento de débitos de IPVA. O aviso traz 
a identificação do veículo, os valores do im-
posto, da multa incidente (20% do valor de-
vido) e dos juros por mora, além de ori

O contribuinte que receber o comuni-

cado de lançamento de débito tem 30 dias 
para efetuar o pagamento da dívida ou efe-
tuar sua defesa. O próprio aviso traz as orien-
tações necessárias para a regularização da 
situação, incluindo a localização do Posto 
Fiscal mais próximo do endereço do proprie-
tário do veículo.

O pagamento pode ser feito pela internet 
ou nas agências da rede bancária credencia-
da, utilizando o serviço de autoatendimento 
ou nos caixas, bastando informar o número 
do Renavam do veículo e o ano do débito do 
IPVA a ser quitado.

O proprietário que não quitar o débito ou 
apresentar defesa no prazo terá seu nome 
inscrito na dívida ativa do Estado de São Pau-
lo. Para mais informações, os proprietários 
podem entrar em contato com a Secretaria 
da Fazenda pelo canal Fale Conosco, no por-
tal da Fazenda ou nos telefones do Call-Cen-
ter 0800 0170 110 (chamadas de telefone 
fixo) e (11) 2450-6810. (GSP)

Secretaria da Fazenda de SP noti� ca 
2 mil devedores do IPVA 2016-2020

Débitos do 
imposto somam 
R$ 2,3 milhões; 
a relação dos 
inadimplentes 
foi publicada no 
Diário O� cial do 
Estado do último 
sábado

Fique 
ligado 

RENDA. Segue até o próximo sábado (4), a 6ª edição do Mutirão de Empregos, promovido 
pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo e a União Geral dos Trabalhadores (UGT)
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FALE COM A GAZETA

“Um jornal independente é um jornal que tem 
a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 

SERGIO SOUZA
Fundador

DANIEL SOUZA
Diretor Presidente

PAULO SOUZA
Diretor Grá� co

MARCELO BARROS
Diretor - Vale do Ribeira

NELY ROSSANY
Editora Responsável
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Diretor - Litoral e Vale do Paraíba 

Jornal Associado:Edição digital 
certifi cada:

GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

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.

SEXTA:AMANHÃ: SÁBADO:

16° 31°
14° 28°

15° 24°

13° 24°

15° 22°

14° 29°

17° 32°

15° 31°
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.

14º 27° 15º 29° 16º 29°

HOJE: AMANHÃ:

5 e 6 7 e 8

Oportunidade em Embu das Artes. A Prefeitura de 
Embu das Artes divulgou cerca de 100 vagas de empre-
go na região. As oportunidades são para diversos cargos 
com diferentes níveis de escolaridade. Entre as oportu-
nidades estão para ajudante de motorista, vendedor de 
empréstimo consignado, assistente de logística, auxiliar 
de limpeza, auxiliar de marceneiro, ajudante de marce-
neiro, ajudante mecânico de ônibus, ajudante de mecâ-
nico, auxiliar técnico eletrônico, auxiliar técnico eletrô-
nico, borracheiro para ônibus, costureira de máquinas 
industriais entre outras. Para concorrer a uma das vagas 
o interessado pode comparecer na Fábrica de Empre-
gos ou entrar em contato via WhatsApp no número (11) 
95893-6452, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, para 
saber o procedimento para concorrer a uma das vagas. 
Só serão aceitas mensagens de texto. (GSP)

Contas públicas. As contas públicas registraram sal-
do negativo em julho, mas com melhora em relação ao 
mesmo mês de 2020 em razão da diminuição de gastos 
com a pandemia de Covid-19 e o aumento na arrecada-
ção. O setor público consolidado, formado por União, 
estados e municípios, apresentou déficit primário de R$ 
10,283 bilhões no mês passado. Os dados foram divul-
gados ontem pelo Banco Central (BC).   Em julho do ano 
passado, o déficit primário foi de R$ 81,071 bilhões. (Agên-
cia Brasil e GSP)

Oportunidade. Participantes que tiveram problemas 
logísticos ou sintomas de doenças infectocontagiosas no 
último sábado (28) ou no domingo (29) e não puderam 
fazer ao Exame Nacional para Certificação de Competên-
cias de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 podem solicitar 
até a próxima sexta-feira (3), a reaplicação da prova, por 
meio do site do Encceja (enccejanacional.inep.gov.br). 
A reaplicação será nos dias 13 e 14 de outubro. Segundo 
o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), será necessário comprovar a 
condição que motivou a ausência e os casos serão ana-
lisados individualmente. A regra vale para pessoas que 
apresentaram sintomas de Covid-19 ou de outra doença 
infectocontagiosa prevista no edital, como coqueluche, 
difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, 
doença meningocócica e outras meningites. (AB)

DIVULGAÇÃO/PMEA

NOTAS

Segue até o próximo 
sábado (4), a sexta 
edição do Mutirão 
de Empregos em 
São Paulo, promo-

vido pelo Sindicato dos Co-
merciários de São Paulo e a 
União Geral dos Trabalha-
dores (UGT). A ação, que é 
conhecida por provocar lon-
gas filas no Vale do Anhan-
gabaú, centro da capital, terá 
sua segunda edição on-line. 
No ano passado, foram cerca 
de 300 mil cadastros para 8 
mil vagas, de acordo com a 
central de trabalhadores.

O sindicato aponta que 
45 empresas parceiras de-
vem oferecer vagas no muti-
rão e cerca de 12 mil propos-
tas estarão disponíveis nas 
áreas de comércio, serviços e 
indústria. A inscrição é feita 
no site. O cadastro solicita-

 D  A ação, que é conhecida por provocar longas fi las no Vale do 
Anhangabaú, centro da capital, terá sua segunda edição on-line

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mutirão de empregos  
oferece 12 mil vagas

do é equivalente ao preen-
chimento de um currículo, 
incluindo, além dos dados 
pessoais, informações sobre 
escolaridade, cursos, habili-
dades, experiências e dados 

para contato.
Em nota, o presidente da 

UGT e do sindicato dos Co-
merciários, Ricardo Patah, 
explicou que o objetivo é 
diminuir as barreiras entre 

candidatos e a área de recur-
sos humanos das empresas. 
A estimativa das entidades é 
de que, com as atuais taxas 
de desemprego, o número 
de candidatos siga 
crescendo.

DADOS. 
A taxa de desemprego no 
País ficou em 14,6% no tri-
mestre encerrado em maio 
deste ano, segundo dados 
divulgados no final de ju-
lho pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). No estado de São 
Paulo, a taxa de desempre-
go também está em 14,6%, 
conforme análise divulga-
da em junho pela Fundação 
Sistema Estadual de Aná-
lise de Dados (Seade), com 
dados do IBGE. (Agência Brasil 
e GSP)

 D O lote de notifi cações reúne 2.726 débitos (cada veículo pode ter débito em mais de um exercício) que totalizam mais de R$ 2 mi

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

A Secretaria da Fazenda e Planeja-
mento do Estado de São Pau-
lo (Sefaz-SP) notificou 2.004 
proprietários de veículos que 
apresentam débitos do IPVA 

(Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores), entre os anos de 2016 e 2020. 
A notificação contempla todos os finais de 
placa e foi publicada no Diário Oficial do Es-
tado de São Paulo, no último sábado (21).

O lote de notificações reúne 2.726 débitos 
(cada veículo pode ter débito em mais de um 
exercício) que totalizam R$ 2.232.538,14. Os 
débitos podem ser acessados por CPF/CNPJ 
ou placa neste link.

A Sefaz/SP enviará ao domicílio tributá-
rio de cada proprietário um comunicado de 
lançamento de débitos de IPVA. O aviso traz 
a identificação do veículo, os valores do im-
posto, da multa incidente (20% do valor de-
vido) e dos juros por mora, além de ori

O contribuinte que receber o comuni-

cado de lançamento de débito tem 30 dias 
para efetuar o pagamento da dívida ou efe-
tuar sua defesa. O próprio aviso traz as orien-
tações necessárias para a regularização da 
situação, incluindo a localização do Posto 
Fiscal mais próximo do endereço do proprie-
tário do veículo.

O pagamento pode ser feito pela internet 
ou nas agências da rede bancária credencia-
da, utilizando o serviço de autoatendimento 
ou nos caixas, bastando informar o número 
do Renavam do veículo e o ano do débito do 
IPVA a ser quitado.

O proprietário que não quitar o débito ou 
apresentar defesa no prazo terá seu nome 
inscrito na dívida ativa do Estado de São Pau-
lo. Para mais informações, os proprietários 
podem entrar em contato com a Secretaria 
da Fazenda pelo canal Fale Conosco, no por-
tal da Fazenda ou nos telefones do Call-Cen-
ter 0800 0170 110 (chamadas de telefone 
fixo) e (11) 2450-6810. (GSP)

Secretaria da Fazenda de SP noti� ca 
2 mil devedores do IPVA 2016-2020

Débitos do 
imposto somam 
R$ 2,3 milhões; 
a relação dos 
inadimplentes 
foi publicada no 
Diário O� cial do 
Estado do último 
sábado

Fique 
ligado 

RENDA. Segue até o próximo sábado (4), a 6ª edição do Mutirão de Empregos, promovido 
pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo e a União Geral dos Trabalhadores (UGT)

A3gazetasp.com.br
Quarta-feira, 1º De setembro De 2021 

PASSIVO NE 30/06/21 31/12/20
Circulante .......................................................   218.276 381.081
Instrumentos Financeiros ............................   202.627 366.170
Depósitos ..............................................................  5 159.140 -
Negociação e intermediação de valores .............  5 43.487 366.170

Outros Passivos .............................................   15.649 14.911
Sociais e estatutárias ...........................................  5 4.464 4.208
Fiscais e previdenciárias .......................................  5 4.677 5.041
Diversas ................................................................  5 6.508 5.662

Não Circulante ...............................................   522 558
Provisões ........................................................   522 558
Fiscais e previdenciárias .......................................  5 522 558

Patrimônio Líquido .......................................   34.146 31.009
Capital: ..................................................................  7.a 21.071 21.071
De Domiciliados no país ....................................   21.071 21.071

Reservas de lucros ................................................  7.b 3.215 10.216
Ajustes de avaliação patrimonial ........................   (161) (278)
(Prejuízos acumulados) ........................................   10.021 -

Total do Passivo e Patrimônio Líquido .....   252.944 412.648

ATIVO NE 30/06/21 31/12/20
Circulante .......................................................   205.823 373.923
Disponibilidades ...........................................  3.J 748 751
Instrumentos Financeiros ............................   202.943 371.410
Aplicação interfi nanceira de Liquidez .................  3.j 136.299 116.402
Títulos e valores mobiliários ................................  4 24.180 23.304
Rendas a receber ..................................................   637 628
Negociação e intermediação de valores .............  5 41.827 231.076

Outros Ativos .................................................   2.132 1.762
Outros créditos - Diversos ....................................  5 1.137 1.398
Despesas antecipadas ..........................................   995 364

Não Circulante ...............................................   47.121 38.725
Instrumentos Financeiros ............................   41.559 33.147
Títulos e valores mobiliários ................................  4 41.559 33.147

Créditos Tributários ......................................  6 122 296
Prov. Perdas Esperadas Associadas a: .......   - (256)
Risco de rendas a receber e outros créditos .......   - (256)

Investimentos ................................................   239 239
Outros investimentos .............................................   239 239
Imobilizado de Uso .......................................  3.e 4.688 4.804
Outras imobilizações de uso ................................   5.522 5.281
(Depreciações acumuladas) .................................   (834) (477)

Intangível .......................................................  3.e 513 495
Ativos Intangíveis .................................................   1.073 947
(Amortização acumulada) ...................................   (560) (452)

Total do Ativo ................................................   252.944 412.648

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - Valores em R$ 1.000

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOVA FUTURA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ(MF) 04.257.795/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020

Valores em R$ 1.000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020

Valores em R$ 1.000

 30/06/21 30/06/20
Receitas de Intermediação Financeira .......... 24.366 16.617
Resultado de operações 
 com títulos e valores mobiliários...........................  23.433 15.725
Resultado com instrumentos
 fi nanceiros derivativos ...........................................  933 892

Resultado Bruto 
 da Intermediação Financeira ........................ 24.366 16.617
Outras Receitas/Despesas Operacionais....... (3.019) (1.527)
Receitas de prestação de serviços ...........................  38.354 29.053
Despesas de pessoal ................................................  (6.385) (5.438)
Outras despesas administrativas .............................  (37.474) (26.598)
Despesas tributárias .................................................  (5.292) (4.102)
Despesas com provisões ..........................................  256 -
Provisão (Reversão) de provisões operacionais......  20 21
Outras receitas operacionais ...................................  8.185 5.817
Outras despesas operacionais .................................  (683) (280)

Resultado Operacional .................................... 21.347 15.090
Resultado não Operacional............................. - (981)
Resultado antes da Tributação
 sobre o Lucro e Participações ....................... 21.347 14.109
Imposto de Renda e Contribuição Social ..... (6.575) (4.192)
Provisão para imposto de renda .............................  (4.008) (2.606)
Provisão para contribuição Social ...........................  (2.471) (1.609)
IRPJ - Ativo fi scal diferido ........................................  (60) 14
CSLL - Ativo fi scal diferido .......................................  (36) 9

Participações Estatutárias no Lucro .............. (4.751) (3.458)
Lucro Líquido (Prejuízo) 
 do Semestre/Exercício.................................... 10.021 6.459
Nº de cotas ......................................................... 21.071.000 21.071.000
Lucro/(Prejuízo) por  cota R$ ........................... 0,48 0,31

As notas explicativas são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

 30/06/21 30/06/20
Resultado Líquido do Semestre/Exercício .... 10.021 6.459
Resultado Abrangente ..................................... 117 (222)
Ajustes que serão transferidos para resultados: .....  117 (222)
Ajuste TVM .............................................................  194 (370)
IR/CS de ajuste TVM ..............................................  (77) 148

Resultado Abrangente Total ........................... 10.138 6.237
As notas explicativas são parte 

integrante das demonstrações contábeis.

 Semestre de 01/01/21 a 30/06/21
  Reservas Ajustes de Lucros ou
 Capital Especiais de Avaliação Prejuízos
 Realizado Lucros Patrimonial Acumulados Total
Saldos no Início do Semestre em 01/01/21 ......................  21.071 10.216 (278) - 31.009
Ajustes de períodos anteriores ...................................................... - (1) - - (1)
Lucros intermediários ..................................................................... - (7.000) - - (7.000)
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos ........................ - - 117 - 117
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre ............................................. - - - 10.021 10.021

Saldos no Fim do Semestre em 30/06/21 .........................  21.071 3.215 (161) 10.021 34.146
Mutações do Semestre: ......................................................  - (7.001) 117 10.021 3.137
 Semestre de 01/01/20 a 30/06/20
  Reservas Ajustes de Lucros ou
 Capital Especiais de Avaliação Prejuízos
 Realizado Lucros Patrimonial Acumulados Total
Saldos no Início do Semestre em 01/01/20 ......................  21.071 859 (148) - 21.782
Lucros intermediários ..................................................................... - (420) - - (420)
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos ........................ - - (222) - (222)
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre ............................................. - - - 6.459 6.459

Saldos no Fim do Semestre em 30/06/20 .........................  21.071 439 (370) 6.459 27.599
Mutações do Semestre: ......................................................  - (420) (222) 6.459 5.817

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS NOS SEMESTRES ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
E EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Valores em R$ mil)

1. Contexto Operacional: A Nova Futura Corretora de Títulos e Valo-
res Mobiliários Ltda. (“Corretora”), iniciou suas atividades em 22 de no-
vembro de 2000, e tem como objeto social: (i) Operar em recinto ou em sistema 
mantido por bolsa de valores; (ii) Subscrever, isoladamente ou em consórcio com 
outras sociedades autorizadas, emissões de títulos ou valores mobiliários para re-
venda; (iii) Intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliá-
rios no mercado; (iv) Comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta pró-
pria e de terceiros, observada regulamentação baixada pela Comissão de Valores 
Mobiliários e Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência; 
(v) Encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores 
mobiliários; (vi) Incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de 
endossos, de desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de res-
gates, juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários; (vii) Exercer fun-
ções de agente fi duciário; (viii) Instituir, organizar e administrar fundos e clubes 
de investimento; (ix) Constituir sociedade de investimento - capital estrangeiro e 
administrar a respectiva carteira de títulos e valores mobiliários; (x) Exercer as fun-
ções de agente emissor de certifi cados e manter serviços de ações escriturais; (xi) 
Emitir certifi cados de depósito de ações; (xii) Intermediar operações de câmbio; 
(xiii) Praticar operações no mercado de câmbio de taxas fl utuantes; (xiv) Praticar 
operações de conta margem, conforme regulamentação da Comissão de Valores 
Mobiliários; (xv) Realizar operações compromissadas; (xvi) Praticar operações de 
compra e venda de metais preciosos, no mercado por conta própria e de tercei-
ros, nos termos da regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil; (xvii) 
Operar em bolsas de mercadorias e de futuros por conta própria e de terceiros, 
observada regulamentação baixada pela comissão de Valores mobiliários e Ban-
co Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência; (xviii) Prestar ser-
viços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica, em operações e 
atividades nos mercados fi nanceiro e de capitais; e (xix) Exercer outras ativida-
des expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil e pela 
Comissão de Valores Mobiliários. 
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações fi -
nanceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orien-
tações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - 
CPC, e apresentadas com as diretrizes estabelecidas, pelo Banco Central do Bra-
sil, através do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - 
COSIF. Estas demonstrações fi nanceiras foram aprovadas pela Diretoria da Cor-
retora em 30 de julho de 2021.
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração de resulta-
do: O regime de apuração do resultado é o de competência. b) Estimativas con-
tábeis: Na preparação das demonstrações foram utilizadas estimativas contá-
beis que se basearam em fatores objetivos e subjetivos e levaram em considera-
ção o julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado nas demonstrações fi nanceiras. A liquidação das transações envolven-
do essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido à subjetivi-
dade inerentes ao processo de sua determinação. A Corretora revisa as estimati-
vas e premissas pelo menos mensalmente. c) Aplicações inter nanceiras de 
liquidez: São registrados pelo valor de aquisição, acrescidos dos rendimentos au-
feridos até a data do balanço. d) Títulos e valores mobiliários e derivativos: 
Os títulos e valores mobiliários são classifi cados de acordo com a intenção de ne-
gociação, pela Administração, independente dos prazos de vencimentos dos pa-
péis, em três categorias específi cas, atendendo aos seguintes critérios de conta-
bilização: Títulos para negociação - Adquiridos com o propósito de serem ati-
va e frequentemente negociados, sendo que os rendimentos auferidos e o ajus-
te ao valor de mercado são reconhecidos em contrapartida ao resultado do exer-
cício. Os títulos classifi cados nesta categoria são apresentados no ativo circulan-
te do balanço patrimonial, independentemente do prazo de vencimento; Títulos 
mantidos até o vencimento - Adquiridos com a intenção e capacidade fi -
nanceira para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avaliados pe-
los custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida 
ao resultado do exercício; e Títulos disponíveis para venda - Que não se en-
quadrem como para negociação nem como mantidos até o vencimento, e são re-
gistrados pelo custo de aquisição com rendimentos apropriados a resultado e 
ajustados pelo valor de mercado em contrapartida à conta destacada do patri-
mônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários. O valor de mercado dos títulos 
públicos é apurado segundo Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiros e de Capitais - ANBIMA, que determina o valor líquido provável de 
realização através de parâmetros que compreendem, entre outros, o preço mé-
dio de negociação para títulos e valores mobiliários semelhantes em relação aos 
prazos de pagamento e vencimento. e) Imobilizado de uso e intangível: Imo-
bilizado de Uso - O imobilizado de uso está contabilizado ao custo de aquisi-
ção e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que le-
vam em consideração a vida útil e econômica dos bens, sendo de 20% a.a. para 

“Sistema de Processamento de Dados e Transportes”, e de 10% a.a. para as de-
mais contas. Intangível - corresponde aos direitos adquiridos que tenham por 
objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das atividades da Corretora 
ou exercidos com tal fi nalidade, e aqueles com vida útil defi nida são amortiza-
dos linearmente durante o período estimado do benefício econômico do bem. 
f) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo: São apresentados 
pelo valor de realização, incluindo quando aplicável, as variações monetárias, bem 
como os rendimentos auferidos até a data do balanço. g) Passivos circulantes 
e exigíveis a longo prazo: Demais passivos circulantes e exigíveis a 
longo prazo - São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acres-
cidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/
ou cambiais incorridas até a data dos balanços. Provisões - Uma provisão é re-
conhecida no balanço quando a Corretora possui uma obrigação legal ou cons-
tituída como resultado de um evento passado onde é provável que um recurso 
econômico seja requerido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos fo-
rem mensuráveis com sufi ciente segurança.  As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. h) Provisão para Impos-
to de Renda e Contribuição Social: A provisão para o imposto de renda é cons-
tituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% so-
bre os lucros que excederem R$ 240 no ano. A provisão para contribuição social 
está sendo calculada à alíquota de 15%, após efetuados os ajustes determina-
dos pela legislação fi scal. i) Contingências: Os passivos contingentes são reco-
nhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos, for considerado 
provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma 
provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os mon-
tantes envolvidos forem mensuráveis com sufi ciente segurança. Os ativos con-
tingentes são reconhecidos quando a administração possui total controle da si-
tuação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as 
quais não cabem mais recursos. j) Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equi-
valente de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional, apli-
cações interfi nanceiras de liquidez e aplicações em títulos e valores mobiliários, 
cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação seja igual ou infe-
rior a 90 dias e apresentam risco insignifi cante de mudança de valor justo, que 
são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus compromissos de cur-
to prazo.
 30/06/2021 31/12/2020
Disponibilidades ................................................  748 751
Caixa ........................................................................... 5 5
Depósitos Bancários ................................................... 542 508
Bacen - Reservas Livres .............................................. 130 158
Aplicações em ouro.................................................... 71 80

Aplicações Interfi nanceiras de Liquidez ........  136.299 116.402
Letras do Tesouro Nacional .......................................... 136.299 116.402
Total Caixa e equivalente de caixa .................  137.047 117.153
4. TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos: a) Os títulos e valores 
mobiliários estão classifi cados em “Títulos Disponíveis para Venda”; e, os 
valores de custo atualizado da carteira comparados com os respectivos valores 
de mercado, estão assim demonstrados:
  Valor do  Valor de Valor do Valor de
  Custo Mercado Custo Mercado
  30/06/ 30/06/ 31/12/ 31/12/
  2021 2021 2020 2020
Livres ...........................................  3.129 2.889 2.845 2.628
Letras Financeiras do Tesouro ........... 425 425 65 65
Certifi cado de Depósitos Bancários .. 11 11 4 4
Debêntures ........................................ 409 221 409 221
Exterior Embraer Netherlands .......... 1.557 1.634 1.617 1.700
Petrobrás Global Finance BV ............ 513 574 535 613
Letras de Câmbio Interfi nanceiras .... - - 1 1
Fundos de Investimento .................... 21 21 21 21
Ações de Companhias Abertas ......... 193 3 193 3
Vinc. Prestação de Garantias ..  21.292 21.291 20.675 20.676
Letras Financeiras do Tesouro ........... 741 740 376 377
Fdo.de Inv.Liquidez Camara .............. 20.551 20.551 20.299 20.299
Total - Curto prazo ....................  24.421 24.180 23.520 23.304
Livres ...........................................  8.664 8.603 1.463 1.456
Letras Financeiras do Tesouro ........... 8.664 8.603 1.463 1.456
Vinc. Prestação de Garantias ..  32.922 32.956 31.930 31.691
Letras Financeiras do Tesouro ........... 10.854 10.793 31.315 31.070
Letras do Tesouro Nacional ............... 22.068 22.163 615 621
Total - Longo prazo ...................  41.586 41.559 33.393 33.147
TOTAL T.V.M. ...............................  66.007 65.739 56.913 56.451
Em 30 de junho de 2021, foram registrados ajustes ao valor de mercado sobre os 

títulos classifi cados na categoria de títulos disponíveis para venda, reconhecidos 
em contrapartida no patrimônio líquido, pelo montante de R$ 268 (R$ 462 em 
31 de dezembro de 2020), líquido dos efeitos tributários. a) No semestre encer-
rado em 30 de junho de 2021 e exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, 
não havia operações com instrumentos fi nanceiros derivativos.
5. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 30/06/2021 31/12/2020
Instrumentos Financeiros
Negociação e Intermediação de Valores .....  41.827 231.076
Caixas de registro e liquidação ............................... 14.795 186.069
Devedores - Conta Liquidações pendentes ............ 17.971 8.825
Bolsas - depósitos em garantias ............................. 8.290 35.000
Operações com ativos fi nanceiros e mercados ...... - 318
Outros créditos por negociação 
 e intermediação de valores ................................... 771 864

Outros Ativos
Outros créditos - Diversos ..............................  1.137 1.398
Adiantamentos e antecipações salariais ................ 263 291
Adiantamentos para pagamento de nossa conta.. 189 38
Adiantamentos por conta de imobilizações ........... 212 213
Devedores por compra de valores e bens............... 20 140
Impostos e contribuições a compensar .................. 229 29
Pagamentos a ressarcir ............................................ 216 217
Depósitos em garantia ............................................ 6 6
Devedores diversos País .......................................... 2 464

Ativo não Circulante
Outros Ativos
Créditos Tributários .........................................  122 296
Créditos tributários de 
 impostos e contribuições (Ver NE 6) ..................... 122 296

Passivo Circulante 30/06/2021 31/12/2020
Instrumentos Financeiros
Depósitos ..........................................................  159.140 -
Recursos disponíveis de clientes ............................. 159.140 -

Negociação e Intermediação de Valores .....  43.487 366.170
Credores - Conta Liquidações pendentes ............... 39.178 366.013
Operações com ativos 
 fi nanceiros e mercadorias ..................................... 4.295 -
Outras obrigações 
 por negociações e intermediações ....................... 14 157

Outros Passivos
Sociais e estatutárias ......................................  4.464 4.208
Provisão de participação nos lucros ........................ 4.464 4.208

Fiscais e previdenciárias .................................  4.677 5.041
Impostos e Contribuições s/lucro ............................ 3.084 3.404
Impostos e contribuições a recolher ....................... 1.593 1.637

Diversas .............................................................  6.508 5.662
Obrigações p/aquisição de bens e direito ............... 8 70
Provisão para pagamentos a efetuar...................... 6.213 5.592
Credores diversos ..................................................... 287 -

Passivo não Circulante
Provisões
Fiscais e Previdenciárias .................................  522 558
Impostos e contribuições a recolher ....................... 522 558

6. Créditos tributários: 6.1. Créditos tributários sobre despesas tem-
porárias: No semestre encerrado em 30 de junho de 2021 e exercício encerra-
do em 31 de dezembro de 2020, foram lançados os efeitos tributários sobre des-
pesas temporariamente indedutíveis e sobre ajuste de valor ao mercado sobre os 
títulos e valores mobiliários, conforme tabela abaixo:
  (Despesas) Imposto Contribuição Total dos
  em 30/06/2021 de Renda Social impostos
Ajuste para mercado s/ TVM.......  (268) 67 40 107
Provisões estimadas ....................  (37) 9 6 15
Total......................................... (305) 76 46 122
  (Despesas) Imposto Contribuição Total dos
  em 31/12/2020 de Renda Social impostos
Ajuste para mercado s/ TVM.......  (462) 116 69 185
Provisão para 
 devedores duvidosos ................  (256) 64 39 103
Provisões estimadas ....................  (20) 5 3 8
Total......................................... (738) 185 111 296
6.2. Estudos para a realização dos créditos tributários: A Administra-
ção, com base nas suas projeções de resultados, entende que irá auferir resulta-
dos tributáveis em até três anos para absorver os créditos tributários registrados 
nas demonstrações fi nanceiras. Essa estimativa é periodicamente revisada, de 
modo que eventuais alterações na perspectiva de recuperação desses créditos 
sejam tempestivamente consideradas nas demonstrações fi nanceiras.

Ilmos. Senhores Diretores e Cotistas da
Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
São Paulo SP
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Nova Futura Corre-
tora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Corretora”), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fl uxos de caixa para o semestre fi ndo naquela data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
fi nanceira da Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda. em 30 de junho de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fl u-
xos de caixa para o semestre fi ndo naquela data, de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. somos inde-
pendentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidên-
cia de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações fi nancei-
ras e o relatório do auditor: A administração da Corretora é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nos-
sa opinião sobre as demonstrações fi nanceiras não abrange o Relatório da Ad-
ministração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações fi nanceiras, nos-
sa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, conside-
rar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstra-
ções fi nanceiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho rea-
lizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, so-
mos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações fi nanceiras: A administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis ‘as Corretora autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro na elabora-
ção das demonstrações fi nanceiras, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Corretora continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso des-
sa base contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não te-
nha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 

responsáveis pela governança da Corretora são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações fi nanceiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi -
nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações fi nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audito-
ria 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 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distor-
ções relevantes existentes. as distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticis-
mo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audito-
ria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não de-
tecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o provenien-
te de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020 - Valores em R$ 1.000

 Imposto Contribuição Total dos
30/06/2021 de Renda Social impostos diferidos
Até 3 anos (*) ...............  76 46 122
Total........................... 76 46 122
 Imposto Contribuição Total dos
31/12/2020 de Renda Social impostos diferidos
Até 3 anos (*) ...............  185 111 296
Total........................... 185 111 296
(*) Os créditos tributários sobre despesas temporárias e ajustes de valor de mer-
cado dependem de sua realização, portanto a expectativa da Administração é que 
sejam realizados em até 3 anos.
7. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social de R$ 21.071 está 
representado por 21.071.000 cotas, totalmente integralizadas na data do balan-
ço, por cotistas domiciliados no país. b) Reservas de lucros: As reservas de lu-
cros são constituídas no encerramento do exercício social. No semestre encerra-
do em 30 de junho de 2021 foram revertidos de reservas especiais de lucros o 
montante de R$ 7.000 (R$ 420 em 30 de junho de 2020) para distribuição de lu-
cros aos sócios. c) Dividendos: No semestre encerrado em 30 de junho de 2021 
foram distribuídos lucros aos sócios no montante de R$ 7.000 (R$ 420 em 30 de 
junho de 2020).
8. Juros de Capital Próprio: Nos semestres encerrados em 30 de junho de 
2021 e 2020 não foram provisionados juros sobre capital próprio, conforme Re-
solução Bacen nº 4.706 de 19/12/2018.
9. Partes Relacionadas: 9.1 Transações com partes relacionadas: A 
Corretora possui como parte relacionada os valores conforme descritos a seguir:
 30/06/2021 31/12/2020
 Ativo Ativo
 (Passivo) (Passivo)
Outras Obrigações - Negociação 
 e intermediação de valores
Diretores e sócios ....................................................... (2.891) (4.143)
FECAP Empreendimentos 
 e Participações S/C Ltda. .......................................... (216) (624)

 Receitas Receitas
 (Despesas) (Despesas)
Operações BM&F e BOVESPA
Corretagens - FECAP Empreendi-
 mentos e Participações S/C Ltda. ............................ 1 2

9.2 Remuneração do pessoal-chave da Administração: A remuneração 
total do pessoal-chave da Administração, para o semestre fi ndo em 30 de junho 
de 2021 foi de R$ 32 (R$ 32 em 30 de junho de 2020), a qual é considerada be-
nefício de curto prazo.
10. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Visando o atendimento à Re-
solução nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil, a instituição adotou 
uma política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princí-
pios, procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da 
instituição de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorri-
dos pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e 
serviços oferecidos a seus clientes.
11. Risco Operacional: Defi nido como possibilidade de perdas resultante de er-
ros humanos ou defi ciências em controles e de monitoramento de processos. A 
Gestão de Risco Operacional da Corretora encontra-se atualmente sob a respon-
sabilidade do diretor de controles internos e risco que tem como objetivo principal 
coordenar a identifi cação, avaliação e monitoramento dos riscos operacionais, para 
atendimento ao disposto na Resolução nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central 
do Brasil e Basiléia 2. Outrossim, o gestor de cada processo é responsável pelo con-
trole e mitigação daqueles riscos supervisionados pelo diretor responsável.
12. Risco de Mercado: O gerenciamento de risco de mercado é efetuado de 
forma centralizada, por área administrativa, que mantém independência com re-
lação à mesa de operações. A Instituição se encontra apta a atender as exigên-
cias da Resolução nº 4.557 de 23/02/2017 que trata da estrutura de gerencia-
mento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos.
13. Ouvidoria: Em atendimento a Resolução CMN 4.860 de 23/10/2020 do 
Banco Central do Brasil, a Corretora estruturou, instituiu e divulgou tanto junto 
ao público externo como interno, o componente organizacional Ouvidoria, pas-
sando a disponibilizar este canal de comunicação para clientes e usuários de seus 
serviços através do fone 0800 724 30 80.
14. Outros Assuntos: A Administração da Corretora tem acompanhado aten-
tamente os impactos provenientes da pandemia ocasionada pelo Covid-19 na 
economia mundial, e em especial, no mercado brasileiro. Dentro deste contexto, 
considerando os riscos e incertezas aos quais a Corretora está exposta, a Admi-
nistração avaliou os possíveis eventos econômicos que pudessem impactar a Cor-
retora, e, todavia, nas circunstâncias, não foram observados eventuais impactos 
nas suas operações.

o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da 
Corretora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela admi-
nistração. • 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 signifi cativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-
mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o con-
teúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demons-
trações fi nanceiras representam as correspondentes 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 signifi cativas de 
auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles inter-
nos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 23 de agosto de 2021.
Veneziani Auditores Independentes - CRC 2SP13744/O-1

Sidney Rey Veneziani - Contador CRC 1SP061028/O-1
Valdecir de Oliveira - Contador CRC 1SP174801/O-1

 1º-Sem-21 1º-Sem-20
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido/(prejuízo) 
 do semestre e exercício ................................. 10.021 6.459
Depreciações/amortizações/
 perdas valor recuperável ..........................................  466 676
Provisão para outros 
 créditos de liquidação duvidosa ..............................  (256) -
Provisão (reversão) de provisões 
 para passivos contingentes .....................................  (20) (21)
Provisão de impostos no resultado ...........................  6.479 4.215
Provisão (reversão) de impostos diferidos ................  96 (23)
Ajustes de períodos anteriores ..................................  (1) -
 16.785 11.306
Variação de Ativos e Obrigações ....................... 10.538 45.900
(Aumento) redução 
 em instrumentos fi nanceiros ativos ........................  180.069 (12.906)
(Aumento) redução em ativos fi scais diferidos.........  174 (171)
(Aumento) redução de outros ativos.........................  (354) 325
Aumento (redução) 
 em instrumentos fi nanceiros passivos ....................  (163.543) 57.306
Aumento (redução) em obrigações fi scais diferidas  (96) 23
Aumento (redução) em outros passivos ...................  1.104 4.066
Imposto de renda e contribuição social pagos .........  (6.816) (2.743)
Caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais ......................... 27.323 57.206
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de:
Imobilizado de uso .....................................................  - 1.053
Inversões em:
Imobilizado de uso .....................................................  (302) (2.433)
Inversões líquidas no intangível ................................  (127) (87)
Caixa líquido aplicado 
 nas atividades de investimento ................... (429) (1.467)
Fluxos de caixa das atividades de  nanciamento
Dividendos/Lucros pagos ...........................................  (7.000) (420)
Caixa líquido aplicado 
 nas atividades de fi nanciamento ................ (7.000) (420)
Aumento líquido de caixa
 e equivalentes de caixa ................................. 19.894 55.319
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do semestre/exercício ...............................  117.153 36.364
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fi m do semestre/exercício ...................................  137.047 91.683

As notas explicativas são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020

Valores em R$ 1.000

A DIRETORIA REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA
2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL X IPIRANGA

Edital de 1ª e 2ª Praça do Bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide 
e INTIMAÇÃO dos requeridos MARCHESINI & VIANA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME 
(CNPJ: 04.806.921/0001-05), APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF: 142.392.658.78), extraída dos 

autos da AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA, promovida por JORGE ELIAS MAHTUK (CPF: 
017.454.418-91), extraída nos autos do processo nº 0008455-41.2011.8.26.0010. A DRA. LIGIA MARIA TEGAO NAVE, 
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional X do Ipiranga/SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto este 
edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 do NCPC e parágrafos, 
e art. 884 I e II, ambos do CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015 e 2614/2021 do TJSP, conduzido pela 
Leiloeira Ofi cial Renata Franklin Simões, JUCESP nº 1.040, através do site FRANKLIN LEILÕES (www.franklinleiloes.
com.br), portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação com inicio da 1ª Praça 06/09/2021 às 
14:00 horas e com término no dia 09/09/2021 às 14:00 horas, entregando-o quem mais der valor igual ou superior ao 
da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 09/09/2021 às 14:01 horas e com término 
no dia 30/09/2021 às 14:00 horas, caso não haja licitantes na 1º Praça,  será aceito lance de 50% do valor atualizado da 
avaliação, conforme o art. 885 do NCPC, Parágrafo único. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições 
de pagamento que poderão ser prestadas pelo arrematante. BEM: APARTAMENTO SOB Nº 32, localizado no 3º andar 
ou 5º pavimento do Edifício Soberano, situado na Rua Vergueiro, nº 6583, na Vila D. Pedro I, no 18º Subdistrito – Ipiranga, 
tendo uma área bruta de 49,86m² e uma área útil de 39,73m², cabendo a essa unidade autônoma uma quota parte ideal 
de 1,0178% ou sejam, 7,40m². No laudo de avaliação em fl s. 359, o imóvel originalmente, era composto por sala de 
estar, cozinha, banheiro e dois dormitórios, porém, após reformas e alterações internas, houve supressão de um dormi-
tório para acréscimo da sala, estando em regular estado de conservação, não possui vaga de garagem. Contribuinte nº 
043.101.0084-8. Matrícula nº 86.666 6º CRI São Paulo/SP. O bem será vendido no estado de conservação em que se 
encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas 
para a alienação judicial eletrônica. ÔNUS: Consta na referida Matrícula R.06 – O imóvel foi dado em primeira, única 
e especial hipoteca para empresa a Casa D Indústria e Comércio de Moveis Ltda. Av.07 – O ajuizamento da presente 
ação. Débitos em aberto junto ao Condomínio Edifício Soberano no valor R$ 5.445,02, atualizado para julho/2021. Não 
consta nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM: No primeiro 
pregão, o valor mínimo para venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial que corresponde a R$ 250.000,00 
(março/2015), que será atualizado á época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 50% do valor da avaliação.  DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante a Vara onde 
tramita a ação, ou no escritório da leiloeira, localizado na Rua Paracatu nº 309 sala 101 – São Paulo/SP, ou ainda, pelo 
telefone (11) 3562-6726 e/ou pelo e-mail: contato@franklinleiloes.com.br. Ficam os EXECUTADOS, na pessoa de seu 
representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver 
advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço 
constante do processo, incidirá a disposição do art. 274, paragrafo único, do CPC e, em reforço, intimação considerar-se-á 
feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afi xado e publicado na forma da lei. LIGIA MARIA TEGAO NAVE 
MM. Juíza de Direito 2ª Vara Cível Do Foro Regional X Ipiranga/SP

W W W. F R A N K L I N L E I L O E S . C O M . B R

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. 
 
 SINDICATO DOS MENSAGEIROS MOTOCICLISTAS, CICLISTAS E MOTO TAXISTAS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Sindicato dos Trabalhadores Ciclistas e Motofretistas em Entregas em Empresas de Aplicativos do 
Município de São Paulo/SP – SindimotoAPP-SP, entidade sindical de primeiro grau, sediada na Rua 
Doutor Eurico Rangel, nº 40, Sala 8 – Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04602-060, por seu Pre-
sidente abaixo assinado, conforme o Estatuto Social da Entidade Sindical CONVOCA todos os asso-
ciados dessa entidade sindical quites com suas obrigações estatutárias para participarem da Assem-
bleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 6 do mês de setembro de 2021, às 16:00h em pri-
meira convocação e, não havendo quórum, às 17:00h em segunda convocação, com no mínimo 20% 
dos associados, na Sede da entidade a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Alteração 
do endereço da sede da entidade; 2) Alteração do endereço da sede no Estatuto Social da Entidade; 
3) Adequação do Estatuto Social conforme exigências do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.

São Paulo/SP, 1 de setembro de 2021. Gerson Silva – Presidente

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 DENOMINA-
DO RECANTO DOS PÁSSAROS. MATRÍCULA: 5.327, do CRI de Taboão da Serra/SP.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1025180-36.2016.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias 
Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Fabio Pires Letieri, Eduardo Teixeira Novaes, Banco do Brasil 
S/A, Jose Pelicano, Franscisco de Souza Gonçalves, Aparecida Donizetti Quevedo Gonçalves, Gorinelli Giuseppe, José 
Golinelli, Pompeia Verginia Mazzocchi Golinelli, Esp. de Julia Birulion, p/ inv. SILVIA BIRULIO, Rosa de Souza Novaes 
Maciel, Paulo Severo Maciel, Carolina de Souza Novaes Pinto, LUIZ CANDIDO DA SILVA, ELISA TEIXEIRA NOVAES, 
Renan de Sillos Santos, Fiorentino Fonte Junior, Odair Viana de Oliveira, Juraci Francisco da Silva, Domingos da Fonseca 
Campello, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que Pedro Claudio da Silva, Juliana Ziroldo Medeiros da Silva e Freemont Participações Ltda ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Augusto Ostergreen nº 49, casa 6, Penha de 
FrançaSP, 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, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 1114084- 32.2016.8.26.0100 (U-1239) 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 Sylvio Reis, Aracy 
Reis, Cristiane Gomes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Freemont Participações Ltda 
ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Miguel 
Rachid, 692, Vila Robertina, Ermelino Matarazzo, São Paulo-SP, com área de 209,81 m², 
contribuinte nº 111.449.0005-1, 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. 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0007959-
56.2008.8.26.0191- CONTROLE Nº 2339/2008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado 
de São Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, 
incertos, não conhecidos e terceiros interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, ANTONIO DE MELLO PAIVA, 
JULIETA DAMASCENO DE MELLO PAIVA, que ROSANA ALVES SANTOS BRAGA e JOSÉ AYLTON BRAGA ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, alegando que possui a posse mansa e pacífica de um imóvel situado na Rua Antonia Benedita Leite, 347, Cambiri- 
Ferraz de Vasconcelos, há 10 anos, e que fez algumas benfeitorias, até mesmo instalando água e luz no terreno, o que vem 
pagando há pelo menos 05 anos. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: 01 (uma) casa e seu respectivo terreno.Inicia-se descrição no 
sentido horário partindo do ponto 01, localizado á frente do imóvel sito á Rua Reação, antiga Rua Antônia Benedita Leite, 
identificado pelo nº 347, localizado há 205,81m (duzentos e cinco metros e oitenta e um centímetros)da esquina formada pela Rua 
Reação Garcia com a Rua Garcia Rodrigues.Deste, segue no mesmo alinhamento da Rua Reação, por uma distância de 24,97m, 
até encontrar o ponto 02, onde deflete a direita com um ângulo interno, de 89°0434, seguindo em linha reta em confrontação á 
esquerda com o imóvel sito na Rua Reação, antiga Rua Antônia Benedita Leite, nº 295- Cambiri, Ferraz de Vasconcelos, SP, Lote 
23 da Quadra 03 da Vila São Sebastião, matriculado sob o nº 36.330 do CRI de Poá, de propriedade e posse de Geraldo Carlos 
de Mesquita e s/mulher Maria do Socorro Mesquita, por uma distância de 68,00m até encontrar o ponto 03, onde deflete a direita 
com um ângulo interno de 90°5556, seguindo em linha reta em confrontação aos fundos com o lote 6, sito o imóvel á Estrada do 
Paiol, s/nº,Cambiri , Ferraz de Vasconcelos-SP, Lote 06 da Quadra 03 da Vila São Sebastião, matriculado sob o Nº 14.374 no CRI 
de Poá, de propriedade e posse do Amaro Florêncio da Silva e s/mulher Maria Batista da Silva, Antônio Batista Macedo e s/mulher 
Josefa Batista de Oliveira, por uma distância de 25,00 m até encontrar o ponto 04, onde deflete a direita com o ângulo interno de 
89°0308, seguindo em linha reta em confrontação á direita com o imóvel sito na Rua Reação, antiga Rua Antônia Benedita Leite, 
nº 333,Cambiri, Ferraz de Vasconcelos-SP, Lotes 20 e 21 da Quadra 03 da Vila São Sebastião, matriculado sob o nº 52.909 no 
CRI de Poá, de titularidade e posse de Seite Suzuki e s/mulher Maria da Luz Suzuki, por uma distância de 68,00m até encontrar o 
ponto 01, ponto inicial da descrição desse perímetro, encerrando o perímetro em ângulo interno de 90°5656 e perfazendo uma 
área total de 1.698,82m²(um mil, seiscentos e noventa e oito metros e oitenta e dois decímetros quadrados). Requer seja 
reconhecida a aquisição de tal propriedade, através de usucapião, expedindo o mandado para ser registrado junto ao C.R.I. de 
Poá, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 1 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 Ferraz de Vasconcelos, aos 19 de novembro de 2020.                    [01,02] 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000004-50.2018.8.26.0176 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) YURI MANSUR GUERIOS, Brasileiro, Solteiro, CPF 264.540.118-01, com endereço à Noel Rosa, 135, Jardim Indaia, 
CEP 06846-660,Embu das Artes - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Clube Hípico de Santo Amaro, para 
cobrança de R$11.304,65 (novembro/2017), referente a débitos sobre um Título de Propriedade do Clube, pertencente ao réu. 
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 Embu das Artes, aos 04 de agosto de 2021 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002107-85.2017.8.26.0654 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara 
Única, do Foro de Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIGI MONTEIRO SESTARI, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, pelo Juízo da Vara 
Única da Comarca de Vargem Grande Paulista (SP) e respectiva Secretaria processam-se os autos da Ação Monitoria, n° 
1002107-85.2017.8.26.0654, movida por RBB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, tendo como pedido a condenação 
dos réus Ivair Monteiro da Silva, Cleiton Aparecido Lima e Elisangela Oliveira Santos Lima ao pagamento da quantia 
especificada na inicial no valor de R$ 386.000,00, devidamente atualizada. Estando a ré em lugar incerto e não sabido é 
expedido o presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para citação de ELISANGELA OLIVEIRA SANTOS LIMA, CPF: 
181.276.848-64, RG: 2.490.125-1 SSP/SP, para os atos e termos da ação proposta, a fim de que pague o valor 
supramencionado e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa ou ofereça 
embargos nos termos do artigo 701 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado na cidade de nesta cidade de Vargem Grande Paulista, aos 17 de junho de 2021.                                 [1,2]  
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018662-12.2017.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª 
Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a Octávio Guinle, Guilherme Guinle, Carlos Guinle e Arnaldo Guinle, herdeiros ou sucessores, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos e terceiros interessados, que Thiago dos Santos ajuizou ação de usucapião objetivando o Lote sito na Rua São 
João da Serra 92, Cidade Jardim Cumbica, Guarulhos/SP, inscrição municipal 093.33.11.0120.00.000, com área de 250m². 
Alega o autor estar na posse do imóvel de forma mansa e pacífica no prazo legal, por si e seus antecessores, expedindo-se 
edital de citação dos supramencionados, para que em 15 dias a fluir após o prazo supra, contestem o feito, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 14 de junho de 2021.                                                                                 [1,2] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007255-19.2015.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIO SERGIO LEITE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Ademar Dias da Silva, que José do Nascimento Soares Ramos e Ruth Girotto Ramos ajuizaram ação de usucapião objetivando 
o imóvel à R. Antônio Roberto Parente 397, Vila Menck-Osasco/SP, LT 10, QD F, Jd D?Avila-Gleba B, transcrição 28.694, 16º 
CRI/SP, inscrição 23222.22.25.0416.00.000.01, cadastro 0283340000, PM-Osasco. Alegam os autores estarem na posse do 
imóvel de forma mansa e pacífica no prazo legal, expedindo-se edital de citação do supramencionado, para que em 15 dias a 
fluir após o prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS                                                         [1,2] 
 
8ª Vara Cível Central/SP. 8º Oficio Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1003242-43.2020.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva, Juiz 
de Direito da 8ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Marco Joseph Madjar-ME CNPJ 12.499.822/0001-48, que Felipe Issa 
Marsilio ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, declarando a rescisão contratual, condenando a ré ao 
ressarcimento integral dos valores pagos R$ 30.000,00, condenando ainda a indenização por danos morais no valor R$ 
10.000,00, e por danos materiais, no valor R$ 54.759,00, atualizados e acrescidos das custas e honorários advocatícios. 
Estando a ré em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena 
de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
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 A Os moradores da Grande 
São Paulo tiveram um aumen-
to de 1,06% no Custo de Vida 
por Classe Social (CVCS) em 
julho, segundo a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Pau-
lo (FecomercioSP). O percen-
tual é a maior variação para 
o mês desde 2011, quando o 
levantamento começou a ser 
feito. As informações são da 
Agência Brasil.

A alta foi puxada pelo gru-
po transporte, especialmente 
pelo preço das passagens aé-
reas, que tiveram aumento de 
42,67%. No grupo habitação, a 
energia elétrica subiu 12,45% 
em julho, acumulando 26,25% 
em 12 meses.

De acordo com a Fecomer-
cioSP, o aumento da tarifa de 
energia elétrica já era aguarda-
do diante do uso das termelé-
tricas por causa do baixo nível 
dos reservatórios de água.

Já a alta no preço das pas-
sagens aéreas foi associada 
ao aumento da demanda nas 
férias escolares. Para a Feco- Aumento da tarifa de energia já era aguardado diante do uso excessivo das termelétricas 

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Aumento na conta de energia 
puxa alta no custo de vida

mercio SP, entretanto, o preço 
das passagens não deve conti-
nuar pressionado nos próxi-
mos meses.

MAIS POBRES.
Segundo a entidade, a classe E 
é o segmento que mais sente a 
alta do custo de vida. Enquan-
to, entre os mais pobres, a va-
riação é de 1,49%, para a classe 
A, fica em 0,70%. O aumento 
médio do preço dos combustí-
veis, por exemplo, foi de 4,21%. 
“Isto é quase três vezes a varia-
ção para a classe A, de 1,47%”, 
diz a FecomercioSP.

Já o grupo dos alimentos 
trouxe alívio para quem vive 
na região metropolitana de 
São Paulo, com variação nega-
tiva de 0,54%. No acumulado 
de 12 meses, no entanto, o gru-
po tem alta de 10,86%.

Para a classe mais alta, o 
peso desse grupo é menor, 
com alta de 9%. Para as famí-
lias da classe E, o acumulado 
chega a 14,36%. A matéria na 
íntegra pode ser acessada no 
site da Gazeta. (GSP)

Projeto quer 
implantar  
temporizador 
em semáforos 

 A Um projeto de lei em tra-
mitação na Câmara Munici-
pal de São Paulo quer instalar 
temporizadores nos semáfo-
ros para pedestres na cidade 
de São Paulo. A iniciativa é de 
autoria do vereador Alessan-
dro Guedes (PT).

De acordo com o petista, 
atravessar as avenidas mais 
largas em São Paulo pode se 
tornar um desafio, em especial 
para idosos e portadores de 
deficiência. O vereador afirma 
que a porcentagem de aciden-
tes com pedestres na Capital é 
superior a acidentes de carros 
e motos.

Entre 2005 e 2014, segun-
do Guedes, cerca de 45% das 
ocorrências de trânsito na ci-
dade foram atropelamentos. 
Para o autor, a criação de um 
temporizador para o semáforo 
vai gerar maior segurança para 
os pedestres.

 Para se tornar lei, precisa 
receber parecer favorável nes-
sas etapas e depois ser aprova-
do pelos vereadores em duas 
votações. Após isso, ainda pre-
cisa ser sancionado pelo pre-
feito. (GSP)

PARA PEDESTRESGRANDE SP. A alta foi puxada também pelo grupo transporte, especialmente pelo preço das passagens aéreas

 A O governador João Doria 
(PSDB) anunciou nesta ter-
ça-feira o início da contagem 
regressiva para entrega da re-
forma do Museu do Ipiran-
ga, fechado desde 2013 e que 
atualmente está com 70% das 
obras concluídas. A reabertu-
ra vai ocorrer em setembro de 
2022 para a celebração do Bi-
centenário da Independência 
do Brasil.

A instituição entra agora na 
etapa de restauro e recupera-
ção do Jardim Francês, que foi 
integrado ao projeto de restau-
ro do museu.

“Ano que vem teremos 
uma grande festividade. A pro-

Obra no Museu do Ipiranga 
entra em contagem regressiva

João Doria (PSDB) anunciou ontem o início da contagem regressiva 
para entrega da reforma do Museu do Ipiranga, fechado desde 2013 

DIOGO MOREIRA/ GOVERNO DO ESTADO

posta do Governo de São Pau-
lo é um mês de festividades e 
atividades. Na parte externa, a 
partir de 7 de agosto, e na parte 
interna, a partir de 7 de setem-
bro. Uma celebração de ver-
dade, autêntica, dos 200 anos 
da nossa independência”, afir-
mou Doria.

O projeto prevê a restaura-
ção de toda a área construída 
e botânica do Jardim Francês, 
além da construção de um res-
taurante com 270m², espaço 
para food bikes, modernização 
da iluminação, requalificação 
das vias de acesso e o resgate 
de duas fontes do projeto ori-
ginal, demolidas em 1972.

Com 70% das obras concluídas, Museu do Ipiranga será reaberto 
para festividades do Bicentenário da Independência, em 2022

“Temos um conjunto de 
intervenções acontecendo si-
multaneamente: o restauro e 
ampliação do Edifício Monu-
mento, a reforma do Jardim 
Francês, a recuperação do en-
torno, do Monumento da In-
dependência, da Cripta Impe-
rial e da Casa do Grito a cargo 
da prefeitura, a despoluição do 
Córrego do Ipiranga e a cria-
ção de uma nova área de lazer 
a cargo da Sabesp e a implan-
tação de um novo modelo de 
gestão e sustentabilidade do 
museu”, detalhou Sérgio Sá 
Leitão, Secretário de Cultura e 
Economia Criativa.

O investimento total nas 

obras é de R$ 210 milhões, dos 
quais R$ 170 milhões foram 
captados junto à iniciativa pri-
vada – com e sem Lei Rouanet. 
O valor investido pelo Gover-
no de São Paulo é de R$ 19 mi-
lhões, por meio de convênio 
entre a Secretaria de Cultura 

e Economia Criativa e a Fun-
dação de Apoio à USP, respon-
sável pela gestão do projeto, 
além de um aporte de R$ 11 
milhões da USP.

NOVO MUSEU. 
De acordo com a gestão esta-

 A A casa da família que foi 
agredida por agentes da Polícia 
Militar na última sexta-feira 
(27) durante uma abordagem, 
foi baleada na madrugada 
de segunda-feira (30). A ação 
aconteceu na rua Recife, no 
bairro Sacadura, em Santo An-
dré, no ABC Paulista. O caso se-
gue em investigação.

A Polícia Militar segue pre-
servando o local. A perícia ini-
ciou os trabalhos de apuração, 
mas há indícios de pelo menos 
cinco tiros contra o portão da 
residência. As informações são 
do “G1” e “R7”.

Um dos moradores da re-
sidência conta que estava no 
local quando um homem em 
uma motocicleta, de blusa ver-
melha e preta, parou em fren-
te à casa portando uma arma 
de fogo.

Ainda segundo ele, o moto-
ciclista começou a atirar con-
tra a residência gritando que 

Após denúncia, casa 
no ABC é atingida 

todos ali iriam morrer. Nin-
guém foi acertado pelos dis-
paros, que atingiram o carro 
e o portão.

Não há nenhuma informa-
ção de relação entre o caso do 
fim de semana e os disparos 
desta segunda. A Polícia Civil 
busca a identificação do ati-
rador.

Os investigadores e a pe-
rícia foram ao local procurar 
por testemunhas e eventuais 
imagens que possam ajudar 
na identificação do autor. O 
caso será investigado no 1° DP 
(Distrito Policial) de Santo An-
dré. (GSP)

 A Na manhã desta terça-fei-
ra (31) o secretário estadual da 
Saúde de São Paulo, Jean Go-
rinchteyn, confirmou a pri-
meira morte provocada pela 
variante Delta no Estado. A in-
formação foi dada com exclu-
sividade à “GloboNews”. O caso 
aconteceu em Piracicaba, no 
interior paulista.

Questionado em um even-
to na capital paulista nesta ma-
nhã, o governador João Doria 
(PSDB) se recusou a comentar 
e disse que o assunto será tra-
tado apenas na coletiva de im-
prensa nesta quarta (1º).

De acordo com a secretaria 
municipal da Saúde de Piraci-
caba, a vítima é uma mulher 
de 74 anos, com comorbidade, 
já vacinada com duas doses do 
imunizante Coronavac.

Estudos apontam que a va-
riante é muito mais transmissí-
vel e tem maior probabilidade 
de evadir o sistema imunoló-

SP confirma 1ª morte 
por variante Delta

gico, responsável pelas defesas 
do nosso organismo.

A identificação ocorre via 
sequenciamento genético. A 
forma de enfrentamento à 
nova mutação é manter os pro-
tocolos de segurança e acelerar 
cada vez mais a vacinação.

Neste momento, como já é 
rotina nos casos de Covid-19, 
a Vigilância Epidemiológica 
ressaltou que faz a verificação 
dos históricos destes pacientes 
para monitorar os casos e atuar 
de forma preventiva e evitar a 
transmissão da doença. (GSP)

 A A Prefeitura de São Pau-
lo passará a exigir, a partir 
da próxima quarta-feira, 1º 
de setembro, comprovante 
de vacinação contra Covid-19 
em eventos com público su-
perior a 500 participantes. 
Será exigido, no mínimo, 
a comprovação da primei-
ra dose da vacina. O decreto 
com a decisão foi publicado 
no Diário Oficial da cidade no 
último sábado (28).

A comprovação da vacina-
ção poderá ser feita pelo re-
gistro físico, mediante apre-
sentação da carteirinha de 
vacinação contra Covid-19, 
ou de forma digital pelas pla-
taformas oficiais onde haja o 
comprovante de vacinação, 
como nos aplicativos Conec-
te SUS, do governo federal, o 
Poupatempo Digital, do go-
verno do estado, ou o e-sau-
deSP, do governo municipal.

Os estabelecimentos de-

SP exigirá comprovante 
de vacina em eventos 

verão conferir a veracidade 
do comprovante apresenta-
do por meio do Passaporte 
da Vacina, que faz parte da 
plataforma e-saudeSP, e uti-
liza o sistema de leitura de 
QRCode.

“Os estabelecimentos que 
não respeitarem as regras e 
restrições previstas neste de-
creto e os demais protocolos 
estabelecidos ficarão sujeitos 
às penalidades cabíveis”, diz 
o texto do decreto. (GSP)

dual, aobra, iniciada em outu-
bro de 2019, é executada em 
duas frentes: ampliação e res-
tauro do Edifício Monumen-
to. Na parte da ampliação, foi 
realizada uma escavação em 
frente ao prédio, que abrigará a 
nova entrada, bilheteria, audi-
tório para 200 pessoas, espaço 
do educativo, café, loja e sala de 
exposição temporária.

Já no restauro, estão sendo 
realizados reparos em todos 
os detalhes da arquitetura, in-
cluindo a fachada, os interiores 
e os elementos de marcenaria, 
como portas e batentes. Quan-
do reaberto, o Novo Museu do 
Ipiranga terá dobrado sua área 
total construída, e moderniza-
do o espaço com elevadores, 
escadas rolantes e sistema de 
ar-condicionado.

“O museu não está sendo 
só restaurado e ampliado, ele 
está passando por importan-
tes intervenções para ser en-
tregue com total acessibilida-
de“, pontuou Vahan Agopyan, 
reitor da USP. (GSP)

A casa da família 
que foi agredida 
por PMs foi 
baleada na 
segunda-feira 

O caso aconteceu 
em Piracicaba, no 
interior paulista; 
informação 
foi confirmada 
pelo secretário 
estadual da Saúde

Documento será 
compulsório em 
locais com mais 
de 500 pessoas; 
medida entra 
em vigor a partir 
do dia 1º de 
setembro
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 A Os moradores da Grande 
São Paulo tiveram um aumen-
to de 1,06% no Custo de Vida 
por Classe Social (CVCS) em 
julho, segundo a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Pau-
lo (FecomercioSP). O percen-
tual é a maior variação para 
o mês desde 2011, quando o 
levantamento começou a ser 
feito. As informações são da 
Agência Brasil.

A alta foi puxada pelo gru-
po transporte, especialmente 
pelo preço das passagens aé-
reas, que tiveram aumento de 
42,67%. No grupo habitação, a 
energia elétrica subiu 12,45% 
em julho, acumulando 26,25% 
em 12 meses.

De acordo com a Fecomer-
cioSP, o aumento da tarifa de 
energia elétrica já era aguarda-
do diante do uso das termelé-
tricas por causa do baixo nível 
dos reservatórios de água.

Já a alta no preço das pas-
sagens aéreas foi associada 
ao aumento da demanda nas 
férias escolares. Para a Feco- Aumento da tarifa de energia já era aguardado diante do uso excessivo das termelétricas 

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Aumento na conta de energia 
puxa alta no custo de vida

mercio SP, entretanto, o preço 
das passagens não deve conti-
nuar pressionado nos próxi-
mos meses.

MAIS POBRES.
Segundo a entidade, a classe E 
é o segmento que mais sente a 
alta do custo de vida. Enquan-
to, entre os mais pobres, a va-
riação é de 1,49%, para a classe 
A, fica em 0,70%. O aumento 
médio do preço dos combustí-
veis, por exemplo, foi de 4,21%. 
“Isto é quase três vezes a varia-
ção para a classe A, de 1,47%”, 
diz a FecomercioSP.

Já o grupo dos alimentos 
trouxe alívio para quem vive 
na região metropolitana de 
São Paulo, com variação nega-
tiva de 0,54%. No acumulado 
de 12 meses, no entanto, o gru-
po tem alta de 10,86%.

Para a classe mais alta, o 
peso desse grupo é menor, 
com alta de 9%. Para as famí-
lias da classe E, o acumulado 
chega a 14,36%. A matéria na 
íntegra pode ser acessada no 
site da Gazeta. (GSP)

Projeto quer 
implantar  
temporizador 
em semáforos 

 A Um projeto de lei em tra-
mitação na Câmara Munici-
pal de São Paulo quer instalar 
temporizadores nos semáfo-
ros para pedestres na cidade 
de São Paulo. A iniciativa é de 
autoria do vereador Alessan-
dro Guedes (PT).

De acordo com o petista, 
atravessar as avenidas mais 
largas em São Paulo pode se 
tornar um desafio, em especial 
para idosos e portadores de 
deficiência. O vereador afirma 
que a porcentagem de aciden-
tes com pedestres na Capital é 
superior a acidentes de carros 
e motos.

Entre 2005 e 2014, segun-
do Guedes, cerca de 45% das 
ocorrências de trânsito na ci-
dade foram atropelamentos. 
Para o autor, a criação de um 
temporizador para o semáforo 
vai gerar maior segurança para 
os pedestres.

 Para se tornar lei, precisa 
receber parecer favorável nes-
sas etapas e depois ser aprova-
do pelos vereadores em duas 
votações. Após isso, ainda pre-
cisa ser sancionado pelo pre-
feito. (GSP)

PARA PEDESTRESGRANDE SP. A alta foi puxada também pelo grupo transporte, especialmente pelo preço das passagens aéreas

 A O governador João Doria 
(PSDB) anunciou nesta ter-
ça-feira o início da contagem 
regressiva para entrega da re-
forma do Museu do Ipiran-
ga, fechado desde 2013 e que 
atualmente está com 70% das 
obras concluídas. A reabertu-
ra vai ocorrer em setembro de 
2022 para a celebração do Bi-
centenário da Independência 
do Brasil.

A instituição entra agora na 
etapa de restauro e recupera-
ção do Jardim Francês, que foi 
integrado ao projeto de restau-
ro do museu.

“Ano que vem teremos 
uma grande festividade. A pro-

Obra no Museu do Ipiranga 
entra em contagem regressiva

João Doria (PSDB) anunciou ontem o início da contagem regressiva 
para entrega da reforma do Museu do Ipiranga, fechado desde 2013 

DIOGO MOREIRA/ GOVERNO DO ESTADO

posta do Governo de São Pau-
lo é um mês de festividades e 
atividades. Na parte externa, a 
partir de 7 de agosto, e na parte 
interna, a partir de 7 de setem-
bro. Uma celebração de ver-
dade, autêntica, dos 200 anos 
da nossa independência”, afir-
mou Doria.

O projeto prevê a restaura-
ção de toda a área construída 
e botânica do Jardim Francês, 
além da construção de um res-
taurante com 270m², espaço 
para food bikes, modernização 
da iluminação, requalificação 
das vias de acesso e o resgate 
de duas fontes do projeto ori-
ginal, demolidas em 1972.

Com 70% das obras concluídas, Museu do Ipiranga será reaberto 
para festividades do Bicentenário da Independência, em 2022

“Temos um conjunto de 
intervenções acontecendo si-
multaneamente: o restauro e 
ampliação do Edifício Monu-
mento, a reforma do Jardim 
Francês, a recuperação do en-
torno, do Monumento da In-
dependência, da Cripta Impe-
rial e da Casa do Grito a cargo 
da prefeitura, a despoluição do 
Córrego do Ipiranga e a cria-
ção de uma nova área de lazer 
a cargo da Sabesp e a implan-
tação de um novo modelo de 
gestão e sustentabilidade do 
museu”, detalhou Sérgio Sá 
Leitão, Secretário de Cultura e 
Economia Criativa.

O investimento total nas 

obras é de R$ 210 milhões, dos 
quais R$ 170 milhões foram 
captados junto à iniciativa pri-
vada – com e sem Lei Rouanet. 
O valor investido pelo Gover-
no de São Paulo é de R$ 19 mi-
lhões, por meio de convênio 
entre a Secretaria de Cultura 

e Economia Criativa e a Fun-
dação de Apoio à USP, respon-
sável pela gestão do projeto, 
além de um aporte de R$ 11 
milhões da USP.

NOVO MUSEU. 
De acordo com a gestão esta-

 A A casa da família que foi 
agredida por agentes da Polícia 
Militar na última sexta-feira 
(27) durante uma abordagem, 
foi baleada na madrugada 
de segunda-feira (30). A ação 
aconteceu na rua Recife, no 
bairro Sacadura, em Santo An-
dré, no ABC Paulista. O caso se-
gue em investigação.

A Polícia Militar segue pre-
servando o local. A perícia ini-
ciou os trabalhos de apuração, 
mas há indícios de pelo menos 
cinco tiros contra o portão da 
residência. As informações são 
do “G1” e “R7”.

Um dos moradores da re-
sidência conta que estava no 
local quando um homem em 
uma motocicleta, de blusa ver-
melha e preta, parou em fren-
te à casa portando uma arma 
de fogo.

Ainda segundo ele, o moto-
ciclista começou a atirar con-
tra a residência gritando que 

Após denúncia, casa 
no ABC é atingida 

todos ali iriam morrer. Nin-
guém foi acertado pelos dis-
paros, que atingiram o carro 
e o portão.

Não há nenhuma informa-
ção de relação entre o caso do 
fim de semana e os disparos 
desta segunda. A Polícia Civil 
busca a identificação do ati-
rador.

Os investigadores e a pe-
rícia foram ao local procurar 
por testemunhas e eventuais 
imagens que possam ajudar 
na identificação do autor. O 
caso será investigado no 1° DP 
(Distrito Policial) de Santo An-
dré. (GSP)

 A Na manhã desta terça-fei-
ra (31) o secretário estadual da 
Saúde de São Paulo, Jean Go-
rinchteyn, confirmou a pri-
meira morte provocada pela 
variante Delta no Estado. A in-
formação foi dada com exclu-
sividade à “GloboNews”. O caso 
aconteceu em Piracicaba, no 
interior paulista.

Questionado em um even-
to na capital paulista nesta ma-
nhã, o governador João Doria 
(PSDB) se recusou a comentar 
e disse que o assunto será tra-
tado apenas na coletiva de im-
prensa nesta quarta (1º).

De acordo com a secretaria 
municipal da Saúde de Piraci-
caba, a vítima é uma mulher 
de 74 anos, com comorbidade, 
já vacinada com duas doses do 
imunizante Coronavac.

Estudos apontam que a va-
riante é muito mais transmissí-
vel e tem maior probabilidade 
de evadir o sistema imunoló-

SP confirma 1ª morte 
por variante Delta

gico, responsável pelas defesas 
do nosso organismo.

A identificação ocorre via 
sequenciamento genético. A 
forma de enfrentamento à 
nova mutação é manter os pro-
tocolos de segurança e acelerar 
cada vez mais a vacinação.

Neste momento, como já é 
rotina nos casos de Covid-19, 
a Vigilância Epidemiológica 
ressaltou que faz a verificação 
dos históricos destes pacientes 
para monitorar os casos e atuar 
de forma preventiva e evitar a 
transmissão da doença. (GSP)

 A A Prefeitura de São Pau-
lo passará a exigir, a partir 
da próxima quarta-feira, 1º 
de setembro, comprovante 
de vacinação contra Covid-19 
em eventos com público su-
perior a 500 participantes. 
Será exigido, no mínimo, 
a comprovação da primei-
ra dose da vacina. O decreto 
com a decisão foi publicado 
no Diário Oficial da cidade no 
último sábado (28).

A comprovação da vacina-
ção poderá ser feita pelo re-
gistro físico, mediante apre-
sentação da carteirinha de 
vacinação contra Covid-19, 
ou de forma digital pelas pla-
taformas oficiais onde haja o 
comprovante de vacinação, 
como nos aplicativos Conec-
te SUS, do governo federal, o 
Poupatempo Digital, do go-
verno do estado, ou o e-sau-
deSP, do governo municipal.

Os estabelecimentos de-

SP exigirá comprovante 
de vacina em eventos 

verão conferir a veracidade 
do comprovante apresenta-
do por meio do Passaporte 
da Vacina, que faz parte da 
plataforma e-saudeSP, e uti-
liza o sistema de leitura de 
QRCode.

“Os estabelecimentos que 
não respeitarem as regras e 
restrições previstas neste de-
creto e os demais protocolos 
estabelecidos ficarão sujeitos 
às penalidades cabíveis”, diz 
o texto do decreto. (GSP)

dual, aobra, iniciada em outu-
bro de 2019, é executada em 
duas frentes: ampliação e res-
tauro do Edifício Monumen-
to. Na parte da ampliação, foi 
realizada uma escavação em 
frente ao prédio, que abrigará a 
nova entrada, bilheteria, audi-
tório para 200 pessoas, espaço 
do educativo, café, loja e sala de 
exposição temporária.

Já no restauro, estão sendo 
realizados reparos em todos 
os detalhes da arquitetura, in-
cluindo a fachada, os interiores 
e os elementos de marcenaria, 
como portas e batentes. Quan-
do reaberto, o Novo Museu do 
Ipiranga terá dobrado sua área 
total construída, e moderniza-
do o espaço com elevadores, 
escadas rolantes e sistema de 
ar-condicionado.

“O museu não está sendo 
só restaurado e ampliado, ele 
está passando por importan-
tes intervenções para ser en-
tregue com total acessibilida-
de“, pontuou Vahan Agopyan, 
reitor da USP. (GSP)

A casa da família 
que foi agredida 
por PMs foi 
baleada na 
segunda-feira 

O caso aconteceu 
em Piracicaba, no 
interior paulista; 
informação 
foi confirmada 
pelo secretário 
estadual da Saúde

Documento será 
compulsório em 
locais com mais 
de 500 pessoas; 
medida entra 
em vigor a partir 
do dia 1º de 
setembro

A5gazetasp.com.br
Quarta-feira, 1º De setembro De 2021 

TERMO DE ADITAMENTO. Pregão Presencial nº 059/2021. Processo Administrativo n.º 
155/2021. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Execução da Manutenção e 
Conservação do Horto Municipal “Carmen de Oliveira Pinto”, no Município de Araçoiaba da Serra- SP, 
conforme Termo de Referência contida no Anexo I. Diante que no dia 16/09/2021, os Pregoeiros estará 
em serviço externo, ficam suspenso à sessão para este dia e agendada para a DATA DA REALIZAÇÃO: 
21/09/2021. HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:30 hrs. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO: Sala de Reunião – Localizada à Avenida Luane Milanda de Oliveira, nº 600, Bairro Jardim 
Salete, Cidade de Araçoiaba da Serra/SP - telefone (15) 3281-7000 – sead@aracoiaba.sp.gov.br. 
Permanecem ratificadas os demais itens do edital; Publique-se e comuniquem-se os interessados. 
Araçoiaba da Serra, 31 de agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 160/2021. PREGÃO (PRESENCIAL) n° 061/2021. 
OBJETO: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para a “Creche do São Conrado”, no município de 
Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. DATA DA REALIZAÇÃO: 
23/09/2021. HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00hrs. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO: Sala de Reunião – Avenida Luane Milanda de Oliveira, nº 600– Jardim Nossa Senhora 
da Salete – Araçoiaba da Serra/SP. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.
br. Araçoiaba da Serra, 31 de agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 066/2021, 
objetivando a contratação de empresa prestadora de serviço médico especializado em serviços 
de densitometria óssea, para atender aos munícipes, no dia 15 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, 
31 de agosto de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N. 18/2021

Objeto: Registro de Preço objetivando a aquisição de Concreto Usinado sendo FCK 25 MPA e FCK 30 MPA com entrega 
parcelada e com pedido mínimo de 5 Metros Cúbicos. Data da abertura: 17 de Setembro de 2021, às 09:00 horas. 
Edital completo e maiores informações: Setor de Licitações da Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em 
frente à Igreja Matriz, fone (14) 3765-1888, Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara/SP. Sítio eletrônico: www.
aguasdesantabarbara.sp.gov.br.

Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 31 de Agosto de 2021. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021

Início: 31/08/2021 - Encerramento: 16/09/2021 - Horário: 09h00. Abertura da Se-
ssão: 16/09/2021 - Horário: 09h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br 
(http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Registro de 
preços para aquisição futura e parcelada de materiais de fi sioterapia e afi ns. Processo 
Licitatório de Acordo com a Lei Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, abertura de 
certame, com objeto acima especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas 
datas e horários acima aprazados. A cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser 
retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregao.
viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao certame estarão disponíveis 
através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 31 de agosto de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

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 as seguintes licitações:

EDITAL Nº 75/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA – ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014)

OBJETO: Aquisição de 01 (uma) unidade de Cortador de Grama Tripulado a gasolina, para uso da 
Secretaria Municipal de Educação, no processo de higiene e limpeza dos espaços escolares.
15/09/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
17/09/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
17/09/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 76/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Aquisição de Película de Polietileno com impressão, sem impressão e transparente, para 
uso da Central de Alimentação da Prefeitura e do Departamento Municipal de Esportes, para o envase 
de suco concentrado de laranja e água.
15/09/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
20/09/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
20/09/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 77/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA – ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014)

OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, para o Departamento Municipal 
de Promoção e Assistência Social, destinados à Entidade Social Associação Protetora da Infância 
Província de São Paulo Recanto Passionista e à Entidade Social Vila Beato Contardo Ferrini Obra 
Unida Sociedade São Vicente de Paulo (Vila Vicentina).
15/09/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
21/09/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
21/09/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 78/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021
OBJETO: Aquisição de 01 (uma) unidade de Veículo Utilitário do Tipo Furgão Compacto 0km, para 
uso da Secretaria Municipal de Saúde.
15/09/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
22/09/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
22/09/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 79/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021
OBJETO: Aquisição de 01 (uma) unidade de Veículo Tipo UTI Móvel 0km, para uso da Secretaria 
Municipal de Saúde.
15/09/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
23/09/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
23/09/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 80/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021
OBJETO: Aquisição de Equipamentos destinados a Maternidade do Hospital Municipal de Bebe-
douro.
15/09/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
24/09/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
24/09/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

IMPORTANTE:
Local dos eventos supra: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações 
públicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Os editais 
e seus respectivos anexos serão disponibilizados aos interessados no site oficial do município: www.
bebedouro.sp.gov.br e na plataforma de Pregão Eletrônico BBMNET no site www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Maiores informações através do telefone (17) 3345 9100 – Ramal 9116 ou pelo e-mail: licita-
cao@bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro/SP., 31 de agosto de 2021.
PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 057/2021, 
objetivando a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, no dia 15 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, 31 de agosto de 2021. MARCELO SILVA 
SOUZA - Secretário de Administração.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 07/2021 - Processo Administrativo nº 109/2021, do tipo Menor Preço Unitário 
- Objeto: Contratação de empresa para prestação serviços de manutenção predial, preventiva e 
corretiva, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra capacitada e qualificada, ferramentas e 
equipamentos. Os serviços compreenderão as instalações civis; elétricas; hidrossanitárias, pluviais e 
de rede lógica nas dependências da Câmara Municipal de Itupeva, conforme especificações constantes 
do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I – O.C nº 838801801002021OC00008.
Data do Início do Prazo para Envio da Proposta Eletrônica: 01/09/2021;
Data e Hora da Abertura da Sessão Pública: A sessão pública do Pregão será realizada no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br no dia 15/09/2021 às 09h00 (Horário de Brasília);
Disponibilidade do Edital: O Edital completo encontra-se disponível no endereço eletrônico:  
www.bec.sp.gov.br e www.itupeva.sp.leg.br. 

Itupeva, 30 de agosto de 2021.
José Cirineu Filho - Presidente - Câmara Municipal de Itupeva

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

Processo Licitatório 01/2021 – Credenciamento 01/2021
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para atuação na área de Saúde. Termo de Rerratifi-
cação. 1 – Fica excluido do Anexo I – Termo de Referêcia, o item 68 (emisão otoacustica evocada 
para triagem auditiva – teste orelinha – R$ 40,00). 2 – As demais cláusulas e condições permanecem 
inalteradas.

Andradina – SP, 26 de Agosto de 2021
Otávio Augusto Giantomassi Gomes  – Presidente.

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

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta nesta Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São 
Paulo, sito à Avenida General Ataliba Leonel n° 768, Carandiru, São Paulo/SP, LICITAÇÂO na mo-
dalidade CONCORRÊNCIA n° 004/21CORE do tipo MENOR PREÇO – Processo SAP-PRC n° 
25290/2021, objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO PRÉ-
DIO DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA FEMININO “DRA. MARINA MARIGO CAR-
DOSO DE OLIVEIRA” DO BUTANTAN, SUBORDINADO A ESTA COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. Os envelopes contendo as propostas 
(comercial) e os documentos de habilitação serão recebidos pela Unidade Contratante em sessão 
pública que será realizada no Centro de Progressão Penitenciária Feminino “Dra. Marina Marigo 
Cardoso de Oliveira” do Butantan, localizado na Rodovia Raposo Tavares, km 19,5 - CEP 05577-300 
- Jardim Arpoador - São Paulo/SP, iniciando-se no dia 04/10/2021 às 10:00 horas. O Edital na íntegra 
poderá ser obtido e consultado gratuitamente através do site http://www.imprensaoficial.com.br. A 
versão completa contendo as especificações, desenhos e demais documentos técnicos relacionados 
à contratação, poderá ser obtida na sede da Unidade Contratante, mediante simples requerimento ou 
por meio eletrônico, no correio eletrônico rebecaribeiro@sp.gov.br. Informações adicionais pelo tele-
fone (11) 2221-4441 – Ramal 2037 ou 2028. As visitas devem ser previamente agendadas no telefone 
(11) 2221-4441 – Ramal 2023 ou 2026 e poderão ser realizadas até o dia útil imediatamente anterior à 
sessão pública na Rodovia Raposo Tavares, km 19,5 - CEP 05577-300 - Jardim Arpoador - São Paulo/
SP Comissão Especial de Licitação.  
NOTA: Será permitida a participação de licitantes reunidas em consórcio nos termos do subitem 2.3 
do item 2 do Edital.

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 238/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00037877-99 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto:Registro de Preços de grama sintética - Recebimento das Propostas 
dos itens 01 e02: das 08h do dia 21/09/21 às 08h do dia 22/09/21 - Abertura 
das Propostas dos itens 01 e 02: a partir das 08h do dia 22/09/21 - Início da 
Disputa de Preços: a partir das 09h 30min do dia 22/09/21 - Disponibilidade do 
Edital: a partir de 02/09/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João Fernandes Filho pelo telefone 
(19) 2116-8464.

Campinas, 31 de agosto de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 241/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2020.00058084-41 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - 
Objeto: Registro de Preços de medicamentos de uso tópico - Recebimento das 
Propostas dos itens 01 a 49: das 08h do dia 17/09/21 às 09h do dia 20/09/21 - 
Abertura das Propostas dos itens 01 a 49: a partir das 09h do dia 20/09/21 - 
Início da Disputa de Preços:< /b> a partir das 13h30min do dia 21/09/21 - 
Disponibilidade do Edital: a partir de 02/09/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ana 
Paula Guedes Gorsin pelo telefone (19) 2116-0136.

Campinas, 31 de agosto de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 243/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2019.00053483-27 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - 
Objeto: Registro de Preços de cadeiras de rodas, cadeiras de banho e de 
equipamentos de uso acessório em cadeiras de rodas - Recebimento das 
Propostas dos itens 01 a 22: das 08h do dia 16/09/21 às 09h do dia 17/09/21 - 
Abertura das Propostas dos itens 01 a 22: a partir das 09h do dia 17/09/21 - 
Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 17/09/21 - 
Disponibilidade do Edital: a partir de 01/09/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira 
Veruska Vigilato pelo telefone (19) 2116-8411.

Campinas, 31 de agosto de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

“AVISO REEDIÇÃO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO N°0006/2021, 
PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 6740/2021, TIPO: MENOR PREÇO 
– TAXA DE ADMINISTRAÇÃO”. Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de administração de benefício de auxílio ali-
mentação, por meio de CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E / OU TARJA 
MAGNÉTICA, que será utilizado para pagamento de gêneros alimentícios 
em hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, padarias, co-
mércio de laticínios e/ou frios, açougues, peixarias, hortimercado, arma-
zéns e assemelhados, em até 6.725  (seis mil setecentos e vinte e cinco) 
beneficiários por mês, que compõem o quadro de alunos do Município de 
Embu-Guaçu, e demais critérios definidos no termo de referência – anexo I. 
O Edital foi reeditado para acrescentar tabela de quantidade minima de es-
tabalecimentos, e para prolongar o prazo de entrega de rede credenciada. 
Abertura dos envelopes: 15/09/2021 às 09h30. Informações: A cópia com-
pleta do Edital poderá ser adquirida, através do endereço eletrônico www.
embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/ e www.bbmnetlicitacoes.com.br, contendo 
os dados cadastrais do interessado Embu-Guaçu, 31 de agosto de 2021 
José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“RESPOSTA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL” – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
0006/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 6740/2021 TIPO: ME-
NOR PREÇO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Objeto: Contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de administração de bene-
fício de auxílio alimentação, por meio de CARTÃO ELETRÔNICO COM 
CHIP E / OU TARJA MAGNÉTICA, que será utilizado para pagamento de 
gêneros alimentícios em hipermercados, supermercados, mercados, mer-
cearias, padarias, comércio de laticínios e/ou frios, açougues, peixarias, 
hortimercado, armazéns e assemelhados, em até 6.725  (seis mil setecen-
tos e vinte e cinco) beneficiários por mês, que compõem o quadro de alunos 
do Município de Embu-Guaçu, e demais critérios definidos no termo de re-
ferência – anexo I. Comunicamos que na presente data foi publicado no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu “www.embuguacu.sp.gov.br/
licitacoes” e www.bbmnetlicitacoes.com.br a impugnação e a resposta ao 
recurso interposto pela empresa BERLIN FINCE MEIOS DE PAGAMEN-
TOS - LTDA, inscrita sob CNPJ n°16.814.330/0001-50. Embu-Guaçu, 31 de 
agosto de 2021. José Antônio Pereira – Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 - EDITAL Nº 036/2021 
Eu, Marcelo Aparecido Veronezi, Prefeito Municipal, usando de minhas atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, e, tendo em vista o comunicado do Coordenador de Saúde e parecer jurídico, resolvo 
REVOGAR o referido processo licitatório. 

Santa Ernestina, 30 de agosto de 2021. 
MARCELO APARECIDO VERONEZI - PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2021- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS PERMANENTES, ATRAVES DO PROGRAMA DA SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO "PROJETO 
CULTURA EM MOVIMENTO Nº965", DO EDITAL DE CHAMAMENTO PU-
BLICO Nº01 SEDS/CONDECA 2016/2017. “A Prefeitura Municipal de Espírito 
Santo do Turvo - SP comunica a todos os interessados, que se encontra a dis-
posição, o edital licitatório referente ao PREGÃO ELETRONICO nº 19/2021 do 
tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Do dia 03 
de setembro as 08h00min até o dia 16 de SETEMBRO de 2021, às 08h00min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 16 de setembro de 2021, às 
10h00min LOCAL: https://bllcompras.com “Acesso Identificado”
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de 
Licitações – Rua: Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do Tur-
vo/SP – CEP 18937-000 – Telefone (14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@espi-
ritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 30 de agosto   de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO 

PREGÃO ELETRONICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) 
Nº21/2021- Registro de preço para EVENTUAL AQUISIÇÃO de gêneros 
alimentícios, para todas as Diretorias e Secretarias Municipais da Prefeitu-
ra Municipal de Espírito Santo do Turvo “A Prefeitura Municipal de Espírito 
Santo do Turvo - SP comunica a todos os interessados, que se encontra a 
disposição, o edital licitatório referente ao PREGÃO ELETRONICO SRP nº 
21/2021 do tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS:  do dia 03 de setembro as 08hr00 min até o dia 16 de setembro de 
2021, às 08h00min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 16 de setembro de 2021, às 
13h30min LOCAL: https://bllcompras.com “Acesso Identificado”
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de 
Licitações – Rua: Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do 
Turvo/SP – CEP 18937-000 – Telefone (14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@
espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 30 de agosto     de 
2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE   LICITAÇÃO 

PROCESSO nº.  1152/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2021
Acha-se aberto  na Prefeitura  Municipal de  Itariri-SP., a licitação Modalidade Pregão Pre-
sencial  Nº. 33/2021, em conformidade com o Processo nº. 1152/2021, tipo menor preço,  
objetivando  o Registro de Preço para a realização de serviços de manutenção predial com 
fornecimento de equipamentos,  ferramentas e mão de obra, em atendimento à municipalida-
de, conforme especificações  contidas no  Termo de Referência, Anexo I, do edital.
DATA  DA  REALIZAÇÃO:  dia 17/09/2021,  às  9:00  horas.
Os  envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão  recebidos na 
sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados.
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Itariri, sito à Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, n. 
133, centro, Itariri/SP.
O Edital poderá ser  retirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br e também poderá ser 
obtido no Departamento  de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itariri, localiza-
da na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro – Itariri (SP), telefax (13) 34187282, 
das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:00 horas.

ABERTURA DE EDITAL 

ORGÃO: Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM.
EDITAL: nº 17/2021.
MODALIDADE: Pregão Presencial - nº 17/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2625/2021.
DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 17/09/2021, às 09h00min.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios.
O edital completo poderá ser consultado e/ou adquirido no Setor de Licitação desta Autarquia Municipal, 
sito na Avenida Campinas nº 115, Cidade Jardim, Limeira-SP, de segunda a sexta-feira, das 9hrs00min às 
11hrs00min e das 13hrs30min às 16hrs30min. A aquisição ocorrerá mediante o recolhimento dos respecti-
vos valores, de acordo com Ato nº. 01, de 11 de janeiro de 2018. Poderá também ser retirado no site www.
ceprosom.sp.gov.br ou solicitado através do e-mail licita@ceprosom.com.br. Informações pelo telefone (19) 
3404-6258 / (19) 3404-6245. 

Centro de Promoção Social Municipal

CEPROSOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ALTERAÇÃO DE DATA LICITAÇÃO

 Comunicamos a todos interessados no Pregão Eletrônico nº 24-2021 
Locação de Ultrassom que, por conveniência e oportunidade da administração 
pública, fi ca transferida a data de abertura da licitação que estava marcada para o dia 
02/09/2021, fi cando assim remarcada para o dia 03/09/2021 as 14h00m.

Cajuru/SP 31 de agosto de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DISPENSA
Contratante: Prefeitura Municipal de Cajuru-SP. Contratada: TCM. Comércio de 
Produtos Nutricionais. CNPJ: 96.346.341/0001-92. Objeto: Aquisição de leite de 
mandato judicial. Valor Total - R$ 15.820,00. Dotação Orçamentaria - 10.01.00.08.24
4.4001.2054.3.3.90.32.00.01. Foro Cajuru. Assinatura: 31/08/2021.

Alex Moretini - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
Departamento de Licitações, Contratos e Convênios

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 153-2021 - Pregão Eletrônico nº 101/2021
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de brinquedos pedagógicos, materiais 
esportivos e hospitalares para uso do Departamento de Saúde. Início do Cadastro das Propostas: 
02/09/2021, às 09:00 horas. Início da Disputa de Preços: 16/09/2021, às 09:00 horas. Local: 
www.bll.org.br. Edital na Íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 
Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente. 

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 154-2021 - Pregão Eletrônico nº 102/2021

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação e limpeza interna 
e externa em prédios próprios ou locados pelo município. Início do Cadastro das Propostas: 
02/09/2021, às 09:00 horas. Início da Disputa de Preços: 17/09/2021, às 09:00 horas. Local: 
www.bll.org.br. Edital na Íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 
Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Fa varo - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2021.

PROCESSO Nº 143/2021 - EDITAL Nº 075/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE SERRANA/SP, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES ADIANTE DESCRITAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, 
PRORROGÁVEIS POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) 
MESES, conforme Anexo - I Termo de Referência e seus anexos. Fica redesignada a data 
de abertura para 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 20 de setembro de 2021, no site 
www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) Tendo em vista a retifi cação do edital. O Edital 
estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura 
www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida 
Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser 
obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. Serrana, 31 de agosto de 2021. 

Leonardo Caressato Capiteli
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 139/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2021 - EDITAL Nº 67/2021
O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que no dia 21 de setembro de 2021, às 09h00min, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada “Licitação Diferenciada 
com Cotas Reservadas” aberta através do Edital nº 67/2021 na modalidade Pregão Presencial do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO 
DE RESSOLAGEM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNI-
CÍPIO, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de 
Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem 
ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.
sp.gov.br.

Nova Europa, aos 31 de agosto de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
025/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2021 (RESUMIDO). Objeto:  REGISTRO DE 

PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA 
SEREM DISTRIBUIDOS A TODOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DO MUNICÍPIO DE QUINTANA Abertura: 20/09/2021, às 9h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por 
item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 
localizado na Av. Santa Amélia, nº 364 (centro), nesta cidade de Quintana (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3488-1437, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min 
às 17h00min, no site WWW.quintana.sp.gov.br QUINTANA/SP, 31 de agosto de 2021. FERNANDO 
BRANCO NUNES - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 240/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00002973-16 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto: 
Registro de Preços de medicamentos na forma de solução injetável- 
Recebimento das Propostas dos itens 01 a 30: das 08h do dia 16/09/21 às 
09h30min do dia 17/09/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 3< b>0: a 
partir das 09h30min do dia 17/09/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 
10h30min do dia 17/09/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 01/09/21, no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Raquel Amaral pelo telefone (19) 2116-0838.

Campinas, 31 de agosto de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Aviso nº 111/2021-PATRI-LOC/SENGPAI - SR-I/DIVOFL - SR-I/SR-I
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, através de sua 
Superintendência Regional em São Paulo, torna público que necessita locar pelo 
prazo de 12 (doze) meses, prorrogável a critério da Administração, um imóvel/
espaço físico com área construída e preferencialmente térrea entre 498 m2 
e 601 m2, localizado em Matão/SP, para instalação dos serviços da Agência 
da Previdência Social nesse município, com os seguintes requisitos mínimos: 
instalações elétricas compatíveis com a demanda de energia exigida para a 
unidade, instalações hidrossanitárias adequadas e em quantidade suficiente, 
cabeamento estruturado, climatização adequada e compatível com o uso, 
completa adequação às normas vigentes de acessibilidade e de segurança 
contra incêndio, dentre outras.
As propostas deverão conter, além do prazo de validade de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias, os seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel/espaço 
físico, localização, área física, instalações existentes, valor locativo mensal em 
moeda corrente, assim como se fazer acompanhar do croqui ou planta baixa 
do imóvel/espaço físico, cópia da documentação dominial, ou seja, escritura e 
certidão atualizada do RGI livre de quaisquer ônus, habite-se ou outra certidão 
que o supra, além de informações sobre a existência de equipamentos de 
prevenção contra incêndio compatível com a área do imóvel/espaço físico, 
de acordo com a ABNT e aprovação em vistoria de segurança do Corpo de 
Bombeiros, e acessibilidade completa (inclusive com certidão do município, 
quando for o caso).
As propostas deverão ser enviadas por e-mail no endereço 
patriloc.sr1@inss.gov.br, ou entregues pessoalmente ou via postal, ao Serviço 
de Engenharia e Patrimônio Imobiliário do INSS, localizado no Viaduto Santa 
Ifigênia, 266, 5º andar, São Paulo, SP, até às 16 horas do dia 08/10/2021, 
onde os proponentes poderão tomar conhecimento do modelo de contrato a ser 
firmado. Caso o imóvel ofertado não possua ainda todas as características e 
instalações exigidas, na proposta a ser entregue, o proprietário pode manifestar 
compromisso de adequação do imóvel ao uso do INSS.
A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei 
nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, esgoto e energia 
elétrica, bem como as despesas ordinárias de condomínio, caso existam. O 
INSS não se responsabilizará, em hipótese nenhuma, pelo pagamento de IPTU, 
sendo essa despesa de obrigação do locador do imóvel.
O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação 
acumulada do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas, ou havendo sua extinção, outro índice que vier a ser fixado, de acordo 
com os dispositivos legais vigentes.
O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor atender 
às suas necessidades, priorizando-se propostas que contemplem realização 
de todas as adaptações essenciais à imediata ocupação e funcionamento da 
unidade do INSS inclusive compartimentação do espaço para implantação de 
salas de perícia, com instalação de lavatórios, adequação de iluminação ao 
layout proposto pelo INSS etc.
O proponente escolhido, para formalização do contrato de locação 
deverá, conforme o caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF, 
CNPJ/MF, documento de identidade, contrato social, comprovante de residência, 
comprovante de inexistência de débitos com relação ao imóvel/espaço físico 
(água/esgoto, luz, taxas de incêndio e condominiais, IPTU). Será exigido, ainda, 
situação regular perante o SICAF e CADIN.
As propostas que não atenderem às exigências deste Aviso, não serão 
consideradas pelo Instituto.

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL DE TERCEIROS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DO
 TRABALHO 

E PREVIDÊNCIA
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 A O Brasil não sabe a causa 
de 17 mil de suas mortes vio-
lentas no ano de 2019. Essas 
ocorrências  podem ter sido 
provocadas por agressões, as-
sassinatos, acidentes ou sui-
cídios, mas entram nas esta-
tísticas como indefinidas e 
provavelmente puxam os re-
gistros de homicídios do País 
para baixo.

A conclusão é do Atlas da 
Violência 2021, que foi lançado 
nesta terça (31). O estudo calcu-
lou que os óbitos classificados 
como “morte violenta por cau-
sa indeterminada” (MVCI) so-
freram um salto de 12.310 para 
16.648 entre os anos de 2018 e 
2019, um aumento de 35%.

O crescimento vai na con-
tramão dos homicídios, que 
caíram 21% no mesmo perío-
do, de 57.956 para 45.503 -esse 

País não sabe a 
causa de 17 mil 
mortes violentas

EM 2019. Estudo calculou que os óbitos violentos classificados como 
indeterminados sofreram um salto de 12.310 para 16.648 em um ano

A conclusão é do estudo Atlas da Violência 2021, pesquisa anual publicada nesta terça-feira

AGÊNCIA BRASIL

é o menor número de assas-
sinatos no Brasil desde 1995, 
início da série histórica, mas o 
problema nas notificações in-
dica que ele está subestimado.

A pesquisa anual reúne da-
dos do Ministério da Saúde, 
principalmente do SIM (Siste-

ma de Informações sobre Mor-
talidade). Foi feita pelo FBSP 
(Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública), pelo Ipea (Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplica-
da) e pelo IJSN (Instituto Jones 
dos Santos Neves), ligado ao 
governo do Espírito Santo.

Segundo o levantamento, a 
qualidade dessas informações 
vinha melhorando há mais de 
15 anos, mas sofreu uma piora 
significativa em 2018 e 2019. 
Com isso, a parcela de óbitos 
sem definição sobre o total de 
mortes por causas externas 
dobrou de 6% para 12% em 
dois anos, pior patamar des-
de 1979.

“Nos países desenvolvidos 
isso é feito com muito cuida-
do e a porcentagem é inferior 
a 1%. Primeiro por respeito às 
famílias, que têm o direito de 

saber como a pessoa morreu, e 
segundo porque é fundamen-
tal para fazer um diagnóstico 
e evitar novas mortes. O nos-
so termômetro está quebra-
do”, afirma Daniel Cerqueira, 
diretor do IJSN e um dos coor-
denadores do estudo.

A piora aconteceu, diz ele, 
pela falta de revisão adequada 
dos estados e, principalmen-
te, do governo federal. Todo 
ano, um trabalho intenso é fei-
to junto às unidades da fede-

ração para qualificar os dados, 
tentando saber junto às polí-
cias e famílias quais as circuns-
tâncias das mortes.

“Os números de 2019 geral-
mente seriam divulgados em 
maio de 2021, mas foram divul-
gados em janeiro, com muita 
antecipação e sem os devidos 
critérios. Ainda mais num ano 
de pandemia, em que o siste-
ma de saúde ficou totalmente 
voltado para a Covid, se espe-
raria um atraso”, afirma Cer-

queira. Seis estados têm apre-
sentado falhas mais gritantes: 
São Paulo, Rio de Janeiro (em 
ambos, as taxas de mortes in-
definidas chegam a superar as 
de homicídios), Ceará, Bahia, 
Minas Gerais e Pernambuco. 
Sem a atuação do ministério, 
eles “ficam mais à vontade” 
para não conferir os dados e 
acabam se beneficiando com 
menos assassinatos contabi-
lizados, segundo o pesquisa-
dor. (FP)

Crescimento vai 
na contramão dos 
homicídios, que 
caíram 21% no 
mesmo período; 
problema nas 
notificações, 
porém, indica 
que ele está 
subestimado

 A O ministro Paulo Guedes 
(Economia) pretende insis-
tir na ideia de implementar 
um fundo com recursos de 
estatais para bancar repasses 
a programas sociais, com o 
indicativo de que o Judiciário 
pode resolver o problema do 
excesso de sentenças judiciais 
para o governo pagar em 2022, 
o que dispensaria a aprovação 
da PEC (proposta de emenda à 
Constituição) dos precatórios.

Membros da equipe eco-
nômica avaliam que com a 
solução coordenada pelo pre-
sidente do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), ministro Luiz 
Fux, estará resolvido o proble-
ma dos precatórios -dívidas 

Guedes quer criar fundo com dinheiro de estatais dívida pública e quitar preca-
tórios, mas o desejo de Gue-
des era incluir no Congresso 
a possibilidade de pagar “di-
videndos sociais”, uma espé-
cie de bônus a beneficiários 
do novo Bolsa Família.

A ideia é alvo de críticas 
porque a PEC de Guedes au-
toriza que o fundo faça paga-
mentos sem contabilizar no 
teto de gastos, regra que limi-
ta o crescimento das despe-
sas do governo à variação da 
inflação.

O plano também foi criti-
cado por especialistas porque 
a LRF (Lei de Responsabilida-
de Fiscal) proíbe que o gover-
no use verbas provenientes da 
venda de bens do patrimônio 
público para bancar despesas 
correntes, como programas 
sociais.

Membros da equipe eco-
nômica argumentam que a 
PEC tem hierarquia superior 
e se sobrepõe à LRF e, portan-
to, não haveria problema le-
gal. (FP)Guedes pretende criar um fundo com recursos de estatais para bancar repasses a programas sociais

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

do governo reconhecidas pela 
Justiça e sem possibilidade de 
recurso. Com isso, a discussão 
sobre o fundo seria facilitada.

Para integrantes do minis-
tério, como a solução abre o 
Orçamento do governo e via-
biliza o Bolsa Família turbina-
do, a liderança de Fux nesse 
debate é um sinal de trégua 
e pode apaziguar a turbulen-
ta relação entre o governo e o 
Judiciário.

A PEC apresentada pelo 
governo para parcelar preca-
tórios prevê a criação de um 
fundo alimentado por verbas 
da venda de ativos da União. 
O texto libera o uso desses 
recursos apenas para abater 

Ideia é alvo de críticas porque a PEC 
autoriza que o fundo faça pagamentos  
sem contabilizar no teto de gastos

 A O Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI) 
divulgou nesta terça-feira o 
chamamento público para a 
prospecção de projetos de en-
saios clínicos de vacinas con-
tra a Covid-19 desenvolvidas 
no Brasil. Com o anúncio, os 
quatro proponentes qualifica-
dos terão, a partir de agora, de 
apresentar a documentação 
necessária, conforme previsto 
em edital. As informações são 
da Agência Brasil.

“A pandemia deixou cla-
ra a importância da ciência, 
que é a única arma que te-
mos para vencer o vírus. Os 
resultados em um ano foram 
expressivos, com redução do 
número de óbitos. Isso mos-
tra a importância da ciência e 
dos nossos cientistas. O Bra-
sil tem cientistas de altíssimo 
gabarito no cenário interna-
cional, mas para que a ciência 

Governo anuncia propostas para 
produção de vacinas nacionais

Pontes disse que os investimentos em educação, ciência, tecnologia 
e inovação são os ‘diferenciais de um país desenvolvido’

JOSÉ CRUZ/ AGÊNCIA BRASIL

funcione precisa de irrigação 
de recursos”, disse o ministro.

Pontes destacou que os 
investimentos em educação, 
ciência, tecnologia e inovação 
são os diferenciais característi-

cos de um país desenvolvido. 
“A chamada de hoje é simbó-
lica para uma mudança”, dis-
se ele. Para ler a matéria na 
íntegra, acesse o site da Gaze-
ta. (GSP)

 A Os medicamentos usados 
para a intubação de pacien-
tes com o novo coronavírus 
continuarão com autoriza-
ção emergencial até 13 de no-
vembro deste ano. A Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) prorrogou por 
60 dias a resolução que per-
mite a fabricação das subs-
tâncias por meio de notifi-
cação, com análise posterior 
do registro pela diretoria do 
órgão.

Em nota, a Anvisa infor-
mou que a expansão da va-
riante Delta do coronavírus, 
que pode tornar-se a varian-
te dominante nos próximos 
meses em território nacio-
nal, justificou a prorrogação. 
De acordo com o comunica-
do da agência, o órgão de-
cidiu agir preventivamente 
para evitar a falta dos medi-
camentos que estão no cha-
mado kit intubação numa 

Itens para intubação 
continuam autorizados

eventual terceira onda de ca-
sos da doença.

“O cenário epidemiológi-
co dos próximos meses é in-
certo, sendo preciso anteci-
par as medidas regulatórias 
necessárias ao seu enfrenta-
mento”, argumentou o dire-
tor da Anvisa relator da reso-
lução, Alex Campos. (AB e GSP)

Anvisa informou 
que a expansão 
da variante Delta 
do coronavírus, 
que pode tornar-
se a variante 
dominante nos 
próximos meses, 
justificou a 
prorrogação

UE atinge 
meta de 
vacinação

 A A Comissão Europeia in-
formou nesta terça-feira que 
70% da população adulta da 
União Europeia (UE) está to-
talmente vacinada contra a 
Covid-19, cumprindo a meta 
que foi estabelecida no co-
meço do ano.

O anúncio marca a es-
tratégia de vacinação da UE 
após um início lento, mas 
também aponta diferenças 
grandes entre países do blo-
co - alguns ultrapassam a 
meta de 70%, enquanto ou-
tros da região do leste, a mais 
pobre, estão muito atrás.

“Setenta por cento dos 
adultos da UE estão total-
mente vacinados. Quero 
agradecer a muitas pessoas 
que tornaram essa grande 
conquista possível”, tuitou a 
presidente da Comissão Eu-
ropeia, Ursula von der Le-
yen. (AB)
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 A O Brasil não sabe a causa 
de 17 mil de suas mortes vio-
lentas no ano de 2019. Essas 
ocorrências  podem ter sido 
provocadas por agressões, as-
sassinatos, acidentes ou sui-
cídios, mas entram nas esta-
tísticas como indefinidas e 
provavelmente puxam os re-
gistros de homicídios do País 
para baixo.

A conclusão é do Atlas da 
Violência 2021, que foi lançado 
nesta terça (31). O estudo calcu-
lou que os óbitos classificados 
como “morte violenta por cau-
sa indeterminada” (MVCI) so-
freram um salto de 12.310 para 
16.648 entre os anos de 2018 e 
2019, um aumento de 35%.

O crescimento vai na con-
tramão dos homicídios, que 
caíram 21% no mesmo perío-
do, de 57.956 para 45.503 -esse 
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mortes violentas

EM 2019. Estudo calculou que os óbitos violentos classificados como 
indeterminados sofreram um salto de 12.310 para 16.648 em um ano

A conclusão é do estudo Atlas da Violência 2021, pesquisa anual publicada nesta terça-feira

AGÊNCIA BRASIL

é o menor número de assas-
sinatos no Brasil desde 1995, 
início da série histórica, mas o 
problema nas notificações in-
dica que ele está subestimado.

A pesquisa anual reúne da-
dos do Ministério da Saúde, 
principalmente do SIM (Siste-

ma de Informações sobre Mor-
talidade). Foi feita pelo FBSP 
(Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública), pelo Ipea (Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplica-
da) e pelo IJSN (Instituto Jones 
dos Santos Neves), ligado ao 
governo do Espírito Santo.

Segundo o levantamento, a 
qualidade dessas informações 
vinha melhorando há mais de 
15 anos, mas sofreu uma piora 
significativa em 2018 e 2019. 
Com isso, a parcela de óbitos 
sem definição sobre o total de 
mortes por causas externas 
dobrou de 6% para 12% em 
dois anos, pior patamar des-
de 1979.

“Nos países desenvolvidos 
isso é feito com muito cuida-
do e a porcentagem é inferior 
a 1%. Primeiro por respeito às 
famílias, que têm o direito de 

saber como a pessoa morreu, e 
segundo porque é fundamen-
tal para fazer um diagnóstico 
e evitar novas mortes. O nos-
so termômetro está quebra-
do”, afirma Daniel Cerqueira, 
diretor do IJSN e um dos coor-
denadores do estudo.

A piora aconteceu, diz ele, 
pela falta de revisão adequada 
dos estados e, principalmen-
te, do governo federal. Todo 
ano, um trabalho intenso é fei-
to junto às unidades da fede-

ração para qualificar os dados, 
tentando saber junto às polí-
cias e famílias quais as circuns-
tâncias das mortes.

“Os números de 2019 geral-
mente seriam divulgados em 
maio de 2021, mas foram divul-
gados em janeiro, com muita 
antecipação e sem os devidos 
critérios. Ainda mais num ano 
de pandemia, em que o siste-
ma de saúde ficou totalmente 
voltado para a Covid, se espe-
raria um atraso”, afirma Cer-

queira. Seis estados têm apre-
sentado falhas mais gritantes: 
São Paulo, Rio de Janeiro (em 
ambos, as taxas de mortes in-
definidas chegam a superar as 
de homicídios), Ceará, Bahia, 
Minas Gerais e Pernambuco. 
Sem a atuação do ministério, 
eles “ficam mais à vontade” 
para não conferir os dados e 
acabam se beneficiando com 
menos assassinatos contabi-
lizados, segundo o pesquisa-
dor. (FP)

Crescimento vai 
na contramão dos 
homicídios, que 
caíram 21% no 
mesmo período; 
problema nas 
notificações, 
porém, indica 
que ele está 
subestimado

 A O ministro Paulo Guedes 
(Economia) pretende insis-
tir na ideia de implementar 
um fundo com recursos de 
estatais para bancar repasses 
a programas sociais, com o 
indicativo de que o Judiciário 
pode resolver o problema do 
excesso de sentenças judiciais 
para o governo pagar em 2022, 
o que dispensaria a aprovação 
da PEC (proposta de emenda à 
Constituição) dos precatórios.

Membros da equipe eco-
nômica avaliam que com a 
solução coordenada pelo pre-
sidente do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), ministro Luiz 
Fux, estará resolvido o proble-
ma dos precatórios -dívidas 

Guedes quer criar fundo com dinheiro de estatais dívida pública e quitar preca-
tórios, mas o desejo de Gue-
des era incluir no Congresso 
a possibilidade de pagar “di-
videndos sociais”, uma espé-
cie de bônus a beneficiários 
do novo Bolsa Família.

A ideia é alvo de críticas 
porque a PEC de Guedes au-
toriza que o fundo faça paga-
mentos sem contabilizar no 
teto de gastos, regra que limi-
ta o crescimento das despe-
sas do governo à variação da 
inflação.

O plano também foi criti-
cado por especialistas porque 
a LRF (Lei de Responsabilida-
de Fiscal) proíbe que o gover-
no use verbas provenientes da 
venda de bens do patrimônio 
público para bancar despesas 
correntes, como programas 
sociais.

Membros da equipe eco-
nômica argumentam que a 
PEC tem hierarquia superior 
e se sobrepõe à LRF e, portan-
to, não haveria problema le-
gal. (FP)Guedes pretende criar um fundo com recursos de estatais para bancar repasses a programas sociais

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

do governo reconhecidas pela 
Justiça e sem possibilidade de 
recurso. Com isso, a discussão 
sobre o fundo seria facilitada.

Para integrantes do minis-
tério, como a solução abre o 
Orçamento do governo e via-
biliza o Bolsa Família turbina-
do, a liderança de Fux nesse 
debate é um sinal de trégua 
e pode apaziguar a turbulen-
ta relação entre o governo e o 
Judiciário.

A PEC apresentada pelo 
governo para parcelar preca-
tórios prevê a criação de um 
fundo alimentado por verbas 
da venda de ativos da União. 
O texto libera o uso desses 
recursos apenas para abater 

Ideia é alvo de críticas porque a PEC 
autoriza que o fundo faça pagamentos  
sem contabilizar no teto de gastos

 A O Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI) 
divulgou nesta terça-feira o 
chamamento público para a 
prospecção de projetos de en-
saios clínicos de vacinas con-
tra a Covid-19 desenvolvidas 
no Brasil. Com o anúncio, os 
quatro proponentes qualifica-
dos terão, a partir de agora, de 
apresentar a documentação 
necessária, conforme previsto 
em edital. As informações são 
da Agência Brasil.

“A pandemia deixou cla-
ra a importância da ciência, 
que é a única arma que te-
mos para vencer o vírus. Os 
resultados em um ano foram 
expressivos, com redução do 
número de óbitos. Isso mos-
tra a importância da ciência e 
dos nossos cientistas. O Bra-
sil tem cientistas de altíssimo 
gabarito no cenário interna-
cional, mas para que a ciência 

Governo anuncia propostas para 
produção de vacinas nacionais

Pontes disse que os investimentos em educação, ciência, tecnologia 
e inovação são os ‘diferenciais de um país desenvolvido’
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funcione precisa de irrigação 
de recursos”, disse o ministro.

Pontes destacou que os 
investimentos em educação, 
ciência, tecnologia e inovação 
são os diferenciais característi-

cos de um país desenvolvido. 
“A chamada de hoje é simbó-
lica para uma mudança”, dis-
se ele. Para ler a matéria na 
íntegra, acesse o site da Gaze-
ta. (GSP)

 A Os medicamentos usados 
para a intubação de pacien-
tes com o novo coronavírus 
continuarão com autoriza-
ção emergencial até 13 de no-
vembro deste ano. A Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) prorrogou por 
60 dias a resolução que per-
mite a fabricação das subs-
tâncias por meio de notifi-
cação, com análise posterior 
do registro pela diretoria do 
órgão.

Em nota, a Anvisa infor-
mou que a expansão da va-
riante Delta do coronavírus, 
que pode tornar-se a varian-
te dominante nos próximos 
meses em território nacio-
nal, justificou a prorrogação. 
De acordo com o comunica-
do da agência, o órgão de-
cidiu agir preventivamente 
para evitar a falta dos medi-
camentos que estão no cha-
mado kit intubação numa 

Itens para intubação 
continuam autorizados

eventual terceira onda de ca-
sos da doença.

“O cenário epidemiológi-
co dos próximos meses é in-
certo, sendo preciso anteci-
par as medidas regulatórias 
necessárias ao seu enfrenta-
mento”, argumentou o dire-
tor da Anvisa relator da reso-
lução, Alex Campos. (AB e GSP)

Anvisa informou 
que a expansão 
da variante Delta 
do coronavírus, 
que pode tornar-
se a variante 
dominante nos 
próximos meses, 
justificou a 
prorrogação

UE atinge 
meta de 
vacinação

 A A Comissão Europeia in-
formou nesta terça-feira que 
70% da população adulta da 
União Europeia (UE) está to-
talmente vacinada contra a 
Covid-19, cumprindo a meta 
que foi estabelecida no co-
meço do ano.

O anúncio marca a es-
tratégia de vacinação da UE 
após um início lento, mas 
também aponta diferenças 
grandes entre países do blo-
co - alguns ultrapassam a 
meta de 70%, enquanto ou-
tros da região do leste, a mais 
pobre, estão muito atrás.

“Setenta por cento dos 
adultos da UE estão total-
mente vacinados. Quero 
agradecer a muitas pessoas 
que tornaram essa grande 
conquista possível”, tuitou a 
presidente da Comissão Eu-
ropeia, Ursula von der Le-
yen. (AB)

A7gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
EDITAL DE ALTERAÇÃO PREGÃO Nº 55/2021.

Altera data de sessão pública do Edital do Pregão Presencial nº 55/2021. 
A Prefeitura Municipal de Nova Europa, Estado de São Paulo, por intermédio de sua Pregoeira oficial, 
torna público para o conhecimento de quem possa interessar, que o Pregão Presencial nº 55/2021, 
aberto pelo Edital nº 66/2021, de que trata do REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PRÉDIOS 
UTILIZADOS PELO MUNICÍPIO E LIMPEZA PÚBLICA, marcado para as 09h00min do dia 14 de Se-
tembro de 2021, tendo em vista a NÃO PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL 
DO ESTADO, fica PRORROGADA e ALTERADA a data de recebimento e abertura dos Envelopes 
“Proposta e Habilitação” para as 09h00 horas do dia 20 de Setembro de 2021, ficando mantidas as 
demais condições do edital, não alteradas por este instrumento.
Para que ninguém alegue ignorância vai este fixado no local de costume do Paço Municipal e publica-
do nos órgãos de imprensa previstos em lei. 

Nova Europa/SP, aos 31 de Agosto de 2021.
GISELE GONÇALVES DOS SANTOS

Pregoeira Municipal

ATO DE RETIFICAÇÃO
ATO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO/PREGÃO Nº10/2021

Na Publicação veiculada no Jornal Gazeta de S.Paulo, no dia 28 de 
agosto, Edição nº C11, onde lê-se “Abertura: 22 de março de 2021 / 
Encerramento 07 de abril de 2021”. Leia-se “Abertura: 31 de agosto de 
2021 / Encerramento: 20 de setembro de 2021”.

Vlamir de Jesus Sandei 
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE TIETÊ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

Modalidade: Carta Convite nº 04/2018 
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Bombeiros do 
Médio Tietê
Contratada: M. A. Cancian & Cia Ltda
Objeto: Contratação de empresa especializada para for-
necimento de refeições diárias (cafés da manhã, almoços 
e jantares).
Valores: Cafés da manhã: R$ 5,70 (cinco reais e setenta 
centavos); e, Almoços e Jantares: R$ 13,45 (treze reais e 
quarenta e cinco centavos) cada.
Quantidades aproximadas: 6.920 cafés da manhã e 7.240 
almoços/jantares.
Recursos e Fontes: 06.182.0001.2001.3.3.90.30.00
Prazo: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 04.05.2018
Data de vigência até: 03.05.2019

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 04/2021

Processo Administrativo nº 117909/2021

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de realização de 
estudos sobre: equilíbrio econômico-financeiro; viabilidade de adoção de melhorias da frota; e 
adequações necessárias ao contrato vigente de transporte coletivo urbano de Ribeirão Preto, 
conforme disposto no Edital e Anexos.
Valor Estimativo: R$ 700.435,50 (setecentos mil quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta 
centavos).

VISITA TÉCNICA (facultativa) até o dia: 01/10/2021. 
PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 04/10/2021 às 08:45 horas.
ABERTURA: Dia 04/10/2021 a partir das 09:00 horas.

Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Materiais e Licitações – Divisão de 
Licitações – Rua Jacira n° 50 - Jardim Macedo, das 8:00h às 17:00h (a custo zero – gratuito); ou 
(na íntegra) através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br > Portal da Transparência > Licitações 
> PMRP.

Ribeirão Preto, 31 de agosto de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPOAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021. PROCESSO Nº. 33/2021. EDITAL Nº. 23/2021. TIPO: MENOR 
PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação De Empresa Para Execução De Obra De Recapeamento 
Asfáltico Em Diversas Ruas Do Município. O Município de Marapoama-SP, torna público que no dia 
17/09/2021 as 09:00h na sede da Prefeitura Municipal de Marapoama, situado a Rua XV de Novem-
bro, nº. 141, Centro, Marapoama/SP, será realizada a entrega e abertura dos envelopes de “Docu-
mentação e Proposta” relativos a TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021. O Edital na íntegra está no 
site para retirada (download). Quanto ao Anexo XIII (Planilhas e Projetos) favor solicitar no 
e-mail abaixo ou retirar na Prefeitura. Mais informações serão obtidos no Setor de Licitações desta 
Prefeitura ou pelo e-mail licitacao@marapoama.sp.gov.br ou pelo fone (17) 3548-8400 / 99773-
5445, das 08:00h as 12:30h e das 13:30h as 17:00h em dias úteis.

Marapoama/SP, 31 Agosto de 2021.
Márcio Perpétuo Augusto – Prefeito.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 51/2021 - UGB/LC-GMB

O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADO NA AVENIDA FREI MARCELO MANÍLIA 
Nº. 700, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BURITAMA, ESTADO DE SÃO PAULO, TORNA 
PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO N°. 01/2021, REFERENTE AO PROCEDI-
MENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021, TIPO MENOR PRE-
ÇO GLOBAL, FORMA DE EXECUÇÃO “INDIRETA” E REGIME DE “EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL”, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONSIS-
TENTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO “MIRANTE 
DO TIETÊ” (VILA DOS PESCADORES), NO MUNICÍPIO DE BURITAMA-S.P., A SER EFETUADA 
E EXECUTADA DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE DOS 
DOCUMENTOS QUE COMPÕE O ANEXO I. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS EN-
VELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS 
DOCUMENTOS PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABER-
TURA DOS RESPECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCE-
DIMENTOS INERENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS 
DO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO 
NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBO-
SA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO 
CENTRO, EM BURITAMA-S.P., COM DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 17 DE 
SETEMBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES 
/ DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM 
SESSÃO PÚBLICA, QUANDO ENCAMINHADOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 51/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO 
RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GO-
VERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO 
CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O 
EDITAL COMPLETO, BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GE-
RENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. 
E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E 
(18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITA-
MA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS - TIPO: TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2021) OU  
HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 31 DE AGOSTO DE 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021
A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro ofi-
cial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que no dia 16 de Setembro de 
2021, às 08h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Alameda Estevo, nº 681, 
Centro, será realizada licitação aberta através do Processo nº 158/2021, Pregão Presencial nº 
32/2021, do tipo menor preço unitário, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE GAVIÃO PEIXOTO/SP, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus ane-
xos poderão ser retirados ou consultados no horário normal de expediente na sede deste órgão lici-
tante de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, ou no site  
www.gaviaopeixoto.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone PABX (16) 3338-9999 
ou ainda através dos emails: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br ou licitacoes@gaviaopeixoto.sp.gov.br

Gaviao Peixoto/SP, aos 31 de Agosto de 2021.
ARLEY FAGNANI

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2021

Acha-se aberto, neste município de Luiz Antônio-SP o Pregão Presencial nº. 024/2021 - Processo nº. 2572/2021, 
do tipo menor preço global, visando à contratação de empresa especializada para locação de sistema integrado 
de arrecadação de gestão do valor adicionado fi scal (VAF do ICMS), incluindo implantação, treinamento, 
testes e serviços de manutenção, atendimento, suporte técnico, conforme defi nido no respectivo edital e seus 
anexos, a fi m de atender as necessidades deste órgão licitante, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações e da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações. Encerramento e abertura dos envelopes: Dia 
16 (dezesseis) de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14h00min00seg (quatorze 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, 31 de agosto de 2021. (a) Rodrigo Mello Marques - Prefeito Municipal

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que: * às 10:00 horas do dia 16/09/2021, 
realizará a abertura dos envelopes referentes 
à Reabertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
029/2021, que tem como objeto a “REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE IN-
SUMOS (LANCETAS, SERINGAS E TIRAS 
REAGENTES), DESTINADOS AO TRATA-
MENTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA 
DE HIPERDIA/DIABETES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 
12 (DOZE) MESES”. O valor do Edital é de R$ 
20,00 (vinte reais) cada, mediante recolhimento 
ao Tesouro Municipal, ou gratuitamente através 
de solicitação por e-mail: licitacoes@campos-
dojordao.sp.gov.br e site http://camposdojordao.
sp.gov.br/Licitacoes/; O Edital e maiores infor-
mações poderão ser obtidas no Departamento 
de Licitações, situado a Rua Frei Orestes Gi-
rardi, nº 893, Vila Abernéssia, neste Município, 
de segunda à sexta feira, no horário das 11:00 
às 16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685. 
Campos do Jordão, 31 de agosto de 2021. 
Lucineia Gomes da Silva - Presidente da Co-
missão Permanente de Licitações - Pregoeira

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interessar 
que: * às 10:00 horas do dia 17/09/2021, reali-
zará a abertura dos envelopes (entrega até às 
09:30 hrs do mesmo dia) referentes à Abertura 
da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021, que tem 
como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMEN-
TAÇÃO DE VIAS DE MUNICÍPIO, NAS RUAS 
MANOEL DE SOUZA LIMA E ARISTIDES INÁ-
CIO DE SOUZA. Vistoria Técnica obrigatória a 
ser agendada pelo proponente, mediante prévia 
solicitação, a se realizar até o dia útil anterior 
à data de abertura da Sessão. As empresas 
interessadas deverão agendar sua presença 
junto à Secretaria Municipal de Obras e Vias 
Públicas, pelo telefone (12) 3664-5100. O valor 
do Edital é de R$ 20,00 (vinte reais) cada, me-
diante recolhimento ao Tesouro Municipal, ou 
gratuitamente através de solicitação por e-mail; 
licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br. O Edital 
e maiores informações poderão ser obtidas no 
Departamento de Licitações, situado a Rua Frei 
Orestes Girardi, nº 893, Vila Abernéssia, neste 
Município, de segunda à sexta feira, no horá-
rio das 11:00 às 16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12) 
3662-3685. Campos do Jordão, 31 de agosto 
de 2021. Lucineia Gomes da Silva – Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - LEILÃO N. 001/2021
OBJETO: Alienação de bens inservíveis para a administração do município de Mogi Mirim/
SP. DATA DE ABERTURA: 20 de setembro de 2021 às 10 horas. 

O edital estará disponível aos interessados, através do site: www.mogimirim.sp.gov.
br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria de Suprimen-
tos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos telefones: (19) 
3814.1060/3814.1046/3814.1049 ou via e-mail larissa.vicente@mogimirim.sp.gov.br. Mogi 
Mirim, 31 de agosto de 2021. Presidente da CPL

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 083/2021
OBJETO: Contratação de empresa para hospedagem dos e-mails corporativos e hospe-
dagem do portal institucional do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 16 de 
setembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração do plano municipal de 
arborização urbana do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 16 de setembro 
de 2021, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 31 de agosto de 2021.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 276/2021

Processo Administrativo nº 122506/2021

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 materiais de limpeza e higiene, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 310.633,00 (trezentos e dez mil seiscentos e trinta e três reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 16 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 16 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 16 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

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 24969/21 - Pregão Eletrônico nº 163/21. Interessado: Secretaria de Infraestrutura. 
Objeto: Aquisição de pneus para manutenção da frota municipal. Recebimento das propostas 
dos lotes: até às 9h30 do dia 27 de setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a 
partir das 9h30 do dia 27 de setembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 
do dia 27/09/2021.
Processo nº 26017/21 - Pregão Eletrônico nº 164/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h30 
do dia 28 de setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h30 do dia 28 
de setembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 28/09/2021.
Processo nº 27579/21 - Pregão Eletrônico nº 165/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de mobiliário hospitalar. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h30 
do dia 29 de setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h30 do dia 29 
de setembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 29/09/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 02/09/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br
Processo nº 26962/21 – Chamemanento nº 07/21 - Aquisição de iogurte com polpa de frutas, 
da agricultura familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI N.º 11.947, DE 
16/07/2009, RESOLUÇÃO N.º 04 DO FNDE, DE 02/04/2015. A Prefeitura Municipal de Franca, 
vem realizar Chamada Pública para aquisição de “IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS” da 
Agricultura Familiar, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, 
durante o período de 12 (doze) meses. Os Grupos Formais deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 21 de setembro de 2021 às 
14h30, nas dependências da Divisão de Licitações e Compras, na Rua Frederico Moura, 1517 
– Térreo – Sala 3 – Bairro Cidade Nova, Franca – SP.
Processo nº 20561/21 – Chamemanento nº 08/21 – Fornecimento de meios auxiliares de 
locomoção (cadeiras de rodas e acessórios) para a Secretaria Municipal de Saúde, para 
atendimento aos usuários do Sistema Unico de Saúde do Municipio de Franca com base nos 
valores da Tabela SUS. Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação 
até o dia 22 de setembro de 2021 às 14h30, nas dependências da Divisão de Licitações e 
Compras, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 – Bairro Cidade Nova, Franca – SP. 
Editais no site: www.franca.sp.gov.br

Franca, 31 de agosto de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Edital de Chamada Pública 01/2021

A Prefeitura do Município de Santa Gertrudes, com Paço Municipal à Rua 
01A, 332, Centro, Santa Gertrudes/SP, torna público, para conhecimento de 

interessados, que acha-se aberta a Chamada Pública 01/2021, que objetiva a aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 
organizações, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O edital 
completo poderá ser retirado das 9:00 às às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira ou pelo 
site www.santagertrudes.sp.gov.br. O envelope com a documentação para habilitar-se junto 
a Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes / SP deverá ser protocolado no Paço Municipal no 
período de 01/09/2021 a 21/09/2021, no horário das 09:00 as 17:00 horas. Santa Gertrudes/
SP, 31 de agosto de 2021. Iaghor Correa Camuci – Comissão de Licitações.

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
C.N.P.J. 60.498.417/0001-58 NIRE 3530001471-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da 
São Paulo Transporte S/A, realizada em 5 de agosto de 2021

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 11 horas, reuniram-se em 
Assembleia Geral Extraordinária, por meio de videoconferência, secretariada em sua 
sede social, na Rua Boa Vista, 236, no 8º andar, na Capital de São Paulo, os acionistas 
da São Paulo Transporte S/A. Verificando que se achavam presentes acionistas repre-
sentando ações que atingiram o “quorum” legal para a realização da Assembleia, a 
senhora Lucia Helena Rodrigues Capela, Chefe de Gabinete da Presidência, abriu os 
trabalhos e, invocando o artigo 6º do Estatuto Social, solicitou aos Senhores represen-
tantes dos Acionistas que escolhessem o Presidente e o Secretário da Assembleia. Os 
citados representantes escolheram, respectivamente, a mencionada Chefe de Gabi-
nete e a mim, Rosana Roque do Nascimento, Analista Master, pelo que assumi o en-
cargo de secretariar os trabalhos e, por determinação da Senhora Presidente da As-
sembleia, procedi à leitura do edital de convocação publicado no “Diário Oficial do 
Estado” (Empresarial)” nos dias 24/07/2021, 27/07/2021 e 28/07/2021 e no jornal “Ga-
zeta de S. Paulo”, nos dias 24/07/2021 a 26/07/2021, 27/07/2021 e 28/07/202 edital 
esse do seguinte teor: “SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - C.N.P.J. nº 60.498.417/0001-
58 – NIRE 3530001471-5 – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Senhores Acionistas da São Paulo Transpor-
te S/A, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará em 5 
de agosto de 2021, com início às 11 horas, em sua sede social, nesta Capital, na Rua 
Boa Vista nº 236, no 8º andar, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre os 
seguintes assuntos: 1. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 1.1. Alteração na 
composição do Conselho de Administração da Empresa; 1.2. Alteração na Composi-
ção do Conselho Fiscal da Empresa; 1.3. Outros assuntos de interesse social. São 
Paulo, 22 de julho de 2021 - (a.a.) EURÍPEDES SALES. - Presidente do Conselho 
de Administração”. Conforme o item 1.1. do Edital de Convocação, a Drª Olga Ta-
moto, R.F. 851.705-3, Procuradora do Município, designada pela acionista majoritária, 
a Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP, para representá-la nesta Assembleia, 
de acordo com as instruções de sua representada, lançou voto no sentido de manter a 
atual composição do Conselho de Administração: João Manoel Scudeler de Barros, 
Fabiano Martins de Oliveira, George Hermann Rodolfo Tormin, Marina Magro Beringhs 
Martinez, Euripedes Sales, Paulo Cesar Tagliavini, Luis Felipe Vidal Arellano e Paulo 
Feu de Brito. Posto o assunto em votação - em que se abstiveram de tomar parte os 
impedidos por lei – foi aprovada a proposta da representante da Prefeitura do Municí-
pio de São Paulo. Absteve-se de votar o acionista Estado de São Paulo. Em votação 
em separado o Dr. Bruno Lopes Megna, RS 15.821.766, Procurador do Estado, de-
signado representante do acionista minoritário, Estado de São Paulo, sem a participa-
ção do acionista controlador, elegeu, por maioria dos votos do acionista minoritário, a 
Senhora Jessica Souza de Brito, brasileira, maior, casada, funcionária pública, resi-
dente e domiciliada na Rua Costa Barros, 2200, apto. 4, Sítio Pinheirinho, nesta Capi-
tal, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 33.726.042-4 SSP/SP e inscrita  no 
C.P.F. sob nº 297.576.608-41, para compor o Conselho de Administração da Empresa. 
O representante do acionista Estado de São Paulo registrou que suas indicações con-
taram com a competente autorização governamental (Parecer CODEC nº 055/2021). 
Foi observado que o Comitê de Elegibilidade (Capítulo VII do Estatuto da Empresa), 
em reunião realizada em 19/07/2021, deliberou favoravelmente à continuidade do pro-
cesso de indicação do referido membro. Outrossim, a Presidente da Assembleia infor-
mou que a proposta pelo acionista implica na eleição do membro do Conselho de Ad-
ministração para o período de mandato de 5 de agosto de 2021 a 20 de abril de 2023, 
sendo que o “Termo de Posse” e a “Declaração de Desimpedimento”, estão arquiva-
das na sede da Empresa. Nesse sentido, a Senhora Presidente da Assembleia infor-
mou que o Conselho de Administração passa a ser composto pelas Senhoras Marina 
Magro Beringhs Martinez, Jessica Souza de Brito e pelos senhores Eurípedes 
Sales, George Hermann Rodolfo Tormin, Fabiano Martins de Oliveira, João Ma-
noel Scudeler de Barros, Luis Felipe Vidal Arellano, Paulo Cesar Tagliavini e Pau-
lo Feu de Brito, esse último por representar no Conselho os empregados da Empre-
sa, pelos quais foi escolhido por meio de eleição referendada pelos acionistas, nos 
termos da Lei Municipal nº 10.731, de 06/06/1989 e das Leis Federais nº 6.404/76 e nº 
13.303/16, com mandatos até 20 de abril de 2023. Passando-se ao item 1.2. do Edital 
de Convocação - Alteração na Composição do Conselho Fiscal, de acordo com a 
instrução de sua representada, a referida Procuradora do Município lançou voto no 
sentido de eleger a Senhora Patrícia Di Donato Firmino, brasileira, maior, casada, 
Tecnóloga em Processos Gerenciais, residente e domiciliada na Rua Antonio Milena, 
1.058, Campos Elíseos, em Ribeirão Preto - SP, portadora da Cédula de Identidade 
R.G. nº 24.153.642-X SSP/SP e inscrita no C.P.F. sob nº 181.137.828-50, como mem-
bro titular do Conselho Fiscal da Empresa, observando que a indicada foi aprovada 
pelo COMAP em reunião realizada em 15 de julho de 2021, conforme processo SEI nº 
6010.2021/0002170-0. Acrescentado, ainda, que o Comitê de Elegibilidade (Capítulo 
VII do Estatuto da Empresa), em reunião realizada em 02/08/2021, deliberou favora-
velmente à continuidade do processo de indicação da Srª Patrícia Di Donato Firmino. 
Posto o assunto em votação - em que se abstiveram de tomar parte os impedidos por 
lei – foi aprovada a proposta da representante da Prefeitura do Município de São Pau-
lo. Absteve-se de votar o acionista, Estado de São Paulo, sendo ressaltado pelo Dr. 
Bruno Lopes Megna, que as indicações do Governo do Estado, como acionista mino-
ritário, já realizadas na Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 30 de abril de 2021, 
do senhor Thiago Rodrigues Liporaci, titular, e da senhora Maria Cristina Victorino, 
suplente, para compor o Conselho Fiscal, com mandatos em vigor, permanecem inal-
teradas. Outrossim, a Presidente da Assembleia informou que a proposta pela acionis-
ta majoritária, implica na eleição de membro do Conselho Fiscal para ocupar assento 
vago pelo restante do mandato no Conselho Fiscal, sendo que o “Termo de Posse” 
está arquivado na sede da Empresa. Dessa forma, em virtude dessa alteração, a Se-
nhora Presidente da Assembleia informou que o Conselho Fiscal passa a ser compos-
to pelos senhores Rafael Barbosa de Souza, titular, Luciano Felipe de Paula Capa-
to, suplente, senhora Patrícia Di Donato Firmino, titular, Thiago Rodrigues Lipora-
ci, titular, e senhora Maria Cristina Lopes Victorino, suplente, com mandatos até a 
A.G.O. de 2022. Permanecerão vagos, para oportuno preenchimento, dois cargos de 
membro titular e três cargos de membro suplente no Conselho Fiscal da Empresa. 
Passando-se ao item 1.3. do Edital de Convocação – Outros assuntos de interes-
se social, a Senhora Presidente da Assembleia ofereceu a palavra a quem dela qui-
sesse fazer uso. Como não fizeram uso dessa prerrogativa, e achando-se esgotada a 
Ordem do Dia, a Presidente da Assembleia determinou que os trabalhos fossem sus-
pensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Lavrada esta, os trabalhos 
foram reabertos e a ata lida e achada conforme, pelo que foi unanimemente aprovada 
pelos acionistas, tendo a Presidente da Assembleia determinado que dela fossem tira-
das as necessárias cópias fiéis, para os fins legais. São Paulo, 5 de agosto de 2021. 
(a.a.) Presidente da Assembleia: Lucia Helena Rodrigues Capela; Secretária da As-
sembleia: Rosana Roque do Nascimento; Representante do Acionista Majoritário - 
Prefeitura do Município de São Paulo: Drª. Olga Tamoto; Representante do Acionista 
Minoritário - Governo do Estado de São Paulo: Dr. Bruno Lopes Megna. É a presente 
cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da São Paulo 
Transporte S/A, lavrada às folhas 138 a 140, do Livro de Atas nº 15 das Assembleias 
Gerais dos Acionistas da São Paulo Transporte S/A. SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO-JUCESP. Certifico o Registro sob o número 407.033/21-1, em 
25/08/2021. (a) GISELA SIMIEMA CESCHIN – SECRETÁRIA GERAL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2020
Processo 2866/1/2020

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO 
BAIRRO ALTOS DO JEQUITIBÁ”

Resultado da abertura do ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
e CONVOCAÇÃO para abertura do ENVELOPE Nº 02 – 

PROPOSTA

Julgados os recursos, fica o resultado como segue:

1. NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI 
EPP - HABILITADA
2. CONSTRUMART CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - HABILITADA
3. SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA - HABILITADA
4. R. MALUF ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - 
HABILITADA
5. CONSTRUELO PROJEOTS E CONSTRUÇÃO LTDA - 
HABILITADA
6. LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - HABILITADA
7. TETRA-BASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 
INABILITADA
8. S. CANTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - 
HABILITADA
9. ARION CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO DE OBRAS 
EIRELI - HABILITADA
10. BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - HABILITADA
11. TETO CONSTRUTORA S/A - HABILITADA
12. PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - HABILITADA

A abertura do ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA será dia 08 de 
setembro de 2021 às 14h00 no 
Auditório da Prefeitura Municipal de Porto Feliz, sito à Rua 
Adhemar de Barros, 340 – Centro.

As atas com maiores informações estarão disponíveis no Portal 
da Transparência no site www.portofeliz.sp.gov.br e os autos 
do processo 2866/1/2021, disponível para vistas, no Setor de 
Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro – 
Porto Feliz/SP – CEP 18540-000

Mário Anselmo Correr
Presidente da Comissão de Licitação

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipa

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

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1027207-16.2020.8.26.0564 O Dr. Gustavo Dall'Olio, Juiz de 
Direito da 8ª Vara Cível do Foro São Bernardo do Campo/SP, 
na forma da Lei, FAZ SABER a Edson Aparecido do Nasci-
mento CPF 257.971.388-32 que Talita Requena Alvarez e 
Maria Aparecida Requena Anelli Alvarez Ospina ajuizaram 
ação despejo por falta de pagamento do imóvel comercial 
situado na Avenida Índico nº 411, Sala 21, Jardim do Mar, São 
Bernardo do Campo/SP e a cobrança de R$10.371,64 
(novembro/2020). O locatário deverá responder aos pedidos 
de rescisão do contrato de locação e de cobrança de aluguéis 
e acessórios vencidos e não pagos, e o fiador somente ao pe-
dido de cobrança retro mencionado, tudo nos termos em que 
dispõe o inciso I, do artigo 62, da Lei 8.245/91, com a redação 
dada pela Lei 12.112/2009.Ficam o locatário e fiador adverti-
dos de que poderão evitar a rescisão da locação,efetuando,no 
prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento 
do débito atualizado, independentemente de cálculo e 
mediante depósito judicial (art. 62, inciso II, da lei 8.245/91). 
Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para que 
em 15 dias, a fluir após o prazo supra, conteste a ação ou 
peça a purgação da mora, sob pena de serem aceitos os fatos 
narrados pelas autoras, nomeando-se curador especial em 
caso de revelia. Será o presente edital afixado e publicado na 
forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Bernardo do Campo, 24 de agosto de 2021.                  [1,2] 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 – Processo Licitatório nº 133/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA 
TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI – SP, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 31/08/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 17/09/2021 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, 31 de agosto de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 073/2021 - Pregão Eletrônico nº 030/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio 
do Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem 
possa interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
tendo em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa para 
aquisição de medicamentos para fornecimento fracionado para distribuição gratuita à população 
de São Simão, pelo Departamento Municipal de Saúde. O recebimento das propostas será a 
partir do dia 02 de setembro de 2021 às 08:00h e o encerramento do recebimento será dia 16 de 
setembro de 2021 às 08:30h. A abertura da disputa será às 09h00min do dia 16 de setembro de 
2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site 
ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, 
de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua 
Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo 
e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 076/2021 - Pregão Eletrônico nº 031/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio 
do Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem 
possa interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
tendo em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa para 
aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para pacientes com processo judicial pelo 
Departamento Municipal de Saúde. O recebimento das propostas será a partir do dia 02 de 
setembro de 2021 às 08:00h e o encerramento do recebimento será dia 17 de setembro de 2021 
às 08:30h. A abertura da disputa será às 09h00min do dia 17 de setembro de 2021. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: 
www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às 
sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo 
Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: 
licitacao@saosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.

 
 

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. 
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QUARTA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO DE 2021 

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

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.

22ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 22ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL/SP. Processo: nº 0031636-84.2000.8.26.0001. Executados: requerido(s) WALFRIDO DE CARVALHO CONS-
TRUTORA E COMERCIAL LTDA, representada nos termos de seu contrato social por seus sócios-gerentes: SÔNIA LANDI 
DE CARVALHO GABRIELE e CLÁUDIO LANDI DE CARVALHO. Prédio c/ a área total de 2.477,28m² na Rua Pires de 
Almeida, n° 50, Vila Pita, São Paulo/SP - Edifício Residencial New Life - Contribuinte nº 071.438.0170.4. Descrição com-
pleta na Matrícula nº 25.929 do 03º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 24.061.820,00 - Lance mínimo 
na 2ª praça: R$ 16.843.274,00 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 05/11/2021 às 11h50min, e termina em 08/11/2021 às 11h50min; 2ª Praça começa em 08/11/2021 às 
11h51min, e termina em 29/11/2021 às 11h50min. Ficam os requerido(s) WALFRIDO DE CARVALHO CONSTRUTORA E 
COMERCIAL LTDA, representada nos termos de seu contrato social por seus sócios-gerentes: SÔNIA LANDI DE CARVA-
LHO GABRIELE, CLÁUDIO LANDI DE CARVALHO, bem como os credores BANCO BRADESCO S/A, terceiro(a) interes-
sado REFAMA - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RDM - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA, PÉRSIA VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, SAM & ZELL SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINIS-
TRATIVA S/S LTDA, MNJ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, SERGIO LUIZ BALDASSARRI GA-
BRIELE, e seu cônjuge SONIA LANDI DE CARVALHO GABRIELE, FERRATO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, ELIAS JOSÉ DA COSTA, LAET PARTICIPAÇÕES LTDA, ZENILTON DE DEUS MELO, e seu cônjuge MARGARIDA 
MARIA VILASBOA MELO, NÁTALIA VILASBOA MELO, RICARDO ELVIRA NETO, DIEGO VILASBOA MELO, DANIEL 
SANTOS SERRANO, HIROKO UWA, BRUNO MIYASHIRO, ENGESSO DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA.- 
EPP, SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA, e seu cônjuge EMIKO OSHIMA, FABIO HENRIQUE IZIDORO, e seu cônjuge 
ROBERTA KELLY GONÇALVES IZIDORO, NEW LIFE INCORPORAÇÃO E VENDAS SPE LTDA; e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 10/10/2012 - Fls. 550 dos autos. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

Informações:
Tel: 11 3845-5599  ou www.milanleiloes.com.br 

Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial - Jucesp 266
@ milanleiloes
facebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

APROX. 50 VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA
DIA 01 DE SETEMBRO 2021 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE -  ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 SÃO PAULO-SP 

9882261CXKKC36347 - 9BD358A1NLYJ76013 - 9BHBG51DADP026619 - 9BGKS48B0EG162116 - 
93HFB9640EZ161846 - 9BRB29BT9L2251339 - KNAPB817BD7360672 - 9BWGF07X17P005988 - 
9BFZK03A09B027647 - 9BRB29BT4J2176403 - 9BD196283E2203310 - 9BWFF07X58P006588 - KMHTC61CB-
DU057341 - 9BWAA05U9CP096077 - 93ZC35A01C8436870 - A8GSU1920GR153359 - 93HGE6850AZ103032 - 
9BWFB17X5YP010187 - 9BGRG08F0CG325449 - 9BWCA05W08T098261 - 9BFZF54A4E8092069 - 
9BWAA05U6DP168144 - 9BGRP48F0DG245141 - 9BWGB07X62P007062 - 9BWDA05X01T169591 - 9BWH-
J82Z38R805336 - 9BWAA05W4BP014529 - 9BFZH54J4F8212786 - 9BD17106LC5799140 - 
9BWAA05U7BP021084 - 9BD17106LC5750415 - 9BWZZZ377VP638965 - 9362AKFW96B025037 - 
9BWDB05U7CT060308 - 9BD196283E2181078 - 8AGCB48X0AR177822 - 9BWDB09N5BP020755 - 
9BWAA05W1DP056157 - 8AP32171E6086791 - 9BWAB45U7DP186205 - 8AFUZZFHCCJ422166 - 
9BD15802524357021 - 9C2KC2210MR008530

MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

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.

5ª VARA CÍVEL - FORO DE PIRACICABA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (Praça Única) dos bens imóveis abaixo descritos, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: TONDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ/MF Nº
67.332.155/0001-04) na pessoa de seus sócios/representantes também executados ROBERTO APARECIDO TONDO (CPF/MF Nº 077.728.108-22) e ANGELO TONDO (CPF/MF Nº 150.439.588-39), seus
cônjuges se casados forem, bem como o Administrador Judicial F. REZENDE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ/MF Nº 19.752.868/0001-76), KATIA REGINA CANNA TONDO (CPF/MF Nº
49.824.298-80), KATIA & JULIA REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ Nº 5.036.373/0001-36), ROBERTO & ADRIANA REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ Nº 05.060.695/0001-10), bem como os interessados:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL VALECRED LP (CNPJ/MF Nº 08.654.210/0001-05), SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A (CNPJ/MF Nº 33.918.160/
0001-73), CONDOMÍNIO ALTA VISTA PRESTIGE (CNPJ Nº 25.210.184/0001-45), COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO - CETESB (CNPJ Nº 43.776.491/0001-70), bem como os seguintes
credores: ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ Nº 60.701.190/0001-04), MARÉ SECURITIZADORA S.A (CNPJ Nº 24.145.967/0001-20), ARO FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJ Nº 09.019.041/0001-02),
RICARDO GONÇALVEZ (CPF/MF Nº 260.400.808-41), FÁBIO DE CASTRO RODRIGUES (CPF/MF Nº 262.476.188-83), GALI SECURITIZADORA S/A (CNPJ/MF Nº 28.185.962/0001-81), RUDNEI
ANTONIO RAIMUNDO (CPF/MF Nº 410.971.398-67), EMERSON RICARDO AZEVEDO DA SILVA (CPF/MF Nº 297.804.338-56), JOSIAS LEANDRO NALIATE (CPF/MF Nº 260.974.178-29), ANDERSON
MARTINS (CPF/MF Nº 334.995.768-48), ARNALDO DONIZETI CORREIA (CPF/MF Nº 119.389.118-30), ALESSANDRO ANTONIO VIEIRA (CPF/MF Nº 255.236.328-80), ANTONIO MARQUES FERREIRA
(CPF/MF Nº 059.355.468-09), AILSON TORRES DA SILVA (CPF/MF Nº 057.662.553-14), PAULO JORGE DA ROCHA (CPF/MF Nº 544.058.669-53), ANTONIO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº
108.094.184-36), LEONARDO ROCHA MILANI (CPF/MF Nº 436.398.518-62), WAGNER DOS SANTO ARAUJO (CPF/MF Nº 061.319.045-96), JHONATTA EDUARDO DA ROSA (CPF/MF Nº 388.332.158-
30), FRANCISCO WELLINGTON DOS SANTOS TEIXEIRA (CPF/MF Nº 262.020.478-01), JOSE ROGERIO NASCIMENTO SILVA (CPF/MF Nº011.640.085-44), RODRIGO DOS SANTOS ARAUJO (CPF/MF Nº
858.436.345-90), AGNALDO OLIVER MARTINS (CPF/MF Nº 689.228.766-20), ANA MARIA CALDAS (CPF/MF Nº 280.869.498-93), IVAN DONATO DA SILVA (CPF/MF Nº 149.960.568-43), AUDAVICK
DE JESUS AQUINO (CPF/MF Nº 055.729.775-35), RENATO GONCALVES (CPF/MF Nº 295.817.718-16), JOSE ANAILSON DA SILVA BARBOSA (CPF/MF Nº 359.758.588-44), DIOGO DOMINGUES JACO
BEZERRA (CPF/MF Nº 435.141.268-28), SAMUEL BATISTA (CPF/MF Nº 795.371.119-20), EUGERIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº 383.173.368-67), BISMARCK MATHEUS FAUSTINO (CPF/MF
Nº 048.141.455-00), ADRIANO MONTEIRO DA SILVA (CPF/MF Nº 230.240.068-26), GUSTAVO HENRIQUE PIROLLA DOS SANTOS (CPF/MF Nº 464.678.838-10), FRANCISCO NUNES SANTOS (CPF/MF
Nº 287.452.213-91), JOHN WELLINGTON NUNES DOS SANTOS (CPF/MF Nº 068.980.303-61), PAULO GERALDO APARECIDO DA SILVA (CPF/MF Nº 351.277.478-47), TAMIRES CARVALHO DOS
SANTOS (CPF/MF Nº 034.278.273-80), AURENI NERES DE SOUZA (CPF/MF Nº 125.724.578-30), MARCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF/MF Nº 030.655.003-29), MAURICIO OLIVEIRA DA
FONSECA (CPF/MF Nº 154.907.688-43), MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BENTO (CPF/MF Nº 030.428.363-04), HELIAMAR MENDES DE SOUZA (CPF/MF Nº 696.381.526-72), ERALDO BELO
BRASILIANO (CPF/MF Nº 935.975.684-91), MARCIO JOSE DOMINGUES BUENO (CPF/MF Nº 366.910.188-85), SIVANALDO GUILHERME DA SILVA (CPF/MF Nº 339.729.298-03), MARCELO DE
MORAES (CPF/MF Nº 173.848.898-55), ROSA MARIA SOARES DE SOUSA (CPF/MF Nº 591.570.703-34), DOUGLAS DOS SANTOS FIGUEIREDO (CPF/MF Nº 077.573.837-90), VANILDA DA CONCEICAO
SOUZA (CPF/MF Nº 257.617.098-64), EDISON ANTONIO (CPF/MF Nº 137.860.398-28), MARCELO DA SILVA (CPF/MF Nº 281.885.178-52), CLAYTON DE OLIVEIRA DUARTE (CPF/MF Nº 267.061.438-
80), MARIVALDO RIBEIRO DE MACEDO (CPF/MF Nº 979.366.005-82), JHONNY ALMEIDA DA SILVA (CPF/MF Nº 380.923.598-90), STEVAN GOMES BATISTA (CPF/MF Nº 455.576.268-16), VAGNER
DONIZETI FERRACINI (CPF/MF Nº 250.658.838-82), ARNALDO PEREIRA DA SILVA (CPF/MF Nº 177.774.228-55), MARCOS PAULO EDUARDO (CPF/MF Nº 181.821.188-24), DIEGO LUIS AMARO DA
SILVA (CPF/MF Nº 433.807.878-25), JOSE VIEIRA FELIX (CPF/MF Nº 026.800.054-90), JUVENIL SANTANA VIEIRA (CPF/MF Nº 305.355.128-48), EVERALDO FERREIRA DE ANDRADE (CPF/MF Nº
145.217.978-65), ROGERIO ZARDINI NASCIMENTO (CPF/MF Nº 301.334.058-42), VANDO JOSE PANISSA PEREIRA (CPF/MF Nº 264.325.028-10), ADRIANA GUERRA MONTEIRO (CPF/MF Nº
119.321.228-69), DODLIN JOACHIM (CPF/MF Nº 238.990.018-69), LESLY DUMAS (CPF/MF Nº 239.244.308-45), KINSLY DUME (CPF/MF Nº 239.804.408-42), PETHUEL JOSEPH (CPF/MF Nº 703.347.842-
98), CHOUMANE TILUS (CPF/MF Nº 238.954.278-61), JOHNNY DUPONT (CPF/MF Nº 550.297.442-15), NAOR DANTAS SOBRINHO (CPF/MF Nº 258.370.338-23), ORIL ORELUS (CPF/MF Nº 239.905.498-
98), REGINALDO APARECIDO DE MORAES (CPF/MF Nº 150.392.738-51), LOUIS ISAAC LUBIN (CPF/MF Nº 703.089.212-75), JORGE JOSE DA SILVA (CPF/MF Nº 871.374.534-49), FRADEL LIMOSE
(CPF/MF Nº 239.863.248-28), SEBASTIAO LEOCARDIO DA SILVA (CPF/MF Nº 079.641.098-47), JEANSON LOZIN (CPF/MF Nº 239.916.048-76), PABLO PEREIRA DOS SANTOS (CPF/MF Nº 054.696.685-
33), EVERTON FERREIRA DA SILVA (CPF/MF Nº 460.491.118-55), ROSELI BERNARDINO (CPF/MF Nº 152.128.018-50), IZAIAS PINHEIRO DA SILVA (CPF/MF Nº 301.990.128-65), LOUISNER SALOMON
(CPF/MF Nº 239.674.238-83), RICARDO GONCALVES (CPF/MF Nº 260.400.808-41), REGINALDO ANTONIO DA SILVA (CPF/MF 175.881.128-59), JEAN BERTHONY (CPF/MF Nº 239.160.558-79),
MARC ARTHUR NICOLAS (CPF/MF 240.119.458-46), EDUARDO SILVA DE SOUZA (CPF/MF Nº 316.332.408-86), PAULO SERGIO MOTA SILVEIRA (CPF/MF 371.581.778-07), LILIAN SANTOS PEDROSO
(CPF/MF Nº 300.354.638-48), SUELY APARECIDA MONZANI  (CPF/MF 172.077.298-39), ROBSON SABIAO (CPF/MF Nº 345.232.808-27), SILVANA APARECIDA FARIA BISPO (CPF/MF Nº 293.496.118-
48), VLADIMIR BELLEGARDE (CPF/MF Nº 239.352.038-45), DAMIAO LIMA DOS SANTOS (CPF/MF Nº 222.158.798-74), LUCKNER DANASTOR (CPF/MF Nº 239.796.218-71), ELINER NETO NUNES
DOS SANTOS (CPF/MF Nº 831.356.853-49), MAVIAEL SANTANA DA SILVA (CPF/MF Nº 382.797.488-73), VALDINEIA RODRIGUES DA SILVA (CPF/MF Nº 345.707.528-02) ELIVELTO DA SILVA SOUZA
(CPF/MF Nº 385.730.428-69), MARIA ROSA DE LIMA FAVARO, (CPF/MF Nº 580.245.571-34), JEFERSON FELIPE ALVES PEREIRA, (CPF/MF Nº 435.752.388-55), MILTON BARBOSA DE SIQUEIRA  (CPF/
MF Nº 268.337.018-06), FELIX PIERRISTE (CPF/MF Nº 239.883.588-00), JOSE ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS (CPF/MF Nº 433.470.478-69), ALESSANDRO EDINEI DA ROSA (CPF/MF Nº
180.592.568-74), VANIO ELMIDOR (CPF/MF Nº 239.234.028-56), MIRIAM BORGES LIMA (CPF/MF Nº 301.140.898-09), FLORISVAL BISPO SOBRINHO (CPF/MF Nº 102.571.178-57), SALVADOR
VERONEZE FILHO (CPF/MF Nº 091.988.568-39), VANDERSON MARTINS CANHASSI (CPF/MF Nº 314.849.788-03), MARCELO DOMINGUES BUENO (CPF/MF Nº 321.067.588-04), REYNOLD JEAN
BAPTISTE  (CPF/MF Nº 705.393.302-48), EDINALDO PRESTES CARDOZO (CPF/MF Nº 380.549.968-02), ADRIANA APARECIDA OLIVEIRA DE ASSIS (CPF/MF Nº 297.970.468-77) DAVI GUSTAVO DA
SILVA ROCHA (CPF/MF Nº 459.313.228-25), VALTER AMARAL DOS SANTOS (CPF/MF Nº 173.836.238-86), FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS (CPF/MF Nº 276.229.538-65), WESLLEY GONCALVES
DOS SANTOS (CPF/MF Nº 437.298.448-06) ANDERSON BORGES DE CARVALHO (CPF/MF Nº 359.211.058-64), GUYTEAU CHARLES (CPF/MF Nº 239.215.398-11).
A MM. Juíza de Direito Dra. Miriana Maria Melhado Lima Maciel, da 5ª Vara Cível - Foro de Piracicaba, 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 dos Ação de Execução Contra Devedor Solvente c/c Tutela de Urgência em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada NEW TRADE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL (CNPJ/MF Nº 62.285.390/0001-40) em face de nos autos do Processo nº 0014476-87.2019.8.26.0451, tendo como Processo Principal nº 1005572-
61.2019.8.26.0451, e foi designada a venda dos direitos do bem descrito no Lote 01, bem como a venda dos bens descritos nos Lotes 02 e 03, 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 – IMÓVEIS: LOTE 01 - Localização do Imóvel: Avenida Nove de Julho, nº 3303, Apto 172, Torre 1,  Anhangabaú, Jundiaí/SP CEP: 13208-056 - Descrição do Imóvel: Direitos do Apartamento sob o nº 172, localizado
no 17º pavimento da Torre 1, integrante do empreendimento denominado “Condomínio Alta Vista Prestige”, situado na Avenida Nove de Julho, nº 3303, na cidade de Jundiaí, contendo uma área privativa total de 204,335m²,
já incluída a área de 1,50m² correspondente a um 01 depósito sob o nº 17 localizado no 3º subsolo e a área de 36,00m² correspondente a 03 vagas sob os nºs 30 e 31, localizadas no 4º subsolo e vaga nº 309 localizada
no 3º subsolo e uma área comum de 109,12m², totalizando uma área construída de 313,455m² correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,005061.

 Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 03.001.0976
Matrícula Imobiliária n° 153.940 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jundiaí/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 01 23/06/2016 Benefício Servidão Perpetua de Passagem e uso - Condomínio Alta Vista Prestige
Av. 02 23/06/2016 Servidão Perpetua de Passagem e Uso - Condomínio Alta Vista Prestige
Av. 03 23/06/2016 Benefício Servidão Perpetua de Passagem e uso - Condomínio Alta Vista Prestige
Av. 04 23/06/2016 Benefício Servidão Perpetua de Passagem e uso - Condomínio Alta Vista Prestige
Av. 05 23/06/2016 Benefício Servidão Perpetua de Passagem e uso - Condomínio Alta Vista Prestige
Av. 06 23/06/2016 Benefício Servidão Perpetua de Passagem e uso - Condomínio Alta Vista Prestige
Av. 07 23/06/2016 Benefício Servidão Perpetua de Passagem e uso - Condomínio Alta Vista Prestige
Av. 09 23/06.2016 Benefício Servidão de Passagem e uso - Condomínio Alta Vista Prestige
R. 15 29/07/2016 Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco S/A

Av. 16 30/04/2019 Arresto dos Direitos Processo nº 1005572-61.2019.8.26.0451 New Trade Fundo De Investimentos Em Direitos Creditórios
Não Padronizados Multissetorial

Av. 17 27/12/2019 Indisponibilidade Processo nº 0011623-44.2013.5.15.0105 Diversos Credores
Av. 18 27/12/2019 Indisponibilidade Processo nº 0011623-44.2013.5.15.0105 Diversos Credores

Av. 19 30/06/2020 Penhora dos Direitos Processo nº 1012072-08.2019.8.26.0011 Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Multisetorial Valecred LP

Av. 20 03/09/2020 Penhora dos Direitos Processo nº 1000933-33.2020.8.26.0655 Maré Securitizadora S.A
OBS 01: Trata-se de um apartamento de Alto Padrão, constituído por 03 (três) suítes, 01 (uma) sala com sacada, 01 (um) lavabo, 01 (um) banheiro social, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) lavanderia, 01 (um) banheiro de
empregada, com direito a 03 (três) vagas de garagem cobertas e determinadas, portaria 24 horas, playground, piscina, quadra poliesportiva, área com churrasqueira (Laudo de avaliação às Fls. 555/620).
Débitos Tributários: R$ 12.060,57 (Ago/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Condominial: R$ 22.400,72 (Ago/2021). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
Valor de Avaliação do Imóvel: R$ 1.100.000,00 (Jun/2020 - Laudo de Avaliação fls. 555/620).
Valor de Avaliação Atualizado: R$ 1.217.337,00 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
LOTE 02 - Localização do Imóvel: Rua das Erytrinas, nº 2701, Chácaras São Guido, Várzea Paulista/SP, CEP: 13223-730 - Descrição do Imóvel: Uma Chácara urbana com uma área construída de aproximadamente
150,00m², sob nº 17 da quadra G, do loteamento denominado Chácaras São Guido, município de Várzea Paulista comarca de Jundiaí, 2ª Circ. Imobiliária, com área de 3.592,07 metros quadrados, que assim se descreve: Faz
frente para a Rua Erytrinas para a qual mede 41,79 metros, mais 22,63 metros em curva na confluência da Rua Erytrinas com a Avenida dos Ipês; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 90,97 metros
confrontando com a chácara nº 16; do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 49,10 metros confrontando com a Avenida dos Ipês; nos fundos mede 40,37 metros, confrontando com a Rua Erytrinas, mais
14,14 metros em curva na confluência das Ruas Erytrinas e Avenida dos Ipês.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 33.027.008
Matrícula Imobiliária n° 40.044 2º Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações

Av. 05 10/04/2019 Arresto Processo nº 1005572-61.2019.8.26.0451 New Trade Fundo De Investimentos Em Direitos Creditórios
Não Padronizados Multissetorial

Av. 07 13/05/2019 Premonitória Processo nº 1001341-58.2019.8.26.0655 Aro Fomento Mercantil Ltda
Av. 08 17/03/2020 Arresto Processo nº 0011623-44.2013.5.15.0105 Diversos Credores
Av. 09 20/03/2020 Indisponibilidade Processo nº 0011623-44.2013.5.15.0105 Diversos Credores
Av. 10 13/07/2021 Penhora Processo nº 0004178-21.2019.8.26.0650 Gali Securitizadora S/A
OBS 01: O imóvel possui o número 2701 e área construída de aproximadamente 150,00m².  Na construção edificada encontra-se um imóvel com característica residencial e infraestrutura urbana. A construção apresenta
topografia em quase sua totalidade plana, divididos em dois platôs bem definidos por um grande muro de arrimo, com terreno todo murado. No platô superior consta instalação residencial de recreação, construção em
alvenaria, com estrutura de salão de festas, fogão a lenha, churrasqueira e forno de pizza. Há outra construção sob forma de alojamento com quarto, cozinha, banheiro e depósito de ferramentas, totalizando uma área
construída de 150,00 metros quadrados. No platô inferior uma grande área com diversos canteiros e algumas árvores frutíferas (Laudo de avaliação às Fls. 555/620).
OBS 02: A construção deverá ser regularizada junto à Prefeitura e Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí, de modo que será de responsabilidade do Arrematante providenciar o necessário para a devida regularização,
bem como providenciar os demais atos correlacionados para dar publicidade à sua propriedade.
Débitos Tributários: R$ 7.215,24 (Ago/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Valor de Avaliação do Imóvel: R$ 1.000.000,00 (Jun/2020 - Laudo de Avaliação fls. 555/620).
Valor de Avaliação Atualizado: R$ 1.106.670,00 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
LOTE 03 (A e B) - Localização do Imóvel: Avenida dos Ipês, nº 2701, Chácaras Sao Guido, Várzea Paulista/SP, CEP: 13223-730.
A) Descrição do Imóvel: Uma Chácara urbana, sob nº 01 da quadra G, do loteamento denominado Chácaras São Guido, município de Várzea Paulista comarca de Jundiaí, 2ª Circ. Imobiliária, com área de 3.454,82 metros
quadrados, que assim se descreve: Faz frente para a Rua Erytrinas para a qual mede 40,37 metros, mais 14,14 metros em curva na confluência da Rua Erytrinas nas com a Avenida dos Ipês; do lado direito de quem da rua
olha para o imóvel mede 67,00 metros confrontando com a chácara nº 2; do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 58,00 metros confrontando com a Avenida dos Ipês e nos fundos mede 49,17 metros,
confrontando com a divisa da faixa de alta tensão.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 33.008.040
Matrícula Imobiliária n° 40.028 2º Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações

Av. 08 10/04/2019 Arresto Processo nº 1005572-61.2019.8.26.0451 New Trade Fundo De Investimentos Em Direitos Creditórios
Não Padronizados Multissetorial

Av. 10 13/05/2019 Premonitória Processo nº 1001341-58.2019.8.26.0655 Aro Fomento Mercantil Ltda
Av. 11 17/03/2020 Arresto Processo nº 0011623-44.2013.5.15.0105 Diversos Credores
Av. 12 20/03/2020 Indisponibilidade Processo nº 0011623-44.2013.5.15.0105 Diversos Credores
Av. 13 13/07/2021 Penhora Processo nº 0004178-21.2019.8.26.0650 Gali Securitizadora S/A
B) Descrição do Imóvel: Uma Chácara urbana, sob nº 02 da quadra G, do loteamento denominado Chácaras São Guido, município de Várzea Paulista comarca de Jundiaí, 2ª Circ. Imobiliária, com área de 3.472,86 metros
quadrados, que assim se descreve: Faz frente para a Rua Erytrinas para a qual mede 50,00 metros; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 67,00 metros confrontando com a chácara nº 3; do lado esquerdo
de quem da rua olha para o imóvel mede 67,00 metros confrontando com a chácara nº 1; nos fundos mede 50,00 metros, confrontando com a divisa da faixa de alta tensão.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 33.008.040
Matrícula Imobiliária n° 40.029 2º Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações

Av. 08 10/04/2019 Arresto Processo nº 1005572-61.2019.8.26.0451 New Trade Fundo De Investimentos Em Direitos Creditórios
Não Padronizados Multissetorial

Av. 09 17/03/2020 Arresto Processo nº 0011623-44.2013.5.15.0105 Diversos Credores
Av. 10 20/03/2020 Indisponibilidade Processo nº 0011623-44.2013.5.15.0105 Diversos Credores
Av. 12 13/07/2021 Penhora Processo nº 0004178-21.2019.8.26.0650 Gali Securitizadora S/A
OBS 01: O Lote 3 (A e B) acima descrito fora avaliado como um único bem, de modo que será leiloado da mesma forma, isto é, um único lote. Referidos lotes (A e B) possuem apenas um número de Inscrição Municipal, qual seja nº 33.008.040.
OBS 02: Os Lotes A e B, possuem uma edificação de forma centralizada sobre os terrenos descritos nas matrículas imobiliárias (Matrículas nº 40.028 e nº 40.029), com área total de 6.927,68 metros quadrados, unificando-
os no local e impedindo a divisão física destes. O imóvel possui característica industrial e infraestrutura urbana. Sobre os dois imóveis estão edificadas várias construções sob a forma de galpões industriais que abrigam diversos
setores da fábrica, instalações administrativas em alvenaria e estruturas metálicas, com benfeitorias funcionais. Instalação fabril industrial, voltada para fabricação de produtos plásticos e de madeira, composto por um prédio
administrativo de alvenaria com dois pavimentos, totalizando uma área total construída de 4.842,58 metros quadrados (Laudo de avaliação às Fls. 555/620).
Débitos Tributários: R$ 94.610,73 (Ago/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Valor Total de Avaliação dos Imóveis: R$ 5.000.000,00 (Jun/2020 - Laudo de Avaliação fls. 555/620).
Valor de Avaliação Atualizado: R$ 5.533.350,00 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
OBSERVAÇÃO PARA TODOS OS LOTES: Conforme o acordo juntado às fls. 246/248 do Processo Principal nº 1005572-61.2019.8.26.0451, e homologado às fls. 260 deste processo, os arrestos dos Imóveis descritos acima
seriam convertidos em penhora, nos termos do artigo 830, § 3º, CPC.
Débito Exequendo: R$ 986.376,00 (Ago/2021 – Fls. 889).
02 – A Praça única terá início em 18 de outubro de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 18 de novembro de 2021, às 15 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que
serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico
da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de
uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais
condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º, CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, 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 Oficio 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, 25 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. MIRIANA MARIA MELHADO LIMA MACIEL - JUÍZA DE DIREITO
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11. 3729-6600

Publique 
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QUARTA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO DE 2021 

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

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.

22ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 22ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL/SP. Processo: nº 0031636-84.2000.8.26.0001. Executados: requerido(s) WALFRIDO DE CARVALHO CONS-
TRUTORA E COMERCIAL LTDA, representada nos termos de seu contrato social por seus sócios-gerentes: SÔNIA LANDI 
DE CARVALHO GABRIELE e CLÁUDIO LANDI DE CARVALHO. Prédio c/ a área total de 2.477,28m² na Rua Pires de 
Almeida, n° 50, Vila Pita, São Paulo/SP - Edifício Residencial New Life - Contribuinte nº 071.438.0170.4. Descrição com-
pleta na Matrícula nº 25.929 do 03º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 24.061.820,00 - Lance mínimo 
na 2ª praça: R$ 16.843.274,00 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 05/11/2021 às 11h50min, e termina em 08/11/2021 às 11h50min; 2ª Praça começa em 08/11/2021 às 
11h51min, e termina em 29/11/2021 às 11h50min. Ficam os requerido(s) WALFRIDO DE CARVALHO CONSTRUTORA E 
COMERCIAL LTDA, representada nos termos de seu contrato social por seus sócios-gerentes: SÔNIA LANDI DE CARVA-
LHO GABRIELE, CLÁUDIO LANDI DE CARVALHO, bem como os credores BANCO BRADESCO S/A, terceiro(a) interes-
sado REFAMA - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RDM - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA, PÉRSIA VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, SAM & ZELL SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINIS-
TRATIVA S/S LTDA, MNJ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, SERGIO LUIZ BALDASSARRI GA-
BRIELE, e seu cônjuge SONIA LANDI DE CARVALHO GABRIELE, FERRATO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, ELIAS JOSÉ DA COSTA, LAET PARTICIPAÇÕES LTDA, ZENILTON DE DEUS MELO, e seu cônjuge MARGARIDA 
MARIA VILASBOA MELO, NÁTALIA VILASBOA MELO, RICARDO ELVIRA NETO, DIEGO VILASBOA MELO, DANIEL 
SANTOS SERRANO, HIROKO UWA, BRUNO MIYASHIRO, ENGESSO DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA.- 
EPP, SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA, e seu cônjuge EMIKO OSHIMA, FABIO HENRIQUE IZIDORO, e seu cônjuge 
ROBERTA KELLY GONÇALVES IZIDORO, NEW LIFE INCORPORAÇÃO E VENDAS SPE LTDA; e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 10/10/2012 - Fls. 550 dos autos. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

Informações:
Tel: 11 3845-5599  ou www.milanleiloes.com.br 

Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial - Jucesp 266
@ milanleiloes
facebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

APROX. 50 VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA
DIA 01 DE SETEMBRO 2021 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE -  ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 SÃO PAULO-SP 

9882261CXKKC36347 - 9BD358A1NLYJ76013 - 9BHBG51DADP026619 - 9BGKS48B0EG162116 - 
93HFB9640EZ161846 - 9BRB29BT9L2251339 - KNAPB817BD7360672 - 9BWGF07X17P005988 - 
9BFZK03A09B027647 - 9BRB29BT4J2176403 - 9BD196283E2203310 - 9BWFF07X58P006588 - KMHTC61CB-
DU057341 - 9BWAA05U9CP096077 - 93ZC35A01C8436870 - A8GSU1920GR153359 - 93HGE6850AZ103032 - 
9BWFB17X5YP010187 - 9BGRG08F0CG325449 - 9BWCA05W08T098261 - 9BFZF54A4E8092069 - 
9BWAA05U6DP168144 - 9BGRP48F0DG245141 - 9BWGB07X62P007062 - 9BWDA05X01T169591 - 9BWH-
J82Z38R805336 - 9BWAA05W4BP014529 - 9BFZH54J4F8212786 - 9BD17106LC5799140 - 
9BWAA05U7BP021084 - 9BD17106LC5750415 - 9BWZZZ377VP638965 - 9362AKFW96B025037 - 
9BWDB05U7CT060308 - 9BD196283E2181078 - 8AGCB48X0AR177822 - 9BWDB09N5BP020755 - 
9BWAA05W1DP056157 - 8AP32171E6086791 - 9BWAB45U7DP186205 - 8AFUZZFHCCJ422166 - 
9BD15802524357021 - 9C2KC2210MR008530

MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

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.

5ª VARA CÍVEL - FORO DE PIRACICABA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (Praça Única) dos bens imóveis abaixo descritos, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: TONDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ/MF Nº
67.332.155/0001-04) na pessoa de seus sócios/representantes também executados ROBERTO APARECIDO TONDO (CPF/MF Nº 077.728.108-22) e ANGELO TONDO (CPF/MF Nº 150.439.588-39), seus
cônjuges se casados forem, bem como o Administrador Judicial F. REZENDE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ/MF Nº 19.752.868/0001-76), KATIA REGINA CANNA TONDO (CPF/MF Nº
49.824.298-80), KATIA & JULIA REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ Nº 5.036.373/0001-36), ROBERTO & ADRIANA REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ Nº 05.060.695/0001-10), bem como os interessados:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL VALECRED LP (CNPJ/MF Nº 08.654.210/0001-05), SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A (CNPJ/MF Nº 33.918.160/
0001-73), CONDOMÍNIO ALTA VISTA PRESTIGE (CNPJ Nº 25.210.184/0001-45), COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO - CETESB (CNPJ Nº 43.776.491/0001-70), bem como os seguintes
credores: ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ Nº 60.701.190/0001-04), MARÉ SECURITIZADORA S.A (CNPJ Nº 24.145.967/0001-20), ARO FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJ Nº 09.019.041/0001-02),
RICARDO GONÇALVEZ (CPF/MF Nº 260.400.808-41), FÁBIO DE CASTRO RODRIGUES (CPF/MF Nº 262.476.188-83), GALI SECURITIZADORA S/A (CNPJ/MF Nº 28.185.962/0001-81), RUDNEI
ANTONIO RAIMUNDO (CPF/MF Nº 410.971.398-67), EMERSON RICARDO AZEVEDO DA SILVA (CPF/MF Nº 297.804.338-56), JOSIAS LEANDRO NALIATE (CPF/MF Nº 260.974.178-29), ANDERSON
MARTINS (CPF/MF Nº 334.995.768-48), ARNALDO DONIZETI CORREIA (CPF/MF Nº 119.389.118-30), ALESSANDRO ANTONIO VIEIRA (CPF/MF Nº 255.236.328-80), ANTONIO MARQUES FERREIRA
(CPF/MF Nº 059.355.468-09), AILSON TORRES DA SILVA (CPF/MF Nº 057.662.553-14), PAULO JORGE DA ROCHA (CPF/MF Nº 544.058.669-53), ANTONIO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº
108.094.184-36), LEONARDO ROCHA MILANI (CPF/MF Nº 436.398.518-62), WAGNER DOS SANTO ARAUJO (CPF/MF Nº 061.319.045-96), JHONATTA EDUARDO DA ROSA (CPF/MF Nº 388.332.158-
30), FRANCISCO WELLINGTON DOS SANTOS TEIXEIRA (CPF/MF Nº 262.020.478-01), JOSE ROGERIO NASCIMENTO SILVA (CPF/MF Nº011.640.085-44), RODRIGO DOS SANTOS ARAUJO (CPF/MF Nº
858.436.345-90), AGNALDO OLIVER MARTINS (CPF/MF Nº 689.228.766-20), ANA MARIA CALDAS (CPF/MF Nº 280.869.498-93), IVAN DONATO DA SILVA (CPF/MF Nº 149.960.568-43), AUDAVICK
DE JESUS AQUINO (CPF/MF Nº 055.729.775-35), RENATO GONCALVES (CPF/MF Nº 295.817.718-16), JOSE ANAILSON DA SILVA BARBOSA (CPF/MF Nº 359.758.588-44), DIOGO DOMINGUES JACO
BEZERRA (CPF/MF Nº 435.141.268-28), SAMUEL BATISTA (CPF/MF Nº 795.371.119-20), EUGERIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº 383.173.368-67), BISMARCK MATHEUS FAUSTINO (CPF/MF
Nº 048.141.455-00), ADRIANO MONTEIRO DA SILVA (CPF/MF Nº 230.240.068-26), GUSTAVO HENRIQUE PIROLLA DOS SANTOS (CPF/MF Nº 464.678.838-10), FRANCISCO NUNES SANTOS (CPF/MF
Nº 287.452.213-91), JOHN WELLINGTON NUNES DOS SANTOS (CPF/MF Nº 068.980.303-61), PAULO GERALDO APARECIDO DA SILVA (CPF/MF Nº 351.277.478-47), TAMIRES CARVALHO DOS
SANTOS (CPF/MF Nº 034.278.273-80), AURENI NERES DE SOUZA (CPF/MF Nº 125.724.578-30), MARCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF/MF Nº 030.655.003-29), MAURICIO OLIVEIRA DA
FONSECA (CPF/MF Nº 154.907.688-43), MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BENTO (CPF/MF Nº 030.428.363-04), HELIAMAR MENDES DE SOUZA (CPF/MF Nº 696.381.526-72), ERALDO BELO
BRASILIANO (CPF/MF Nº 935.975.684-91), MARCIO JOSE DOMINGUES BUENO (CPF/MF Nº 366.910.188-85), SIVANALDO GUILHERME DA SILVA (CPF/MF Nº 339.729.298-03), MARCELO DE
MORAES (CPF/MF Nº 173.848.898-55), ROSA MARIA SOARES DE SOUSA (CPF/MF Nº 591.570.703-34), DOUGLAS DOS SANTOS FIGUEIREDO (CPF/MF Nº 077.573.837-90), VANILDA DA CONCEICAO
SOUZA (CPF/MF Nº 257.617.098-64), EDISON ANTONIO (CPF/MF Nº 137.860.398-28), MARCELO DA SILVA (CPF/MF Nº 281.885.178-52), CLAYTON DE OLIVEIRA DUARTE (CPF/MF Nº 267.061.438-
80), MARIVALDO RIBEIRO DE MACEDO (CPF/MF Nº 979.366.005-82), JHONNY ALMEIDA DA SILVA (CPF/MF Nº 380.923.598-90), STEVAN GOMES BATISTA (CPF/MF Nº 455.576.268-16), VAGNER
DONIZETI FERRACINI (CPF/MF Nº 250.658.838-82), ARNALDO PEREIRA DA SILVA (CPF/MF Nº 177.774.228-55), MARCOS PAULO EDUARDO (CPF/MF Nº 181.821.188-24), DIEGO LUIS AMARO DA
SILVA (CPF/MF Nº 433.807.878-25), JOSE VIEIRA FELIX (CPF/MF Nº 026.800.054-90), JUVENIL SANTANA VIEIRA (CPF/MF Nº 305.355.128-48), EVERALDO FERREIRA DE ANDRADE (CPF/MF Nº
145.217.978-65), ROGERIO ZARDINI NASCIMENTO (CPF/MF Nº 301.334.058-42), VANDO JOSE PANISSA PEREIRA (CPF/MF Nº 264.325.028-10), ADRIANA GUERRA MONTEIRO (CPF/MF Nº
119.321.228-69), DODLIN JOACHIM (CPF/MF Nº 238.990.018-69), LESLY DUMAS (CPF/MF Nº 239.244.308-45), KINSLY DUME (CPF/MF Nº 239.804.408-42), PETHUEL JOSEPH (CPF/MF Nº 703.347.842-
98), CHOUMANE TILUS (CPF/MF Nº 238.954.278-61), JOHNNY DUPONT (CPF/MF Nº 550.297.442-15), NAOR DANTAS SOBRINHO (CPF/MF Nº 258.370.338-23), ORIL ORELUS (CPF/MF Nº 239.905.498-
98), REGINALDO APARECIDO DE MORAES (CPF/MF Nº 150.392.738-51), LOUIS ISAAC LUBIN (CPF/MF Nº 703.089.212-75), JORGE JOSE DA SILVA (CPF/MF Nº 871.374.534-49), FRADEL LIMOSE
(CPF/MF Nº 239.863.248-28), SEBASTIAO LEOCARDIO DA SILVA (CPF/MF Nº 079.641.098-47), JEANSON LOZIN (CPF/MF Nº 239.916.048-76), PABLO PEREIRA DOS SANTOS (CPF/MF Nº 054.696.685-
33), EVERTON FERREIRA DA SILVA (CPF/MF Nº 460.491.118-55), ROSELI BERNARDINO (CPF/MF Nº 152.128.018-50), IZAIAS PINHEIRO DA SILVA (CPF/MF Nº 301.990.128-65), LOUISNER SALOMON
(CPF/MF Nº 239.674.238-83), RICARDO GONCALVES (CPF/MF Nº 260.400.808-41), REGINALDO ANTONIO DA SILVA (CPF/MF 175.881.128-59), JEAN BERTHONY (CPF/MF Nº 239.160.558-79),
MARC ARTHUR NICOLAS (CPF/MF 240.119.458-46), EDUARDO SILVA DE SOUZA (CPF/MF Nº 316.332.408-86), PAULO SERGIO MOTA SILVEIRA (CPF/MF 371.581.778-07), LILIAN SANTOS PEDROSO
(CPF/MF Nº 300.354.638-48), SUELY APARECIDA MONZANI  (CPF/MF 172.077.298-39), ROBSON SABIAO (CPF/MF Nº 345.232.808-27), SILVANA APARECIDA FARIA BISPO (CPF/MF Nº 293.496.118-
48), VLADIMIR BELLEGARDE (CPF/MF Nº 239.352.038-45), DAMIAO LIMA DOS SANTOS (CPF/MF Nº 222.158.798-74), LUCKNER DANASTOR (CPF/MF Nº 239.796.218-71), ELINER NETO NUNES
DOS SANTOS (CPF/MF Nº 831.356.853-49), MAVIAEL SANTANA DA SILVA (CPF/MF Nº 382.797.488-73), VALDINEIA RODRIGUES DA SILVA (CPF/MF Nº 345.707.528-02) ELIVELTO DA SILVA SOUZA
(CPF/MF Nº 385.730.428-69), MARIA ROSA DE LIMA FAVARO, (CPF/MF Nº 580.245.571-34), JEFERSON FELIPE ALVES PEREIRA, (CPF/MF Nº 435.752.388-55), MILTON BARBOSA DE SIQUEIRA  (CPF/
MF Nº 268.337.018-06), FELIX PIERRISTE (CPF/MF Nº 239.883.588-00), JOSE ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS (CPF/MF Nº 433.470.478-69), ALESSANDRO EDINEI DA ROSA (CPF/MF Nº
180.592.568-74), VANIO ELMIDOR (CPF/MF Nº 239.234.028-56), MIRIAM BORGES LIMA (CPF/MF Nº 301.140.898-09), FLORISVAL BISPO SOBRINHO (CPF/MF Nº 102.571.178-57), SALVADOR
VERONEZE FILHO (CPF/MF Nº 091.988.568-39), VANDERSON MARTINS CANHASSI (CPF/MF Nº 314.849.788-03), MARCELO DOMINGUES BUENO (CPF/MF Nº 321.067.588-04), REYNOLD JEAN
BAPTISTE  (CPF/MF Nº 705.393.302-48), EDINALDO PRESTES CARDOZO (CPF/MF Nº 380.549.968-02), ADRIANA APARECIDA OLIVEIRA DE ASSIS (CPF/MF Nº 297.970.468-77) DAVI GUSTAVO DA
SILVA ROCHA (CPF/MF Nº 459.313.228-25), VALTER AMARAL DOS SANTOS (CPF/MF Nº 173.836.238-86), FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS (CPF/MF Nº 276.229.538-65), WESLLEY GONCALVES
DOS SANTOS (CPF/MF Nº 437.298.448-06) ANDERSON BORGES DE CARVALHO (CPF/MF Nº 359.211.058-64), GUYTEAU CHARLES (CPF/MF Nº 239.215.398-11).
A MM. Juíza de Direito Dra. Miriana Maria Melhado Lima Maciel, da 5ª Vara Cível - Foro de Piracicaba, 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 dos Ação de Execução Contra Devedor Solvente c/c Tutela de Urgência em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada NEW TRADE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL (CNPJ/MF Nº 62.285.390/0001-40) em face de nos autos do Processo nº 0014476-87.2019.8.26.0451, tendo como Processo Principal nº 1005572-
61.2019.8.26.0451, e foi designada a venda dos direitos do bem descrito no Lote 01, bem como a venda dos bens descritos nos Lotes 02 e 03, 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 – IMÓVEIS: LOTE 01 - Localização do Imóvel: Avenida Nove de Julho, nº 3303, Apto 172, Torre 1,  Anhangabaú, Jundiaí/SP CEP: 13208-056 - Descrição do Imóvel: Direitos do Apartamento sob o nº 172, localizado
no 17º pavimento da Torre 1, integrante do empreendimento denominado “Condomínio Alta Vista Prestige”, situado na Avenida Nove de Julho, nº 3303, na cidade de Jundiaí, contendo uma área privativa total de 204,335m²,
já incluída a área de 1,50m² correspondente a um 01 depósito sob o nº 17 localizado no 3º subsolo e a área de 36,00m² correspondente a 03 vagas sob os nºs 30 e 31, localizadas no 4º subsolo e vaga nº 309 localizada
no 3º subsolo e uma área comum de 109,12m², totalizando uma área construída de 313,455m² correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,005061.

 Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 03.001.0976
Matrícula Imobiliária n° 153.940 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jundiaí/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 01 23/06/2016 Benefício Servidão Perpetua de Passagem e uso - Condomínio Alta Vista Prestige
Av. 02 23/06/2016 Servidão Perpetua de Passagem e Uso - Condomínio Alta Vista Prestige
Av. 03 23/06/2016 Benefício Servidão Perpetua de Passagem e uso - Condomínio Alta Vista Prestige
Av. 04 23/06/2016 Benefício Servidão Perpetua de Passagem e uso - Condomínio Alta Vista Prestige
Av. 05 23/06/2016 Benefício Servidão Perpetua de Passagem e uso - Condomínio Alta Vista Prestige
Av. 06 23/06/2016 Benefício Servidão Perpetua de Passagem e uso - Condomínio Alta Vista Prestige
Av. 07 23/06/2016 Benefício Servidão Perpetua de Passagem e uso - Condomínio Alta Vista Prestige
Av. 09 23/06.2016 Benefício Servidão de Passagem e uso - Condomínio Alta Vista Prestige
R. 15 29/07/2016 Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco S/A

Av. 16 30/04/2019 Arresto dos Direitos Processo nº 1005572-61.2019.8.26.0451 New Trade Fundo De Investimentos Em Direitos Creditórios
Não Padronizados Multissetorial

Av. 17 27/12/2019 Indisponibilidade Processo nº 0011623-44.2013.5.15.0105 Diversos Credores
Av. 18 27/12/2019 Indisponibilidade Processo nº 0011623-44.2013.5.15.0105 Diversos Credores

Av. 19 30/06/2020 Penhora dos Direitos Processo nº 1012072-08.2019.8.26.0011 Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Multisetorial Valecred LP

Av. 20 03/09/2020 Penhora dos Direitos Processo nº 1000933-33.2020.8.26.0655 Maré Securitizadora S.A
OBS 01: Trata-se de um apartamento de Alto Padrão, constituído por 03 (três) suítes, 01 (uma) sala com sacada, 01 (um) lavabo, 01 (um) banheiro social, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) lavanderia, 01 (um) banheiro de
empregada, com direito a 03 (três) vagas de garagem cobertas e determinadas, portaria 24 horas, playground, piscina, quadra poliesportiva, área com churrasqueira (Laudo de avaliação às Fls. 555/620).
Débitos Tributários: R$ 12.060,57 (Ago/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Condominial: R$ 22.400,72 (Ago/2021). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
Valor de Avaliação do Imóvel: R$ 1.100.000,00 (Jun/2020 - Laudo de Avaliação fls. 555/620).
Valor de Avaliação Atualizado: R$ 1.217.337,00 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
LOTE 02 - Localização do Imóvel: Rua das Erytrinas, nº 2701, Chácaras São Guido, Várzea Paulista/SP, CEP: 13223-730 - Descrição do Imóvel: Uma Chácara urbana com uma área construída de aproximadamente
150,00m², sob nº 17 da quadra G, do loteamento denominado Chácaras São Guido, município de Várzea Paulista comarca de Jundiaí, 2ª Circ. Imobiliária, com área de 3.592,07 metros quadrados, que assim se descreve: Faz
frente para a Rua Erytrinas para a qual mede 41,79 metros, mais 22,63 metros em curva na confluência da Rua Erytrinas com a Avenida dos Ipês; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 90,97 metros
confrontando com a chácara nº 16; do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 49,10 metros confrontando com a Avenida dos Ipês; nos fundos mede 40,37 metros, confrontando com a Rua Erytrinas, mais
14,14 metros em curva na confluência das Ruas Erytrinas e Avenida dos Ipês.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 33.027.008
Matrícula Imobiliária n° 40.044 2º Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações

Av. 05 10/04/2019 Arresto Processo nº 1005572-61.2019.8.26.0451 New Trade Fundo De Investimentos Em Direitos Creditórios
Não Padronizados Multissetorial

Av. 07 13/05/2019 Premonitória Processo nº 1001341-58.2019.8.26.0655 Aro Fomento Mercantil Ltda
Av. 08 17/03/2020 Arresto Processo nº 0011623-44.2013.5.15.0105 Diversos Credores
Av. 09 20/03/2020 Indisponibilidade Processo nº 0011623-44.2013.5.15.0105 Diversos Credores
Av. 10 13/07/2021 Penhora Processo nº 0004178-21.2019.8.26.0650 Gali Securitizadora S/A
OBS 01: O imóvel possui o número 2701 e área construída de aproximadamente 150,00m².  Na construção edificada encontra-se um imóvel com característica residencial e infraestrutura urbana. A construção apresenta
topografia em quase sua totalidade plana, divididos em dois platôs bem definidos por um grande muro de arrimo, com terreno todo murado. No platô superior consta instalação residencial de recreação, construção em
alvenaria, com estrutura de salão de festas, fogão a lenha, churrasqueira e forno de pizza. Há outra construção sob forma de alojamento com quarto, cozinha, banheiro e depósito de ferramentas, totalizando uma área
construída de 150,00 metros quadrados. No platô inferior uma grande área com diversos canteiros e algumas árvores frutíferas (Laudo de avaliação às Fls. 555/620).
OBS 02: A construção deverá ser regularizada junto à Prefeitura e Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí, de modo que será de responsabilidade do Arrematante providenciar o necessário para a devida regularização,
bem como providenciar os demais atos correlacionados para dar publicidade à sua propriedade.
Débitos Tributários: R$ 7.215,24 (Ago/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Valor de Avaliação do Imóvel: R$ 1.000.000,00 (Jun/2020 - Laudo de Avaliação fls. 555/620).
Valor de Avaliação Atualizado: R$ 1.106.670,00 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
LOTE 03 (A e B) - Localização do Imóvel: Avenida dos Ipês, nº 2701, Chácaras Sao Guido, Várzea Paulista/SP, CEP: 13223-730.
A) Descrição do Imóvel: Uma Chácara urbana, sob nº 01 da quadra G, do loteamento denominado Chácaras São Guido, município de Várzea Paulista comarca de Jundiaí, 2ª Circ. Imobiliária, com área de 3.454,82 metros
quadrados, que assim se descreve: Faz frente para a Rua Erytrinas para a qual mede 40,37 metros, mais 14,14 metros em curva na confluência da Rua Erytrinas nas com a Avenida dos Ipês; do lado direito de quem da rua
olha para o imóvel mede 67,00 metros confrontando com a chácara nº 2; do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel mede 58,00 metros confrontando com a Avenida dos Ipês e nos fundos mede 49,17 metros,
confrontando com a divisa da faixa de alta tensão.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 33.008.040
Matrícula Imobiliária n° 40.028 2º Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações

Av. 08 10/04/2019 Arresto Processo nº 1005572-61.2019.8.26.0451 New Trade Fundo De Investimentos Em Direitos Creditórios
Não Padronizados Multissetorial

Av. 10 13/05/2019 Premonitória Processo nº 1001341-58.2019.8.26.0655 Aro Fomento Mercantil Ltda
Av. 11 17/03/2020 Arresto Processo nº 0011623-44.2013.5.15.0105 Diversos Credores
Av. 12 20/03/2020 Indisponibilidade Processo nº 0011623-44.2013.5.15.0105 Diversos Credores
Av. 13 13/07/2021 Penhora Processo nº 0004178-21.2019.8.26.0650 Gali Securitizadora S/A
B) Descrição do Imóvel: Uma Chácara urbana, sob nº 02 da quadra G, do loteamento denominado Chácaras São Guido, município de Várzea Paulista comarca de Jundiaí, 2ª Circ. Imobiliária, com área de 3.472,86 metros
quadrados, que assim se descreve: Faz frente para a Rua Erytrinas para a qual mede 50,00 metros; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 67,00 metros confrontando com a chácara nº 3; do lado esquerdo
de quem da rua olha para o imóvel mede 67,00 metros confrontando com a chácara nº 1; nos fundos mede 50,00 metros, confrontando com a divisa da faixa de alta tensão.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 33.008.040
Matrícula Imobiliária n° 40.029 2º Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações

Av. 08 10/04/2019 Arresto Processo nº 1005572-61.2019.8.26.0451 New Trade Fundo De Investimentos Em Direitos Creditórios
Não Padronizados Multissetorial

Av. 09 17/03/2020 Arresto Processo nº 0011623-44.2013.5.15.0105 Diversos Credores
Av. 10 20/03/2020 Indisponibilidade Processo nº 0011623-44.2013.5.15.0105 Diversos Credores
Av. 12 13/07/2021 Penhora Processo nº 0004178-21.2019.8.26.0650 Gali Securitizadora S/A
OBS 01: O Lote 3 (A e B) acima descrito fora avaliado como um único bem, de modo que será leiloado da mesma forma, isto é, um único lote. Referidos lotes (A e B) possuem apenas um número de Inscrição Municipal, qual seja nº 33.008.040.
OBS 02: Os Lotes A e B, possuem uma edificação de forma centralizada sobre os terrenos descritos nas matrículas imobiliárias (Matrículas nº 40.028 e nº 40.029), com área total de 6.927,68 metros quadrados, unificando-
os no local e impedindo a divisão física destes. O imóvel possui característica industrial e infraestrutura urbana. Sobre os dois imóveis estão edificadas várias construções sob a forma de galpões industriais que abrigam diversos
setores da fábrica, instalações administrativas em alvenaria e estruturas metálicas, com benfeitorias funcionais. Instalação fabril industrial, voltada para fabricação de produtos plásticos e de madeira, composto por um prédio
administrativo de alvenaria com dois pavimentos, totalizando uma área total construída de 4.842,58 metros quadrados (Laudo de avaliação às Fls. 555/620).
Débitos Tributários: R$ 94.610,73 (Ago/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Valor Total de Avaliação dos Imóveis: R$ 5.000.000,00 (Jun/2020 - Laudo de Avaliação fls. 555/620).
Valor de Avaliação Atualizado: R$ 5.533.350,00 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
OBSERVAÇÃO PARA TODOS OS LOTES: Conforme o acordo juntado às fls. 246/248 do Processo Principal nº 1005572-61.2019.8.26.0451, e homologado às fls. 260 deste processo, os arrestos dos Imóveis descritos acima
seriam convertidos em penhora, nos termos do artigo 830, § 3º, CPC.
Débito Exequendo: R$ 986.376,00 (Ago/2021 – Fls. 889).
02 – A Praça única terá início em 18 de outubro de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 18 de novembro de 2021, às 15 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que
serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico
da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de
uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais
condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º, CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, 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 Oficio 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, 25 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. MIRIANA MARIA MELHADO LIMA MACIEL - JUÍZA DE DIREITO
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QUARTA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO DE 2021 

EDITAL de 1º e 2º leilão do bem móvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO da executada DANIELLA MARCIANO DE
OLIVEIRA SILVA (CPF nº 035.537.644-06); e demais interessados, expedido nos autos do incidente de Cumprimento
de sentença, movida pelo CENTRO EDUCACIONAL SEMEANDO LTDA (CNPJ. nº 01.550.238/0001-53), PROCESSO
nº 0001379-35.2020.8.26.0564. A Doutora Carolina Nabarro Munhoz Rossi, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca
de São Bernardo do Campo/SP, na forma da Lei, nos termos dos artigos 879, inciso II, e 881, do Código de Processo Civil,
observando-se os requisitos do Provimento 1625/2009, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do
portal de leilões on-line da Argo Network Leilões (www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM:
Veículo MARCA CITROEN/XSARA PICASSO GX, placa DMF 0201, ano/modelo 2003/2004, chassi 935CHRFM84B500417,
renavam 00816724652. Estado de Conservação: As portas do lado esquerdo estão riscadas avariadas, há riscos gerais
na pintura; rodas de liga leve riscadas, 4 pneus novos; motor da janela do motorista está quebrado (janela não fecha, está
fechada com um calço); Está com 183770Km rodado; em regular estado de funcionamento; Possui todos os itens obriga-
tórios de segurança; Estofado em bom estado de conservação; Injetores externos dianteiro e traseiro de agua sem
funcionamento, IPVA e Licenciamento 2020 e 2021 não pagos. de propriedade da devedora DANIELLA MARCIANO DE
OLIVEIRA SILVA, CPF nº 035.537.644-06. Localização: Rua Francisco Bonicio, nº 10, Apto. 3091, Santa Terezinha, São
Bernardo do Campo/SP, CEP.09781-260. Depositário: DANIELLA MARCIANO DE OLIVEIRA SILVA. ONUS: Débitos de
IPVA: R$1.203,76 – Junho.2021; Licenciamento: R$98,91; DPVAT: R$5,23; Multas: R$130,16; R$130,16; R$88,38;
R$88,38 e R$127,69; Não consta dos autos recurso ou causa pendente de julgamento. AVALIAÇÃO OFICIAL:
R$11.236,00 – Fevereiro/2021. (tabela FIPE). DÉBITO EXEQUENDO: R$8.383,63 – Fevereiro/2021. DÉBITO
EXEQUENDO: R$8.954,21 – Junho/2021. (não consta nos autos). DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início
no dia 08 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, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 04 de Outubro de 2021, às
14:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou maior que a
avaliação, devidamente atualizado até o mês da data designada para o 1º leilão; ou aquele que der lance de valor igual
ou superior a 60% do valor da avaliação devidamente atualizado até o mês da data designada para o 2º leilão. O valor
da avaliação será tomado por base a Tabela Fipe. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado
através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas após
o término do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções
para depósito (Art. 884, IV do CPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não
incluso no valor do arremate), 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 a ser informada pelo Leiloeiro Oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ
OMELLA. DESISTÊNCIA DO LEILÃO ou ACORDO EXTRAJUDICIAL – Caso haja desistência do leilão, ou acordo
extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros referentes à divulgação desde
que devidamente comprovados pela empresa gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará
a parte devedora com 5% (cinco por cento) sobre o valor do acordo, ou, no caso de desistência, o mesmo percentual sobre
o valor do débito atualizado. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPVA e demais taxas
e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante
ao MM. Juízo da causa. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de
documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual
regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, imissão na
posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação
será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMEN-
TOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email:
phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Fica a executada, DANIELLA
MARCIANO DE OLIVEIRA SILVA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados
para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do ESPÓLIO DE DOMINGOS PEREIRA, representado pela inventariante judicial R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA; os Herdeiros EDSON APARECIDO PEREIRA
(CPF.037.061.278-73), casado com MARLI SILVA PEREIRA (CPF.265.154.498-10); ROBERTO APARECIDO PEREIRA (CPF.036.459.218-42), casado com MARGARINILZA APARECIDA DE LUCAS PEREIRA; CARLOS ROBERTO DE LUCAS
PEREIRA (CPF.227.922.308-27), bem como sua esposa CRISLAINE ALVES PEREIRA; A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA – DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL; e demais interessados, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO, PROCESSO
0004399-75.1993.8.26.0048, movida por FRANCISCO DA SILVA (CPF. nº 713.612.948-68). O Doutor Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Atibaia/SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, §
1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões (www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM: IMÓVEL – Um imóvel situado na Rua Thomé
Franco, nº 248 e 252, e seu terreno com a área de 271,00m2, localizado no perímetro urbano da cidade e comarca de Atibaia-SP, “medindo 26,80 metros na confrontação com propriedade de José Prestes; 2,95 metros na confrontação com
propriedade de Cia Têxtil Brasileira; 16,60 metros na mesma confrontação; 4,50 metros ainda na mesma confrontação; 43,40 metros onde confronta com propriedade de Durval Guzzi e sua Mulher Inez Soares Guzzi e 7,20 metros de frente para
a rua Tomé Franco”. Matricula 106.705 do Cartório de Registro de Imóveis de Atibaia/SP; Costa conforme Av.02 da citada matricula, registro da penhora exequenda; conforme Av.3, o imóvel encontra-se atualmente inscrito no cadastro municipal
sob nºs 01.180.014.00-0002452 e 01.180.015.00.0002453. BENFEITORIAS: Sobre o terreno acima descrito, encontram-se erigidas 03 benfeitorias, quais sejam, Edificação Principal, Edícula (6,00 m²) e Área da Churrasqueira (18,00 m²). Com
relação à edificação principal, a mesma é dividida em um trecho para fins comerciais, que ocupa todo o trecho frontal do pavimento térreo da edificação, com uma área construída de aproximadamente 45 m², sendo que o restante do pavimento
térreo, bem como o pavimento superior, possui vocação residencial, cuja área construída é de 130,62 m². Benfeitoria 1 – Pavimento Térreo (Trecho Comercial) O trecho com fins comerciais do pavimento térreo da edificação principal é dividido
em 2 salões independentes, cuja área construída total é de aproximadamente 45m². Ademais, o salão comercial situado no lado esquerdo da edificação, para quem olha da rua, possui um depósito e um lavabo na sua parte dos fundos. Benfeitoria
2 – Edificação Principal (Trecho Residencial) O pavimento térreo da edificação principal, para fins residências, é composto por 01 sala de estar, 01 cozinha e 01 banheiro. Ademais, o pavimento superior da edificação principal é composto
por 01 sala de TV, 01 banheiro, 03 dormitórios e 01 área de serviços. Benfeitoria 3 – Edícula A edícula do imóvel avaliando é classificada, nos termos do Estudo “Valores de Edificações de Imóveis Urbanos – SP”, publicado pelo Instituto Brasileiro
de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE-SP, como “Casa Padrão Econômico”, com área total construída de aproximadamente 6m², ano da construção datado de 1970 e estado de conservação “Necessitando de reparos
simples e importantes. Benfeitoria 4 – Área da Churrasqueira A área da churrasqueira do imóvel avaliando é classificada, nos termos do Estudo “Valores de Edificações de Imóveis Urbanos – SP”, publicado pelo Instituto Brasileiro de Avaliações
e Perícias de Engenharia de São Paulo – IBAPE-SP, como “Cobertura Padrão Simples”, com área total construída de aproximadamente 18 m², ano da construção datado de 1970 e estado de conservação “Necessitando de reparos simples
e importantes. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: R$1.920.000,00 em Dez./2020; DÉBITO EXEQUENDO: R$513.482,89 em Julho/2021; IPTU (2021): R$7.412,86 até 23/07/2021; DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 10 de
Setembro de 2021, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 15 de Setembro de 2021, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 05 de Outubro de 2021, às 14:00 horas.
CONDIÇÕES DE VENDA – No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor de avaliação do bem. Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa, que se estenderá por
no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 50% da última avaliação atualizada ou 80% do valor de avaliação atualizada, caso se trate
de imóvel de incapaz. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as informações solicitadas. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema
do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto.
O procedimento do leilão deve observar o disposto nos artigos 886 a 903, do Código de Processo Civil, assim como o Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. Caberá ao leiloeiro efetuar a publicação do edital no sítio eletrônico previamente designado por este fim de acordo com as normas administrativas do Tribunal. O bem será vendido no estado de conservação
em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus dos interessados verificarem suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. - o arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem,
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da
arrematação. - Os interessados em adquirirem os bens penhorados em prestações poderão apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que
não seja inferior a 50% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do
Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções
para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), 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 a ser informada pelo Leiloeiro Oficial. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com
o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto,
desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante,
que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art.
901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas
legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br.
Ficando do ESPÓLIO DE DOMINGOS PEREIRA, representado pela inventariante judicial R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA; os Herdeiros EDSON APARECIDO PEREIRA (CPF.037.061.278-73), casado com MARLI SILVA PEREIRA
(CPF.265.154.498-10); ROBERTO APARECIDO PEREIRA (CPF.036.459.218-42), casado com MARGARINILZA APARECIDA DE LUCAS PEREIRA; CARLOS ROBERTO DE LUCAS PEREIRA (CPF.227.922.308-27), bem como sua esposa
CRISLAINE ALVES PEREIRA; A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA – DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de
seus Advogados. Dos autos não constam recursos pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
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  Local do Leilão: Rua Leonardo Norgues Rodrigues, 399 - Jd. Fortaleza - Vargem Grande do Sul / SP

Leiloeiro O�cial: BRUNO AGNELLO PEGORARO - JUCESP 763

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ. Processo: nº 
0003014-41.2018.8.26.0008. Executados: requerido(s) ESPÓLIOS DE FERNÃO GUEDES DE SOUZA JUNIOR E ANA LUCIA DO AMARAL GUEDES 
DE SOUZA, NAS PESSOAS DE SEUS HERDEIROS E TAMBÉM REQUERIDOS, RAFAEL DO AMARAL GUEDES DE SOUZA, LIGIA DO AMARAL 
GUEDES DE SOUZA. LOTE 001 - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Conj. nº 67, no 6º andar do Ed. Liberdade, à Praça da 
Liberdade, nº 130, 2º subdistrito-Liberdade/SP; área útil: 31,30m2, área comum: 11,1224m2 e área total: 42,4224m2. Praça da Liberdade, nº130, São 
Paulo/SP -  Contribuinte nº 005.082.01497. Descrição completa na Matrícula nº 6.118 do 1ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
360.268,20  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 180.134,10 (50%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - DIREITOS DO 
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Conj. nº 68, no 6º andar do Ed. Liberdade, à Praça da Liberdade, nº 130, 2º subdistrito-Liberdade/SP; área útil: 
31,30m2, área comum: 11,1224m2 e área total: 42,4224m2. Praça da Liberdade, nº130, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 005.082.01500. Descrição 
completa na Matrícula nº 6.119 do 1ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 360.268,20  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 180.134,10 
(50%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 003 - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Conj. nº 69, no 6º andar do Ed. 
Liberdade, à Praça da Liberdade, nº 130, 2º subdistrito-Liberdade/SP; área útil: 31,30m2, área comum: 11,1224m2 e área total: 42,4224m2. Praça da 
Liberdade, nº130, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 005.082.01519. Descrição completa na Matrícula nº 6.120 do 1ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 360.268,20  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 180.134,10 (50%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 004 - DIREITOS 
DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Uma vaga na garagem dos sub-solos no Ed. Liberdade, à Praça da Liberdade nº 130, 2º subdistrito-
Liberdade/SP; área útil: 22,451m2, área comum: 1,8833m2 e a área total: 24,3343m2. Praça da Liberdade, nº130, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 
005.082.00857. Descrição completa na Matrícula nº 6.117 do 1ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 36.352,36  - Lance mínimo na 2ª 
praça: R$ 18.176,18 (50%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 11/10/2021 às 15h50min, e 
termina em 14/10/2021 às 15h50min; 2ª Praça começa em 14/10/2021 às 15h51min, e termina em 04/11/2021 às 15h50min. Ficam os requeridos 
ESPÓLIOS DE FERNÃO GUEDES DE SOUZA JUNIOR E ANA LUCIA DO AMARAL GUEDES DE SOUZA, NAS PESSOAS DE SEUS HERDEIROS E 
TAMBÉM REQUERIDOS, RAFAEL DO AMARAL GUEDES DE SOUZA, LIGIA DO AMARAL GUEDES DE SOUZA, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em),  bem como os credores MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, compromissário(a) vendedor(a) AIZIK HELCER (CPF: 040.921.478), 
MIREILLE HELCER (CPF: 040.921.478), ELIAS HELCER (CPF: 040.921.558), HELENA HELCER (CPF: 040.921.558), terceiro(a) interessado/locatário 
NELSON SATO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das 
Penhoras realizadas em 09/01/2019, 09/01/2019, 09/01/2019, 09/01/2019 respectivamente. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 01.09.2021 

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

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.

Edital de Citação – Prazo de 20 dias, expedido nos autos da 
Ação  de  Usucapião ,  Processo  nº  1002732-
46.2020.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Gustavo 
de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Américo Chemim, Celina Couto Chemim, Maria 
Aparecida Mazei, Leo Mazei, Humberto Pela, Haydee 
Ferreira da Costa Pela, Paschoal Mastroeni e Rosa 
Pereira de Souza Mastroeni, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Elcio Francisco e Sandra 
Berg Francisco ajuizaram Usucapião, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado na R. Nina, nº 285, Jd. 
Lenize, Guarulhos/SP, CEP: 07151-700, com área de 125,42 
m², com inscrição cadastral nº 063.72.14.0152.01.001, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a 
fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de 
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta 
cidade de Guarulhos, aos 28 de abril  de 2021.

Greenwich Brasil Soluções em Infraestrutura de Telecom S.A.
CNPJ/ME nº 31.798.370/0001-40 - NIRE 35.300.552.695

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 11/08/2021
Data, Horário e Local: 11/08/2021, às 10h30, na sede da Companhia, São Paulo/SP, na Avenida 
Açocê 92, apartamento 72, Bairro Indianópolis, CEP 04075-020. Mesa: Presidente: Carolina Diniz 
Niemayer Ferreira; Secretário: Alexandre Braga. Convocação e Presença: Dispensada a convocação 
prévia face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
Ordem do Dia: (i) deliberar a respeito da renúncia do Sr. Henrique Correa Leite ao cargo de Diretor 
Financeiro da Companhia; (ii) deliberar a respeito da renúncia do Sr. Peterson Borsatto ao cargo de 
Diretor Técnico da Companhia e (iii) deliberar sobre a destinação dos cargos renunciados. Deliberações 
tomadas por unanimidade: (i) foi aprovada a renúncia do Sr. Henrique Correa Leite, brasileiro, 
casado, administrador, RG nº 32.602.452-9, CPF/MF nº 301.982.958-55, residente e domiciliado em 
Campinas/SP, na Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 501, casa 17, Campinas - SP, 13083-360, ao cargo 
de Diretor Financeiro, conforme ato de renúncia entregue à Companhia em 10/08/2021, e (ii) foi 
aprovada a renúncia do Sr. Peterson Borsatto, brasileiro, em união estável, engenheiro, RG nº 
4.455.736-3, CPF/MF nº 841.458.389-04, domiciliado em Curitiba/PR, no endereço Rua Theodoro 
Makiolka, 285, CEP 82640-010, bloco 9, apartamento 303 ao cargo de Diretor Técnico da Companhia, 
conforme ato de renúncia entregue à Companhia em 10/08/2021, e (iii) em função das renúncias aqui 
descritas, fica decidido que os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Técnico ficarão vagos até 
posterior nomeação pelo Conselho de Administração da Companhia. Encerramento e Lavratura da 
Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e, como ninguém se manifestasse, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. Mesa: Carolina Diniz Niemayer Ferreira - Presidente da Mesa; Alexandre da 
Silva Braga - Secretário. Conselheiros: Carolina Diniz Niemayer Ferreira; Daniele Nogueira da 
Cruz Lima; Alexandre da Silva Braga.

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.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003648-97.2016.8.26.0296 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Jaguariúna, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO FORLI FORTUNA, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MAIS GRÁFICAS E EDITORA EIRELI, CNPJ 00.455.795/0001-22, e 
MIRIAN HELENA AMARAL, brasileira, solteira, empresária, portadora do CPF 054.456.448-04, que, Banco do 
Brasil S/A, ajuizou Ação Monitória, objetivando a cobrança da quantia de R$ 129.025,37, referente ao contrato 
bancário. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, paguem o "quantum" reclamado ou ofereçam embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-
se em título executivo judicial a inicial pretendida. 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 Jaguariuna, aos 24 de agosto de 2021. 

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1028488-33.2019.8.26.0114 Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudi  
cial Compra e Venda Exequente: Extramix Concreto Ltda Executado: Rodrigo Lopes Lino. Edital de Citação. Prazo 
de 20 dias. Processo nº 1028488-33.2019.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara, do Foro Regional de Vila 
Mimosa, Estado de São Paulo, Dr. Daniel Ovalle da Silva Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rodrigo 
Lopes Lino, Brasileiro, CPF 308.046.768-01, com endereço à Rua Richard Rix, 670, Estancia Parque de Atibaia, 
CEP12954-077,Atibaia-SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Extramix  
Concreto Ltda, tendo como pedido a condenação do réu ao pagamento de R$ 8.801,83 (oito mil oitocentos e um rea 
is e oitenta e três centavos), atualizado até 26 de julho de 2019. Estando o Executado, em lugar incerto e não sabido 
é expedido o presente Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias a fluir dos 20 
dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, 
embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua aval iação. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 01 de julho de 2021. 

Dedini S/A Equipamentos e Sistemas
CNPJ/ME 67.541.961/0001-84 - NIRE 35300133226 - Barueri - SP

Aviso aos Acionistas
Encontra-se à disposição dos senhores acionistas da Dedini S/A Equipamentos e Sistemas, em 
sua sede social na Avenida Andrômeda, nº 885, sala 2306 do sub Condomínio Office, em Barueri, 
Estado de São Paulo, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei 6.404/76, referente ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme aplicável. Barueri, 01 de setembro de 
2021. Giuliano Dedini Ometto Duarte - Diretor (01-02-03)

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 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VIII DO TATUAPÉ/SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1013217-45.2018.8.26.0008. 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 LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 
CPF nº 051.410.978-54, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial requerida 
por VANDERLEI ALVES FERREIRA, procedeu-se a penhora no rosto dos autos do proc. nº 
0137995-48.2006.8.26.0001, em trâmite na 2ª V.C. do Foro de Santana de eventuais créditos 
lá existentes em nome do executado, até o limite da execução (R$71.050,87, atualizado 
em 28/10/2020). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação da 
penhora por edital, para em 15 dias, após o prazo deste edital, ofereça sua impugnação, 
sob pena de prosseguir a ação. Será o presente edital, afi xado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 9 de agosto de 2021.

Fairfeed Comércio de Alimentos para Animais S/A
C.N.P.J. sob nº 34.443.221/0001-56 - NIRE 3530053981-8

Extrato Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Aos 21/10/2019, às 10 horas, reuniram-se a totalidade do capital social. Foi instalada a assembleia, sendo 
eleito pelos Sra. Ana Paula Franco de Oliveira: presidente da mesa, Maurizio Gibram das Chagas: secretá-
rio. Deliberações: Aprovaram: a) o aumento do preço de emissão total das ações, para R$ 20.139.400,00, 
perfazendo um aumento no valor de R$1.139.400,00, destinado à conta de reserva de capital, sem qual-
quer modificação no valor do capital social que permanecerá no valor de R$10.000,00 e que será total-
mente subscrito pela acionista Sra. Ana Paula Franco de Oliveira. b) Pela emissão de novo Boletim de 
Subscrição com relação a acionista Sra. Ana Paula Franco de Oliveira, que deverá substituir o Boletim de 
Subscrição anexo à Ata da Assembleia Geral dos Subscritores para a Constituição da Fairfeed Comércio 
de Alimentos para Animais S/A, realizada em 27/05/2019 e registrada na Jucesp NIRE 3530053981-8 em 
sessão de 06/08/19, da seguinte forma: 1. Subscritor: Ana Paula Franco de Oliveira, RG 22231019 SSP/SP. 
1.2 Nº de Ações Subscritas: 500.000 ações ordinárias, com valor nominal de R$ 0,01 cada uma. 1.3 Valor 
da Subscrição: R$ 5.000,00 destinados à conta de capital da Sociedade e R$ 19.707.400,00 destinados à 
conta de reserva de capital da Sociedade. Encerramento: Nada mais. Jucesp nº 302.918/20-6 em sessão 
de 12/08/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral. 

Fairfeed Comércio de Alimentos para Animais S/A
C.N.P.J. sob nº 34.443.221/0001-56 - NIRE 3530053981-8

Extrato Ata da Assembleia Geral Ordinária 
Aos 18/03/2021, às 10 horas, reuniram-se, de modo exclusivamente digital, na sede, os acionistas 
representando a totalidade do capital social. Foi instalada a Assembleia, Sra. Ana Paula Franco de Oliveira: 
presidente da mesa, Maurizio Gibram das Chagas: secretário. Aprovaram: As Demonstrações Financeiras 
publicadas no DOESP e em jornal de grande circulação da sede. da sociedade; a) O Relatório da Diretoria, 
o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis do 
exercício findo em 31/12/2020; b) Os lucros do exercício findo de 2020 no valor de R$ 3.303.726,49 foram 
transferidos integralmente para a conta de Reserva de Lucros, tendo sido constituída a conta de Reserva 
Legal no valor de R$ 2.000,00, sem qualquer distribuição de dividendos aos acionistas, que deliberaram 
e aprovaram sem qualquer ressalva; c) Foram reeleitos, os membros do Conselho de Administração, srs. 
Ana Paula Franco de Oliveira, Paulo Roberto Beltrati e Carolina Formaggio Beltrati, com mandato de 02 
anos. O Conselho de Administração ficará assim composto: Conselheiros: (i) Ana Paula Franco de Oliveira, 
CRC nº 1SP180.237-O; (ii) Paulo Roberto Beltrati, CPF 040.136.668-55, e (iii) Carolina Formaggio Beltrati, 
CPF 354.783.598-40; d) Alteração da redação do item XIII da Cláusula 20 do Estatuto Social: “Cláusula 20 
(...) XIV Movimentação de contas bancárias, contratação de empréstimos, financiamentos e assunção de 
obrigações, assinatura e execução de contratos (que contraem obrigações para a Sociedade), cheques 
ou ordens de pagamentos envolvendo valores que superem R$1.500.000,00; e) Ratificação de todos os 
atos praticados pelos Diretores da Sociedade, que ultrapassaram o valor de R$ 100.000,00 e que foram 
assinados individualmente até a presente data, ou seja, 18/03/2021. Jucesp nº 256.517/21-6 em sessão de 
02/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral. 

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

Genco Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. - CNPJ nº 38.028.609/0001-41 - NIRE 
nº 3530055392-6 - Extrato da Ata da AGE Realizada em 30/8/21. Dia 30/8/21, às 15h, na sede da Companhia. Presença: Totalidade 
do capital social. Mesa: Presidente: Geliniberti Fernandes de Aguiar; Secretário: Carlos Humberto Bernardes Marsiglia. Deliberações: 
Por unanimidade: 1. Aprovar que esta ata seja lavrada sob a forma de sumário. 2. Aprovação da emissão das Debêntures, com as 
seguintes características e condições: (i) Valor Total da Emissão: Até R$ 10.685.051,00, na data de emissão. (ii) Número de Séries: A 
emissão será realizada em série única. (iii) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas até 10.685.051 Debêntures. (iv) Valor Nominal 
Unitário: R$ 1,00, na data de emissão (“Valor Nominal Unitário”). (v) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures serão simples, 
ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, 
sem emissão de cautelas ou certificados. (vi) Espécie: As Debêntures são da espécie sem garantia, nos termos do artigo 58 da Lei das 
S.A. (vii) Data de Vencimento: As Debêntures vencerão em 30/8/29, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate 
antecipado previstos na Escritura de Emissão. (viii) Colocação: A distribuição das Debêntures será privada, sem a intermediação ou 
esforço de venda de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. (ix) Subscrição Parcial: Será admitida a 
subscrição e integralização das Debêntures de forma parcial. (x) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será 
atualizado monetariamente. (xi) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou o saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios que corresponderão a 25,34% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Remuneração”). 
(xii) Periodicidade de Pagamento da Remuneração: Os valores devidos a título de Remuneração serão pagos de acordo com os valores e 
datas a serem definidos na Escritura de Emissão. (xiii) Amortização: O saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures será 
amortizado de acordo com as datas a serem definidas na Escritura de Emissão. (xiv) Vencimento Antecipado: As Debêntures terão seu 
vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos previstos na Escritura de Emissão. 3. Autorizaram a Diretoria a praticar 
todos os atos e tomar todas as providências necessárias à concretização da aquisição dos Créditos e pagamento do respectivo preço de 
cessão. 4. Ratificaram todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. Nada mais, tendo sido lavrada esta ata, a qual foi 
lida, aprovada e assinada pelos presentes.

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.

 
 

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. 

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

Processo Digital nº: 1046011-19.2019.8.26.0224 Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Prestação de
Serviços Exequente: Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru Executado: Cidalina Pereira de Oliveira.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046011-19.2019.8.26.0224 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO
20 DIAS. PROCESSO 1046011-19.2019.8.26.0224. O DR. LINCOLN ANTÔNIO ANDRADE DE MOURA, JUIZ DE
DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/SP, Faz saber a CIDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF/
MF sob nº. 134.838.268-66), que a PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A PROGUARU lhe ajuizou
uma ação de EXECUÇÃO, objetivando o recebimento da quantia de R$616,18 (Nov./2019), consubstanciado no termo
de confissão de dívida, devidamente assinado por duas testemunhas, fundado em dívida consolidada e decorrente
de contrato de PCMAD25362. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que no prazo de 03
dias, contados após o decurso do prazo deste edital, pague o débito acima, devidamente atualizado, sob pena de
penhora e avaliação de bens suficientes para a satisfação da dívida e, em havendo pagamento dentro do prazo, a
verba honorária, fixada em 10%, será reduzida pela metade; e, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, também
contados findo o prazo deste edital, poderá oferecer Embargos (art. 915 do CPC) ou Pedido de Parcelamento da Dívida
(art. 916 e §§ CPC); ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC).
Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 24 de agosto de 2021.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.303.832, em 
28 de abril de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos 
elencados no referido dispositivo legal, apresentados por VICENTINA MOREIRA BOFFI, brasileira, viúva, 
empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 24.971.284-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 654.865.448-04, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Praia do Castelo, nº 99, apartamento 
44 – Vila Mascote – CEP. 04362-020 - São Paulo/SP, a qual alega deter a posse mansa e pacífica, com 
animus domini, desde 01 de setembro de 1988, sobre o IMÓVEL situado na Estrada do M’Boi Mirim, nº 
3.268, com área construída de 377,131m², e seu respectivo terreno com área de superfície de 586,167m2, 
correspondente a parte da “Área Independente B”, do loteamento denominado Jardim Imbé, no 29º Subdistrito 
– Santo Amaro, imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte, em área maior, 
sob o nº. 166.232.0043-5, que se acha registrado na área maior na qual foi  implantado o loteamento Jardim 
Imbé, com origem nas Transcrições nºs 22.928; 22.929; 59.294; 93.293 e 93.870, todas deste 11º. Cartório 
de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de ERNESTO VICENTE SABOYA DE ALBUQUERQUE e 
sua mulher LUCIA FERREIRA SABOYA DE ALBUQUERQUE. Esta publicação é feita para dar publicidade de 
todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam 
eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, ERNESTO VICENTE SABOYA DE ALBUQUERQUE ou 
seu Espólio, LUCIA FERREIRA SABOYA DE ALBUQUERQUE ou seu Espólio, JOSE THEODORO ARAUJO 
SILVA ou seu Espólio, CAROLINA MACHADO SILVA ou seu Espólio, OLGA BEATRIZ TARLA SILVA CINTRA, 
LUIZ ANTONIO TARLA ARAUJO SILVA, NOBUO KAWAGOE e FUMIKO MACHIDA KAWAGOE, oferecerem 
eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos 
confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto 
na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. 
Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem 
se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e 
passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 27 de agosto de 2021. O Oficial.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.349.726 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

 
 

2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XV - Butantã – SP. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001137-
90.2021.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA LOPES GOMES, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita uma ação de 
Alteração de Regime de Bens proposta por VALMIR RODRIGUES SILVA e RENATA 
GONÇALVES DE SOUZA, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o 
regime do casamento registrado em 29/08/2018, passando de regime de Comunhão Parcial de 
Bens para o regime de Comunhão Total de Bens. O presente edital é expedido nos termos do 
artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2021. 

 
 
 
 

 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de LUIZ BERTO DE FARIA e MARIA MAG-
DALENA CIMINO DE FARIA na qualidade de titulares de domínio do imóvel usucapiendo objetiva-
do na matrícula nº 50.781, em favor de ELZA LINA BARBOSA FEITOSA, FÁBIO LINO FEITOSA e 
FERNANDO LINO FEITOSA, espólio de JOVENEZ ALVES FEITOSA, deste 9º Registro de Imóveis, 
de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCA-
PIÃO do imóvel consistente em UM SOBRADO E SEU RESPECTIVO TERRENO situado na Rua 
Praia de Torres, nº 247, casa 19, Vila Carmosina, no Distrito de Itaquera, tem início e fechamento 
no ponto Zero, distante 9,50m da intersecção dos alinhamentos prediais da referida Rua Praia de 
Torres e Rua Alagoas; Do ponto Zero segue pelo alinhamento predial da Rua Praia de Torres, nº 245, 
Lote 50, matrícula nº 50.781 do 9ºRI, contribuinte 232.050.0050-1, de posse de Armando Ribeiro 
Filho, por uma distância de 20,00m até encontrar o ponto 1; Do ponto 1 deflete a direita com azimute 
de 90º, e segue por uma distância de 3,65m até o ponto 2, confrontando neste trecho com o imóvel 
da Rua Alagoas, nº 34, Lote 17-A, , matrícula nº 154.851 do 9ºRI, contribuinte 232.050.0017-8, de 
propriedade de José Francisco Uhli e sua mulher Maria Estela Santos Uhli; Do ponto 2 deflete a 
direita com azimute de 90º, e segue por uma distância de 20,00m até o ponto 3, confrontando neste 
trecho com o imóvel da Rua Praia de Torres, nº 253, Lote 52 matrícula nº 50.781 do 9ºRI, contribuinte 
232.050.0052-6, de posse de Mitsui Fernando Morita; Daí deflete a direita com azimute de 90º e se-
gue por uma distância de 3,65m do ponto 3 até o ponto Zero, onde iniciou esta descrição, formando 
com o alinhamento inicial um azimute de 90º, encerrando tal descrição e encerrando em tais divisas 
a área de 73m² de superfície, cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 15 de setembro de 
2020, prenotado sob nº 649.418, em 16 de setembro de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada 
no dia 15 de julho de 2020, no Livro 4091, fls.123/133, pelo 26º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e 
demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, 
através do qual ELZA LINA BARBOSA FEITOSA, brasileira, viúva, aposentada, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 13.143.390-8-SSP/SP, CPF/MF nº 022.454.128-50, FABIO LINO FEITOSA, bra-
sileiro, solteiro, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.784.283-3-SSP/SP, CPF/MF nº 
343.833.598-09, residentes e domiciliados na Rua Prata de Torres, 247, Vila Carmosina, FERNANDO 
LINO FEITOSA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédu-
la de Identidade RG nº 29.784.284-5-SSP/SP, CPF/MF nº 319.259.208-79, e sua esposa DAIANE 
CARDOSO LEAL DOS SANTOS FEITOSA, brasileira, bancária, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 33.795.167-6-SSP/SP, CPF/MF nº 341.759.168-65, residentes e domiciliados na Rua Carlos 
Bigatti, 44, apartamento 104, Torre 3, Jardim Castelo, nesta cidade, solicitam o Reconhecimento da 
Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.242 e 1.243 do Código Civil vigente, declarando 
exercerem propriedade do imóvel de forma contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, 
por prazo superior a 26 (vinte e seis) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certificação de 
que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento no §13 
do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, 
NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no horário das 
9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, a fim de obter 
os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa nesta Serventia, 
podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de até 15 (quinze) 
dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, nos termos do 
artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será interpretado como sua con-
cordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Paulo, nesta data. 
O Oficial, Francisco Raymundo.

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. 
 
 

Fairfeed Comércio de Alimentos para Animais S/A
C.N.P.J. sob nº 34.443.221/0001-56 - NIRE 3530053981-8
Extrato Ata da Reunião do Conselho de Administração 

Aos 20/05/2021, às 16 horas, na sede social, compareceu a totalidade dos membros do Conselho de 
Administração. Mesa: Presididos: Ana Paula Franco de Oliveira; secretariados: Maurizio Gibram das 
Chagas. Deliberações: Aprovaram: a) Reelegem os diretores com mandato de 02 anos: Diretora: Ana 
Paula Franco de Oliveira, RG 22231019 SSP/SP e CPF 107.973.338-86, Maurizio Gibram das Chagas,  
RG 16425363 SSP/SP e CPF 107.972.988-78. Nada mais. Jucesp nº 265.922/21-5 em sessão de 02/06/2021.  
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral. 

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência nº 10/2021 - Processo Administrativo: PMC.2020.00017199-58 
- Interessado: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de 
Turismo - Objeto: Contratação de empresa para confecção e instalação de 03 
(três) monumentos de marcação dos núcleos de formação do Município de 
Campinas/SP, nas Praças Bento Quirino, XV de Novembro e Emilio Porto. - 
Entrega dos envelopes: até as 10h do dia 04/10/2021. Sessão Pública de 
Abertura: às 10h do dia 04/10/2021. Disponibilidade do Edital: a partir de 
01/09/21, no portal eletrônico licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8518 e 2116-8401.

Campinas, 31 de agosto de 2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 126/2021. 
OBJETO: Aquisição Maquinário Agrícola e Equipamentos para manutenção de vias publicas do 
município, conforme Termo de Referência no Anexo I. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
de 01/09/2021 às 08h00 até dia 17/09/2021 às 09:H00. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS 
PROPOSTAS: dia 17/09/2021 às 09H15. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 156/2021. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de “Gabiões e Materiais Afins” para a 
Secretaria de Obras e Serviços, com quantitativos máximos e condições mínimas, conforme Termo de 
Referência contido no Anexo I. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 01/09/2021 às 08h00 até dia 
22/09/2021 às 09h00. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 22/09/2021 as 09h15. INÍCIO 
DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 045/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 157/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição Pães e Placas de Bolo, 
para Secretaria de Educação “Merenda Escolar”, Secretaria de Desenvolvimento Social “Casa 
Lar” e Secretaria de Saúde “Ala COVID-19”, conforme Termo de Referência contido no Anexo 
I. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 01/09/2021 às 08h00 até dia 24/09/2021 às 09h00. 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 24/09/2021 das 09h15. INÍCIO DA SESSÃO 
PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Aduelas/Galerias 
de Concreto Armado, Tubos de Concreto Armado e Canaletas/Calhas de Concreto para 
atender às necessidades em manutenções da Secretaria Municipal de Obras e Serviços do 
Município de Araçoiaba da Serra, de acordo com quantitativos máximos e condições mínimas, 
conforme Termo de Referência contido no Anexo I. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
de 01/09/2021 às 08h00 até dia 29/09/2021 às 09h00. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS 
PROPOSTAS: dia 29/09/2021 das 09h15. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 167/2021. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Papelaria para atendimento 
as Unidades Escolares e Secretaria de Educação, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 01/09/2021 às 08h00 até dia 28/09/2021 às 09h00. ABERTURA 
E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 28/09/2021 as 09h15. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE 
DISPUTA DE PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a). REFERÊNCIA DE 
TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, 
serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. Os Pregões Eletrônicos 
(recebimento das propostas, abertura e disputa de preços) será realizado em sessão pública, exclusivamente 
por meio eletrônico/internet, disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.br – acesso indicativo no link 
“Licitações”, Araçoiaba da Serra, 31 de agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2021. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios tipo “Doces” 
para a Alimentação Escolar do município de Araçoiaba da Serra, em atendimento a semana do 
“Dia das Crianças”, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: de 01/09/2021 às 08h00 até dia 09/09/2021 às 09h00. ABERTURA E AVALIAÇÃO 
DAS PROPOSTAS: dia 09/09/2021 as 09h15. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 170/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Concreto Usinado para 
execução de Reformas e pequenos Reparos em Prédios do Município, bem como Vias Públicas, 
com quantitativos máximos e condições mínimas, conforme Termo de Referência contido no Anexo 
I. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 01/09/2021 às 08h00 até dia 30/09/2021 às 09h:00m. 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 30/09/2021 as 09h:15m. INÍCIO DA SESSÃO 
PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: COMUNICADO

Comunicamos a reativação do Pregão Eletrônico nº. 36/00245/21/05 – Oferta de compra nº 

081101080462021OC00174 - Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PARA USO NÃO PROFISSIONAL – 

POLO 5, EM DUPLA FACE, NA COR BRANCA, a sessão pública de processamento do referido certame 

será retomada na data de 08/09/2021, às 09:00hs, no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00024/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/ETEC Bento de 
Abreu/Anna de Oliveira Ferraz (Cl Descentr) - Rua Pe Duarte, 2821 - Cep: 14801-310 - Sao Geraldo - Arara-
quara-SP, EE Profa Angelina Lia Rolfsen - Av Eng Domingos Ferrari Junior, S/N - Cep: 14808-212 - Cecap 
- Araraquara-SP, EE Prof Lysanias de Oliveira Campos, Rua Princesa Izabel, 34 - Cep: 14810-090 - Vila Xavier 
- Araraquara-SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2021, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00025/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Gabriel da 
Silva, Avenida Sao Joao, s/n - Cep: 12940-260 - Ponte - Atibaia-SP – EE Prof Carlos Jose Ribeiro, Rua Adolfo 
Andre, 1640 - Cep: 12940-281 - Vila Rica - Atibaia-SP – EE Profa Izolina Patrocinio de Lima, Rua Sao Vicente, 
s/n - Cep: 12947-390 - Usina - Atibaia-SP – EE Profa Maria do Carmo Barbosa, Rua Jose Silva, s/n - Cep: 
12954-779 - Tanque - Atibaia-SP – EE Humberto Dantas, Rua Serra do Mar, 50 - Cep: 08410-160 - Vila 
Princesa Isabel - São Paulo-SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2021, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00026/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Maria Lucia 
Ambrozio, Rua Antonio Januario Ferraz, 80 8431740 Jardim Etelvina - São Paulo-SP – EE Prof Jose Fernando 
Abbud, Rua Afonso Monteiro da Cruz, 261 9980550 Serraria - Diadema-SP –  EE Erasmo Batista Silva de Al-
meida, Rua Jose Clemente Pereira, 21 Antigo Jardim Mambae - Cep: 09961-050 - Casa Grande - Diadema-SP 
–  EE Pe Gregorio Westrupp, Rua Sidney, 80 - Cep: 09921-320 - Jd das Nacoes - Diadema-SP – EE Prof Pedro 
de Alcantara Marcondes Machado, Avenida Manoel dos Santos Braga, 391 3807320 Vila Paranagua - São 
Paulo-SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2021, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00027/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Cesar Donato 
Calabrez, Rua Inacio Monteiro, 1391 8490000 Jardim Sao Paulo - São Paulo-SP – EE Dr Francisco Glycerio de 
Freitas, Rua Cosmo Jose da Silva, 322 - Cep: 08285-300 - Cidade Lider - São Paulo-SP – EE Pe Giorgio Ga-
gliani Caputo, Rua Quimanga, 40 8451050 Vila Iolanda (Lajeado) - São Paulo-SP –  EE Profa Eunice Marques 
de Moura Bastos, Rua Narceja, 100 - Cep: 08032-340 - Vila Nova Curuca - São Paulo-SP – EE Profa Luzia de 
Queiroz e Oliveira , Avenida Itaquera, 5912 - Cep: 08285-060 - Cidade Lider - São Paulo-SP –- ABERTURA 
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2021, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00028/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EEI Aldeia Djekupe 
Amba Arandy, Estrada do Jaragua, 3710 - Cep: 05161-000 - Aldeia Pico do Jaragu - São Paulo-SP – EE/
DER Sylvio Torquato Junqueira/Sao Joaquim da Barra - Oficina Pedagogica, Praca Magino Diniz Junqueira, 
295 - Cep: 14600-000 - Centro - São Joaquim da Barra-SP – EE Adolfo Alfeu Ferrero, Rua Alagoas, 337 - Cep: 
14600-000 - Lapa - São Joaquim da Barra-SP – EE/DER Prof Octacilio de Carvalho Lopes/Leste 4 - Nucleo 
Pedagogico/Rede do Saber, Avenida Waldemar Tietz, 850 3589000 Conjunto Habitacional Padre Jose de An-
chieta - São Paulo-SP – EE/ETEC Antonio Sylvio da Cunha Bueno/Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira 
(Cl Descentr), Rua Andrea Feliciani, 501 3591020 Conjunto Habitacional Padre Manoel Paiva - São Paulo-SP 
–- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2021, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00029/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Pedro 
Amauri Silva, Rua Goias, 30 - Cep: 14600-000 - Vila Deienno - São Joaquim da Barra-SP – EE Edda Cardoso 
de Souza Marcussi, Rua Joaquim Candido de Paula, 500 - Cep: 14600-000 - Joao Paulo II - São Joaquim 
da Barra-SP – EE Profa Elza Miguel Francisco, Rua Sao Paulo, 3197 - Cep: 14600-000 - Jd Paulista - São 
Joaquim da Barra-SP – EE Profa Graziela Malheiro Fortes, Rua Maria Rosa da Silva, 349 - Cep: 14600-000 - Jd 
Paraiso - São Joaquim da Barra-SP – EE/CEL Benedito Calixto, Av Rui Barbosa, 180 - Cep: 11740-000 - Cen-
tro - Itanhaém-SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2021, às 15:00 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN 
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual 
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLI-
CATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.
br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.
br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.
pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Servi-
ços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com 
a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento como Mi-
croempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha as 
condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues no ato de abertura 
da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta Licitação será processada em conformidade 
com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas 
decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO 
DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. 
As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no edital. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - 
Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO (TIPO TÉCNICA E PREÇO) - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo Executivo de Acessibilidade:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00042/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): :  EE Prof Gabriel 
Peliciotti, Rua Tito Capinam, 25 – Jardim São Carlos – São Paulo / SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 01/10/2021, às 09:00 hs..
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00043/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): :  EE Profa Rita de 
Cassia da Silva - Rua Placida Pretini, 101 - Cep: 13064-812 - Prq Sao Jorge – Campinas/SP –- ABERTURA 
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/10/2021, às 10:00 hs..
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00044/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): :  EE Barão Franca 
(PRÉDIO TOMBADO, Rua Francisco Marcolino, 875 – Santos Dumont – Franca / SP –- ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/10/2021, às 11:00 hs..
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00045/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): :  CEEJA Hernani 
Nobre, Rua Lucas Evangelista, 1670 – Centro – Bebedouro / SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 01/10/2021, às 11:30 hs..
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00047/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): :  EE Dr Lopes Rodri-
gues / Jau, Praça Dr Lopes Rodrigues, S/N Chacara Braz Miraglia / Jau/SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 01/10/2021, às 13:00 hs..
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00049/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): :  EE Alvaro Fraga 
Moreira, Rua Humberto Fabris, S/N - Cep: 17207-640 - Jd Carolina - Jaú-SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 01/10/2021, às 14:00 hs..
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00050/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): :  EE Prof Jose 
Nicolau Piragine, Rua Mal Bittencourt, 1455 - Cep: 17202-160 - Vila Nova - Jaú-SP –- ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/10/2021, às 15:00 hs..
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00052/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): :  EE Dr Carlos 
Sampaio Filho, 923101 Praca Dr Carlos Sampaio Filho, 40 - Cep: 16300-000 - Centro - Penápolis-SP –- 
ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/10/2021, às 16:00 hs..
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN 
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual 
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLI-
CATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.
br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.
br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.
pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Servi-
ços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS, as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser 
entregues no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta Licitação 
será processada em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas 
alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GE-
RAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no edital. ROBERTO 
POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 
072/2021 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA PARA ATENDER A 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.
SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – 
RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 
17H) – FONE: (15) 3565-1397 – OP. 03 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H 
DO DIA 01/09/2021 ÀS 14H00MIN DO DIA 14/09/2021. ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: DAS 14H35MIN DO DIA 14/09/2021 ÀS 09H40MIN DO DIA 
15/09/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 10H DO DIA 
15/09/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: 
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

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

acha aberto Pregão Presencial nº. 28/PP/2021, que será realizada 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada 
a Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-
017, iniciando-se a sessão no dia 20/09/2021, às 9h00min, e tem por 
objeto a contratação dos serviços de Controle de Portaria e Recepção 
para atendimento em setores da Secretaria de Saúde. O edital estará 
disponível para download no seguinte link de acesso: http://smarportal.
novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

Nova Odessa, 31 de agosto de 2021.
Nivaldo Luis Rodrigues

Secretário de Saúde

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
Pregão Presencial nº 50/21 - P.A. nº 20.817/21 - Obj: R.P. 
para aquisição de mudas - Disputa dia 17/09/21 às 09:00 
horas.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 57/21 - P.A. nº 17.922/21 - Obj.: R.P. 
para contratação de empresa para execução de serviços de 
conservação, limpeza e manutenção no cemitério municipal 
- Disputa dia 20/09/21 às 09:00 horas

Pregão Presencial nº 58/21 - P.A. nº 22.985/21 - Obj.: R.P. 
para aquisição de kit de brinquedos - Disputa dia 21/09/21 
às 09:00 horas

Pregão Eletrônico nº 26/21 - P.A. nº 32.307/21 - Obj.: R.P. 
para aquisição de pá carregadeira - Disputa dia 16/09/21 às 
15:00 horas

Pregão Eletrônico nº 27/21 - P.A. nº 32.308/21 - Obj.: R.P. 
para aquisição de caminhão toco basculante - Disputa dia 
17/09/21 às 15:00 horas

Edital disponível 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, 31 de agosto de 2021.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DA MULHER PROF. DR. JOSÉ A. PINOTTI
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

ADENDO Nº 01 - PREGÃO ELETRÔNICO PE/CAISM Nº 00585/2021 - OFERTA DE COMPRA Nº 102203100592021OC00216 - A Universidade 
Estadual de Campinas torna público o Adendo nº 01 ao Edital do Pregão Eletrônico acima mencionado, visando à alteração no prazo de entrega 
do objeto contratado constante no subitem 12.2 do edital e subitem 5.2 do Anexo II – Instrumento contratual, com a redação abaixo proposta: 
12.2. O objeto, acompanhado da sua documentação técnica detalhada, contendo informações sobre todas as partes/peças, itens e subitens, 
acessórios e periféricos que o compõem, bem como do documento fiscal, deverá ser entregue e instalado de uma só vez no prazo de 120 
(cento e vinte) dias contados da assinatura do contrato, no local e horário indicados no Anexo I. Anexo II: 5.2. A Contratada deverá entregar 
o equipamento devidamente embalado de uma só vez, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data da assinatura do Contrato, 
acompanhado da documentação fiscal e do termo de garantia, no local e horário indicado no Anexo I, bem como realizar a instalação. Em razão 
da modificação realizada no Edital, em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 21 da Lei Federal nº 8.666/93, as datas da licitação passarão 
a ser as seguintes: Início do prazo para envio da proposta eletrônica: 02/09/2021 Abertura da sessão pública em: 23/09/2021 às 09:30 horas.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.303.832, em 
28 de abril de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos 
elencados no referido dispositivo legal, apresentados por VICENTINA MOREIRA BOFFI, brasileira, viúva, 
empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 24.971.284-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 654.865.448-04, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Praia do Castelo, nº 99, apartamento 
44 – Vila Mascote – CEP. 04362-020 - São Paulo/SP, a qual alega deter a posse mansa e pacífica, com 
animus domini, desde 01 de setembro de 1988, sobre o IMÓVEL situado na Estrada do M’Boi Mirim, nº 
3.268, com área construída de 377,131m², e seu respectivo terreno com área de superfície de 586,167m2, 
correspondente a parte da “Área Independente B”, do loteamento denominado Jardim Imbé, no 29º Subdistrito 
– Santo Amaro, imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte, em área maior, 
sob o nº. 166.232.0043-5, que se acha registrado na área maior na qual foi  implantado o loteamento Jardim 
Imbé, com origem nas Transcrições nºs 22.928; 22.929; 59.294; 93.293 e 93.870, todas deste 11º. Cartório 
de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de ERNESTO VICENTE SABOYA DE ALBUQUERQUE e 
sua mulher LUCIA FERREIRA SABOYA DE ALBUQUERQUE. Esta publicação é feita para dar publicidade de 
todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam 
eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, ERNESTO VICENTE SABOYA DE ALBUQUERQUE ou 
seu Espólio, LUCIA FERREIRA SABOYA DE ALBUQUERQUE ou seu Espólio, JOSE THEODORO ARAUJO 
SILVA ou seu Espólio, CAROLINA MACHADO SILVA ou seu Espólio, OLGA BEATRIZ TARLA SILVA CINTRA, 
LUIZ ANTONIO TARLA ARAUJO SILVA, NOBUO KAWAGOE e FUMIKO MACHIDA KAWAGOE, oferecerem 
eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos 
confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto 
na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. 
Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem 
se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e 
passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 27 de agosto de 2021. O Oficial.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.349.726 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

 
 

2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XV - Butantã – SP. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001137-
90.2021.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA LOPES GOMES, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita uma ação de 
Alteração de Regime de Bens proposta por VALMIR RODRIGUES SILVA e RENATA 
GONÇALVES DE SOUZA, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o 
regime do casamento registrado em 29/08/2018, passando de regime de Comunhão Parcial de 
Bens para o regime de Comunhão Total de Bens. O presente edital é expedido nos termos do 
artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2021. 

 
 
 
 

 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de LUIZ BERTO DE FARIA e MARIA MAG-
DALENA CIMINO DE FARIA na qualidade de titulares de domínio do imóvel usucapiendo objetiva-
do na matrícula nº 50.781, em favor de ELZA LINA BARBOSA FEITOSA, FÁBIO LINO FEITOSA e 
FERNANDO LINO FEITOSA, espólio de JOVENEZ ALVES FEITOSA, deste 9º Registro de Imóveis, 
de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCA-
PIÃO do imóvel consistente em UM SOBRADO E SEU RESPECTIVO TERRENO situado na Rua 
Praia de Torres, nº 247, casa 19, Vila Carmosina, no Distrito de Itaquera, tem início e fechamento 
no ponto Zero, distante 9,50m da intersecção dos alinhamentos prediais da referida Rua Praia de 
Torres e Rua Alagoas; Do ponto Zero segue pelo alinhamento predial da Rua Praia de Torres, nº 245, 
Lote 50, matrícula nº 50.781 do 9ºRI, contribuinte 232.050.0050-1, de posse de Armando Ribeiro 
Filho, por uma distância de 20,00m até encontrar o ponto 1; Do ponto 1 deflete a direita com azimute 
de 90º, e segue por uma distância de 3,65m até o ponto 2, confrontando neste trecho com o imóvel 
da Rua Alagoas, nº 34, Lote 17-A, , matrícula nº 154.851 do 9ºRI, contribuinte 232.050.0017-8, de 
propriedade de José Francisco Uhli e sua mulher Maria Estela Santos Uhli; Do ponto 2 deflete a 
direita com azimute de 90º, e segue por uma distância de 20,00m até o ponto 3, confrontando neste 
trecho com o imóvel da Rua Praia de Torres, nº 253, Lote 52 matrícula nº 50.781 do 9ºRI, contribuinte 
232.050.0052-6, de posse de Mitsui Fernando Morita; Daí deflete a direita com azimute de 90º e se-
gue por uma distância de 3,65m do ponto 3 até o ponto Zero, onde iniciou esta descrição, formando 
com o alinhamento inicial um azimute de 90º, encerrando tal descrição e encerrando em tais divisas 
a área de 73m² de superfície, cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 15 de setembro de 
2020, prenotado sob nº 649.418, em 16 de setembro de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada 
no dia 15 de julho de 2020, no Livro 4091, fls.123/133, pelo 26º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e 
demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, 
através do qual ELZA LINA BARBOSA FEITOSA, brasileira, viúva, aposentada, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 13.143.390-8-SSP/SP, CPF/MF nº 022.454.128-50, FABIO LINO FEITOSA, bra-
sileiro, solteiro, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.784.283-3-SSP/SP, CPF/MF nº 
343.833.598-09, residentes e domiciliados na Rua Prata de Torres, 247, Vila Carmosina, FERNANDO 
LINO FEITOSA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédu-
la de Identidade RG nº 29.784.284-5-SSP/SP, CPF/MF nº 319.259.208-79, e sua esposa DAIANE 
CARDOSO LEAL DOS SANTOS FEITOSA, brasileira, bancária, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 33.795.167-6-SSP/SP, CPF/MF nº 341.759.168-65, residentes e domiciliados na Rua Carlos 
Bigatti, 44, apartamento 104, Torre 3, Jardim Castelo, nesta cidade, solicitam o Reconhecimento da 
Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.242 e 1.243 do Código Civil vigente, declarando 
exercerem propriedade do imóvel de forma contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, 
por prazo superior a 26 (vinte e seis) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certificação de 
que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento no §13 
do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, 
NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no horário das 
9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, a fim de obter 
os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa nesta Serventia, 
podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de até 15 (quinze) 
dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, nos termos do 
artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será interpretado como sua con-
cordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Paulo, nesta data. 
O Oficial, Francisco Raymundo.

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. 
 
 

Fairfeed Comércio de Alimentos para Animais S/A
C.N.P.J. sob nº 34.443.221/0001-56 - NIRE 3530053981-8
Extrato Ata da Reunião do Conselho de Administração 

Aos 20/05/2021, às 16 horas, na sede social, compareceu a totalidade dos membros do Conselho de 
Administração. Mesa: Presididos: Ana Paula Franco de Oliveira; secretariados: Maurizio Gibram das 
Chagas. Deliberações: Aprovaram: a) Reelegem os diretores com mandato de 02 anos: Diretora: Ana 
Paula Franco de Oliveira, RG 22231019 SSP/SP e CPF 107.973.338-86, Maurizio Gibram das Chagas,  
RG 16425363 SSP/SP e CPF 107.972.988-78. Nada mais. Jucesp nº 265.922/21-5 em sessão de 02/06/2021.  
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral. 

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência nº 10/2021 - Processo Administrativo: PMC.2020.00017199-58 
- Interessado: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de 
Turismo - Objeto: Contratação de empresa para confecção e instalação de 03 
(três) monumentos de marcação dos núcleos de formação do Município de 
Campinas/SP, nas Praças Bento Quirino, XV de Novembro e Emilio Porto. - 
Entrega dos envelopes: até as 10h do dia 04/10/2021. Sessão Pública de 
Abertura: às 10h do dia 04/10/2021. Disponibilidade do Edital: a partir de 
01/09/21, no portal eletrônico licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8518 e 2116-8401.

Campinas, 31 de agosto de 2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 126/2021. 
OBJETO: Aquisição Maquinário Agrícola e Equipamentos para manutenção de vias publicas do 
município, conforme Termo de Referência no Anexo I. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
de 01/09/2021 às 08h00 até dia 17/09/2021 às 09:H00. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS 
PROPOSTAS: dia 17/09/2021 às 09H15. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 156/2021. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de “Gabiões e Materiais Afins” para a 
Secretaria de Obras e Serviços, com quantitativos máximos e condições mínimas, conforme Termo de 
Referência contido no Anexo I. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 01/09/2021 às 08h00 até dia 
22/09/2021 às 09h00. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 22/09/2021 as 09h15. INÍCIO 
DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 045/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 157/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição Pães e Placas de Bolo, 
para Secretaria de Educação “Merenda Escolar”, Secretaria de Desenvolvimento Social “Casa 
Lar” e Secretaria de Saúde “Ala COVID-19”, conforme Termo de Referência contido no Anexo 
I. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 01/09/2021 às 08h00 até dia 24/09/2021 às 09h00. 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 24/09/2021 das 09h15. INÍCIO DA SESSÃO 
PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Aduelas/Galerias 
de Concreto Armado, Tubos de Concreto Armado e Canaletas/Calhas de Concreto para 
atender às necessidades em manutenções da Secretaria Municipal de Obras e Serviços do 
Município de Araçoiaba da Serra, de acordo com quantitativos máximos e condições mínimas, 
conforme Termo de Referência contido no Anexo I. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
de 01/09/2021 às 08h00 até dia 29/09/2021 às 09h00. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS 
PROPOSTAS: dia 29/09/2021 das 09h15. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 167/2021. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Papelaria para atendimento 
as Unidades Escolares e Secretaria de Educação, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 01/09/2021 às 08h00 até dia 28/09/2021 às 09h00. ABERTURA 
E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 28/09/2021 as 09h15. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE 
DISPUTA DE PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a). REFERÊNCIA DE 
TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, 
serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. Os Pregões Eletrônicos 
(recebimento das propostas, abertura e disputa de preços) será realizado em sessão pública, exclusivamente 
por meio eletrônico/internet, disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.br – acesso indicativo no link 
“Licitações”, Araçoiaba da Serra, 31 de agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2021. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios tipo “Doces” 
para a Alimentação Escolar do município de Araçoiaba da Serra, em atendimento a semana do 
“Dia das Crianças”, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: de 01/09/2021 às 08h00 até dia 09/09/2021 às 09h00. ABERTURA E AVALIAÇÃO 
DAS PROPOSTAS: dia 09/09/2021 as 09h15. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 170/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Concreto Usinado para 
execução de Reformas e pequenos Reparos em Prédios do Município, bem como Vias Públicas, 
com quantitativos máximos e condições mínimas, conforme Termo de Referência contido no Anexo 
I. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 01/09/2021 às 08h00 até dia 30/09/2021 às 09h:00m. 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 30/09/2021 as 09h:15m. INÍCIO DA SESSÃO 
PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: COMUNICADO

Comunicamos a reativação do Pregão Eletrônico nº. 36/00245/21/05 – Oferta de compra nº 

081101080462021OC00174 - Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PARA USO NÃO PROFISSIONAL – 

POLO 5, EM DUPLA FACE, NA COR BRANCA, a sessão pública de processamento do referido certame 

será retomada na data de 08/09/2021, às 09:00hs, no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00024/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/ETEC Bento de 
Abreu/Anna de Oliveira Ferraz (Cl Descentr) - Rua Pe Duarte, 2821 - Cep: 14801-310 - Sao Geraldo - Arara-
quara-SP, EE Profa Angelina Lia Rolfsen - Av Eng Domingos Ferrari Junior, S/N - Cep: 14808-212 - Cecap 
- Araraquara-SP, EE Prof Lysanias de Oliveira Campos, Rua Princesa Izabel, 34 - Cep: 14810-090 - Vila Xavier 
- Araraquara-SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2021, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00025/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Gabriel da 
Silva, Avenida Sao Joao, s/n - Cep: 12940-260 - Ponte - Atibaia-SP – EE Prof Carlos Jose Ribeiro, Rua Adolfo 
Andre, 1640 - Cep: 12940-281 - Vila Rica - Atibaia-SP – EE Profa Izolina Patrocinio de Lima, Rua Sao Vicente, 
s/n - Cep: 12947-390 - Usina - Atibaia-SP – EE Profa Maria do Carmo Barbosa, Rua Jose Silva, s/n - Cep: 
12954-779 - Tanque - Atibaia-SP – EE Humberto Dantas, Rua Serra do Mar, 50 - Cep: 08410-160 - Vila 
Princesa Isabel - São Paulo-SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2021, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00026/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Maria Lucia 
Ambrozio, Rua Antonio Januario Ferraz, 80 8431740 Jardim Etelvina - São Paulo-SP – EE Prof Jose Fernando 
Abbud, Rua Afonso Monteiro da Cruz, 261 9980550 Serraria - Diadema-SP –  EE Erasmo Batista Silva de Al-
meida, Rua Jose Clemente Pereira, 21 Antigo Jardim Mambae - Cep: 09961-050 - Casa Grande - Diadema-SP 
–  EE Pe Gregorio Westrupp, Rua Sidney, 80 - Cep: 09921-320 - Jd das Nacoes - Diadema-SP – EE Prof Pedro 
de Alcantara Marcondes Machado, Avenida Manoel dos Santos Braga, 391 3807320 Vila Paranagua - São 
Paulo-SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2021, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00027/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Cesar Donato 
Calabrez, Rua Inacio Monteiro, 1391 8490000 Jardim Sao Paulo - São Paulo-SP – EE Dr Francisco Glycerio de 
Freitas, Rua Cosmo Jose da Silva, 322 - Cep: 08285-300 - Cidade Lider - São Paulo-SP – EE Pe Giorgio Ga-
gliani Caputo, Rua Quimanga, 40 8451050 Vila Iolanda (Lajeado) - São Paulo-SP –  EE Profa Eunice Marques 
de Moura Bastos, Rua Narceja, 100 - Cep: 08032-340 - Vila Nova Curuca - São Paulo-SP – EE Profa Luzia de 
Queiroz e Oliveira , Avenida Itaquera, 5912 - Cep: 08285-060 - Cidade Lider - São Paulo-SP –- ABERTURA 
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2021, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00028/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EEI Aldeia Djekupe 
Amba Arandy, Estrada do Jaragua, 3710 - Cep: 05161-000 - Aldeia Pico do Jaragu - São Paulo-SP – EE/
DER Sylvio Torquato Junqueira/Sao Joaquim da Barra - Oficina Pedagogica, Praca Magino Diniz Junqueira, 
295 - Cep: 14600-000 - Centro - São Joaquim da Barra-SP – EE Adolfo Alfeu Ferrero, Rua Alagoas, 337 - Cep: 
14600-000 - Lapa - São Joaquim da Barra-SP – EE/DER Prof Octacilio de Carvalho Lopes/Leste 4 - Nucleo 
Pedagogico/Rede do Saber, Avenida Waldemar Tietz, 850 3589000 Conjunto Habitacional Padre Jose de An-
chieta - São Paulo-SP – EE/ETEC Antonio Sylvio da Cunha Bueno/Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira 
(Cl Descentr), Rua Andrea Feliciani, 501 3591020 Conjunto Habitacional Padre Manoel Paiva - São Paulo-SP 
–- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2021, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00029/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Pedro 
Amauri Silva, Rua Goias, 30 - Cep: 14600-000 - Vila Deienno - São Joaquim da Barra-SP – EE Edda Cardoso 
de Souza Marcussi, Rua Joaquim Candido de Paula, 500 - Cep: 14600-000 - Joao Paulo II - São Joaquim 
da Barra-SP – EE Profa Elza Miguel Francisco, Rua Sao Paulo, 3197 - Cep: 14600-000 - Jd Paulista - São 
Joaquim da Barra-SP – EE Profa Graziela Malheiro Fortes, Rua Maria Rosa da Silva, 349 - Cep: 14600-000 - Jd 
Paraiso - São Joaquim da Barra-SP – EE/CEL Benedito Calixto, Av Rui Barbosa, 180 - Cep: 11740-000 - Cen-
tro - Itanhaém-SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2021, às 15:00 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN 
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual 
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLI-
CATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.
br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.
br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.
pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Servi-
ços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com 
a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento como Mi-
croempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha as 
condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues no ato de abertura 
da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta Licitação será processada em conformidade 
com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas 
decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO 
DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. 
As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no edital. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - 
Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO (TIPO TÉCNICA E PREÇO) - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo Executivo de Acessibilidade:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00042/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): :  EE Prof Gabriel 
Peliciotti, Rua Tito Capinam, 25 – Jardim São Carlos – São Paulo / SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 01/10/2021, às 09:00 hs..
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00043/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): :  EE Profa Rita de 
Cassia da Silva - Rua Placida Pretini, 101 - Cep: 13064-812 - Prq Sao Jorge – Campinas/SP –- ABERTURA 
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/10/2021, às 10:00 hs..
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00044/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): :  EE Barão Franca 
(PRÉDIO TOMBADO, Rua Francisco Marcolino, 875 – Santos Dumont – Franca / SP –- ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/10/2021, às 11:00 hs..
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00045/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): :  CEEJA Hernani 
Nobre, Rua Lucas Evangelista, 1670 – Centro – Bebedouro / SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 01/10/2021, às 11:30 hs..
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00047/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): :  EE Dr Lopes Rodri-
gues / Jau, Praça Dr Lopes Rodrigues, S/N Chacara Braz Miraglia / Jau/SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 01/10/2021, às 13:00 hs..
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00049/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): :  EE Alvaro Fraga 
Moreira, Rua Humberto Fabris, S/N - Cep: 17207-640 - Jd Carolina - Jaú-SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 01/10/2021, às 14:00 hs..
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00050/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): :  EE Prof Jose 
Nicolau Piragine, Rua Mal Bittencourt, 1455 - Cep: 17202-160 - Vila Nova - Jaú-SP –- ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/10/2021, às 15:00 hs..
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00052/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): :  EE Dr Carlos 
Sampaio Filho, 923101 Praca Dr Carlos Sampaio Filho, 40 - Cep: 16300-000 - Centro - Penápolis-SP –- 
ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 01/10/2021, às 16:00 hs..
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN 
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual 
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLI-
CATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.
br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.
br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.
pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Servi-
ços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS, as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser 
entregues no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta Licitação 
será processada em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas 
alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GE-
RAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no edital. ROBERTO 
POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 
072/2021 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA PARA ATENDER A 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.
SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – 
RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 
17H) – FONE: (15) 3565-1397 – OP. 03 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H 
DO DIA 01/09/2021 ÀS 14H00MIN DO DIA 14/09/2021. ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: DAS 14H35MIN DO DIA 14/09/2021 ÀS 09H40MIN DO DIA 
15/09/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 10H DO DIA 
15/09/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: 
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

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

acha aberto Pregão Presencial nº. 28/PP/2021, que será realizada 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada 
a Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-
017, iniciando-se a sessão no dia 20/09/2021, às 9h00min, e tem por 
objeto a contratação dos serviços de Controle de Portaria e Recepção 
para atendimento em setores da Secretaria de Saúde. O edital estará 
disponível para download no seguinte link de acesso: http://smarportal.
novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

Nova Odessa, 31 de agosto de 2021.
Nivaldo Luis Rodrigues

Secretário de Saúde

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
Pregão Presencial nº 50/21 - P.A. nº 20.817/21 - Obj: R.P. 
para aquisição de mudas - Disputa dia 17/09/21 às 09:00 
horas.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 57/21 - P.A. nº 17.922/21 - Obj.: R.P. 
para contratação de empresa para execução de serviços de 
conservação, limpeza e manutenção no cemitério municipal 
- Disputa dia 20/09/21 às 09:00 horas

Pregão Presencial nº 58/21 - P.A. nº 22.985/21 - Obj.: R.P. 
para aquisição de kit de brinquedos - Disputa dia 21/09/21 
às 09:00 horas

Pregão Eletrônico nº 26/21 - P.A. nº 32.307/21 - Obj.: R.P. 
para aquisição de pá carregadeira - Disputa dia 16/09/21 às 
15:00 horas

Pregão Eletrônico nº 27/21 - P.A. nº 32.308/21 - Obj.: R.P. 
para aquisição de caminhão toco basculante - Disputa dia 
17/09/21 às 15:00 horas

Edital disponível 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, 31 de agosto de 2021.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DA MULHER PROF. DR. JOSÉ A. PINOTTI
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

ADENDO Nº 01 - PREGÃO ELETRÔNICO PE/CAISM Nº 00585/2021 - OFERTA DE COMPRA Nº 102203100592021OC00216 - A Universidade 
Estadual de Campinas torna público o Adendo nº 01 ao Edital do Pregão Eletrônico acima mencionado, visando à alteração no prazo de entrega 
do objeto contratado constante no subitem 12.2 do edital e subitem 5.2 do Anexo II – Instrumento contratual, com a redação abaixo proposta: 
12.2. O objeto, acompanhado da sua documentação técnica detalhada, contendo informações sobre todas as partes/peças, itens e subitens, 
acessórios e periféricos que o compõem, bem como do documento fiscal, deverá ser entregue e instalado de uma só vez no prazo de 120 
(cento e vinte) dias contados da assinatura do contrato, no local e horário indicados no Anexo I. Anexo II: 5.2. A Contratada deverá entregar 
o equipamento devidamente embalado de uma só vez, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data da assinatura do Contrato, 
acompanhado da documentação fiscal e do termo de garantia, no local e horário indicado no Anexo I, bem como realizar a instalação. Em razão 
da modificação realizada no Edital, em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 21 da Lei Federal nº 8.666/93, as datas da licitação passarão 
a ser as seguintes: Início do prazo para envio da proposta eletrônica: 02/09/2021 Abertura da sessão pública em: 23/09/2021 às 09:30 horas.
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11. 3729-6600
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A 
iniciativa de trazer 
também mulhe-
res para a narração 
de futebol partiu 
do Luciano do Val-

le, em seus áureos tempos 
na Bandeirantes, lançando, 
por exemplo, Luciana Maria-
no. Em 1997, muito jovem, 21 
anos, ela foi designada para 
fazer um Rio-São Paulo femi-
nino. E, de lá até agora, soube 
construir a sua carreira. Lu-
ciana, hoje, é contratada dos 
canais Disney. Assim como, 
com o decorrer dos tem-
pos, espaços importantes 
passaram a ser bem utiliza-
dos por várias apresentado-
ras e repórteres esportivas. 
No meio, sem dúvida, uma 
enorme conquista. Mas só 
depois de longo intervalo, a 
oportunidade para o surgi-
mento de novas narradoras 
voltou a ser oferecida pelo 
Fox Sports, na Copa da Rús-

Novas narradoras de futebol sia, em 2018, com as des-
cobertas de Renata Silvei-
ra – hoje no SporTV, Isabelly 
Morais – Band, assim como 
Natália Lara também no 
Grupo Globo. Além de ou-
tras. Todas com qualidade e 
estilos próprios, futuro dos 
mais promissores, mas ainda 
merecedoras de orientação, 
amparo e direção de narra-
ção, como os homens sem-
pre tiveram. Isso, verifica-se, 
está faltando um pouco, o 
que é de se lamentar. 

TV Tudo
Necessidade. Assim como 
em outros ramos de ativida-
de, a presença da mulher no 
campo esportivo significa 
muito mais que um rompi-
mento de barreiras. Mas a 
atenção, cuidados e melhor 
formação são absolutamen-
te indispensáveis.

Melhor estreia. Ainda com 
relação ao assunto acima co-
locado, foi das melhores a es-
treia da Lívia Nepomuceno, 

domingo, ao lado do Milton 
Neves, no “Terceiro Tempo” 
da Band. Chegou humildezi-
nha, querendo saber como 
tudo funcionava e rapida-
mente tomou conta. Difícil 
perder a posição. 

De se destacar. O “Ilha Re-
cord” está se aproximando 
do final. E final ao vivo. Tem 
só mais algumas semanas. 
Um formato próprio, bem 
realizado e com provas das 
mais interessantes, mostran-
do uma Sabrina Sato que 
ninguém conhecia na sua 
apresentação. Já faz por me-
recer próximas temporadas.

Anúncio. A TVN - Televisión 
Nacional de Chile – adqui-
riu os direitos de exibição 
de “Gênesis” e, em breve, vai 
anunciar data e horário de 
estreia. É mesmo canal pú-
blico que já havia veiculado 
outros produtos da Record, 
como “José de Egypt”, “Moi-
sés y los 10 Mandamientos” e 
“Josué, La Tierra Prometida”. 

INSTAGRAM

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO DOS SONHOS 
 17h45, na Rede Globo

Gael conta a suposta história de 
Ana e René para Karina, que se 
desespera. Lucrécia descobre que 
está com uma infecção, e Edgard 
e Jade a apoiam. Karina pede 
ajuda a Cobra. Gael pede que Duca 
acompanhe Bianca para que ele 
possa fi car só. Cobra diz a Lobão 
que acredita que Karina deva saber 
logo a verdade. Bianca pede ajuda 
a Dandara. Jade reza para que sua 
mãe melhore, e Edgard se sur-
preende. Dandara apoia Gael. Com 
a ajuda de Cobra, Lobão encontra 
Karina e conta o resultado do 
exame de DNA.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
18h20, na Rede Globo

Samuel e Luísa despistam Pilar. 
Teresa arma para tentar afastar 
Pedro de Luísa. Guebo questiona 
Pedro sobre o fi m da escravidão. 
Isabel e Leopoldina conhecem 
Zayla e Guebo. Nélio registra queixa 
na polícia sobre a fuga de Minervina 
e outros escravizados por Lota e 
Batista. Germana e Licurgo se infi l-
tram na Quinta e acabam presos no 
sarcófago. Mariquinha atende ao 
convite de Teresa, sem saber que é 
uma armação para Pedro. Celestina 
comenta com Luísa sobre Mariqui-
nha. Luísa vê quando Mariquinha 
beija Pedro.

RESUMO DAS NOVELAS

PEGA PEGA 
19h30, na Rede Globo

Júlio é demitido do hotel por justa 
causa. Douglas entra no palco da 
boate para se apresentar, e é um su-
cesso. Douglas e Natália começam 
a organização do casamento de Eric 
e Luiza. Sandra Helena recebe uma 
intimação para depor. Eric e Luiza se 
preparam para o casamento, e Ma-
ria Pia age para impedir. Malagueta 
tenta fazer Maria Pia desistir da 
ideia de pular do parapeito do hotel, 
mas é Eric quem consegue segurar 
a moça. Maria Pia diz a Malagueta 
que irá trabalhar no escritório de 
Genebra a convite de Sabine.

CHIQUITITAS 
20h50, no SBT

Estreia do videoclipe “Vamos 
Dançar”, música de Ed Motta, 
interpretado pelo personagem 
Thiago (Pedro Henrique). Diego e 
Dani discutem e Junior termina com 
o passeio. Lucia diz para Neco que 
quer espiar como está Helena. Eles 
a veem doente e triste. Lucia sente 
pena da avó, mas não quer voltar 
para casa. Thiago pergunta para 
Robson (Pedro Henrique Montinho) 
se ele conhece o jogador Alexsander 
Souza. Os garotos explicam que 
ele pensa que o jogador é seu pai. 
Robson pergunta qual o nome da 
mãe do garoto. Thiago diz que é 
Vânia Moraes. Robson fi ca pensa-

tivo. Gabriela conta para Maria que 
quer adotá-la. A pequena fi ca feliz, 
embora não goste do fato de virar 
irmã de Marian. Bia conta para Carol 
que Edgard a convidou para viajar 
para se afastar do pai.

GÊNESIS 
21h, na RecordTV

O faraó Sheshi tenta resolver um 
mistério no palácio. Lúcifer cruza o 
caminho de José.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo

Maurílio afi rma a Maria Marta que 
fi cará no quarto de José Alfredo. 
Maria Clara confi dencia a Vicente 
que acredita que seu pai esteja 
vivo. Cora decide investigar o bar 
de Manoel. Naná se despede de 
Luciano e observa o menino seguir 
com os pais adotivos. Maurílio 
recebe um telefonema misterioso. 
Salvador conta para Vicente que fez 
um quadro de Helena. Téo reclama 
das excentricidades de Magnólia 
e Severo. Maria Clara ouve Cristina 
falando com Patrício. Xana desmaia 
ao saber que Luciano foi adotado. 
Carmem reclama por Jonas ter 
contratado Érika para divulgar o 
leilão de Salvador. Téo exige que 
Maurílio obrigue Maria Marta a lhe 
dar uma entrevista. José Pedro 
rouba o diamante cor-de-rosa de 
João Lucas. 

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
 Se tem trabalhado em 
home o®  ce, será mais 

complicado lidar com pessoas. 
Vai perceber que os familiares 
estarão ao seu lado para o que 
precisar. Na paquera, pense duas 
vezes antes de dar nova chance.

TOURO. 
Hoje será fácil falar 
sobre qualquer assun-
to com qualquer um. 

Essa comunicação torna o astral 
favorável para resolver um mal-
-entendido. Um lance passageiro 
pode animar seu coração.

GÊMEOS. 
Destaque seu faro 
para encontrar um 
bom negócio. Pode 

resultar em algumas compras 
que vão pesar no bolso. A pos-
sessividade pode provocar brigas 
com o amor.

CÂNCER. 
O canceriano vai 
contar com uma dose 
extra de ânimo para 

encarar qualquer desafi o. Em-
bora seu jeito seguro e decidido 
possa ser positivo em alguns 
momentos, também promete 
atrapalhar a convivência.

LEÃO. 
É melhor tomar 
cuidado extra com o 

que diz para não entrar em uma 
roubada. Um certo mistério agita 
a conquista, mas boatos e gente 
falsa podem atrapalhar seus 
planos.

VIRGEM. 
As amizades ganham 
destaque. Pena que as 
coisas não serão muito 

tranquilas. No trabalho, converse 
sobre seus planos e ideias profi s-
sionais, preste atenção em novos 
pontos de vista.

LIBRA. 
Você começa o mês 
com um astral favorá-
vel para sair da rotina 

e se arriscar. Já encontrou sua 
alma gêmea? Nesse caso, não 
vale exagerar nas cobranças se 
quiser manter a paz.

ESCORPIÃO. 
Vai começar o dia 
com muita disposição 
para aprender coisas 

novas e pode aproveitar para se 
inscrever em um curso. Se sonha 
em ganhar coração do crush, 
pode receber dicas ou apoio dos 
amigos. 

SAGITÁRIO. 
Pode se sentir mais à 
vontade para encerrar 

um ciclo e se desapegar. À noite, 
aproveite o momento favorável 
para cuidar melhor do seu corpo. 
Até sua aparência sairá ganhan-
do e poderá conhecer alguém!

CAPRICÓRNIO. 
Será mais fácil cuidar 
de tarefas que podem 
ser feitas em parceria. 

À noite, aproveite para matar a 
saudade das pessoas que andam 
distantes. Não esconda que 
deseja algo sério no amor.

AQUÁRIO. 
É hora de se concen-
trar no serviço, cuidar 
das obrigações e até 

fazer alguns sacrifícios. A saúde 
também pede mais cuidados 
à noite. Os assuntos amorosos 
podem fi car meio sem graça. 

PEIXES. 
Vai contar com as me-
lhores energias nesta 
quarta-feira. Embora 

exista o risco de discussão, o as-
tral vai melhorar ao longo do dia. 
O namoro também se benefi cia 
e há chance de dar o próximo 
passo.

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

A leitura 
na medida 
certa.
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CRUZADAS

Luciana Mariano começou a narrar com 21 anos; atualmente, ela é contratada dos canais Disney
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Curtas

GREVE. Após assem-
bleia realizada na tarde 
de segunda-feira (30), 
os funcionários da Re-
deTV! confirmaram 
que entrarão em gre-
ve. Em comunicado, a 
emissora disse que o 
argumento usado pelo 
sindicato está “desvin-
culada da realidade”. 
Por parte do Sindicato 
dos Jornalistas Profis-
sionais do Estado de 
São Paulo, os colabora-
dores estão registrados 
como radialistas, mas 
boa parte não desem-
penha funções da  
categoria. 

LADY NIGHT. A apre-
sentadora Tatá Werneck 
lamentou que a produ-
tora do seu talkshow 
exibido no Multishow 
tenha apagado o mate-
rial bruto do programa. 
Tatá alegou que sempre 
a avisavam do interes-
se de usar as gravações. 
Ela disse que o bruto é 
melhor que a edição, 
mas tem pouco tempo 
de exibição. 

AMEAÇA. A repórter do 
Fantástico, Lívia Torres, 
sofreu ameaças de ma-
nifestantes após uma 
reportagem exibida 
no programa. No link, 
ela denuncia empresas 
que atuam em golpes 
de pirâmide financei-
ra através de bitcoins. 
Em frente a emissora, 
manifestantes exigiram 
a presença da repórter 
para esclarecimentos. A 
Globo repudiou a tenta-
tiva de intimidação.

 ‘Viver a minha 
melhor vida para 
celebrar a dele’
O ator Joaquim Lopes 
após a morte do pai 
que ficou 40 dias inter-
nado por Covid-19.

A 
A cantora Joelma, 47, disse que prefere a mor-
te do que voltar com seu ex-marido, o guitarris-
ta Ximbinha, 47. A declaração foi dada durante 
uma resposta a um seguidor numa live. “Voltar 
com o ex? Prefiro a morte. Voltar com a minha 

banda. Esse projeto é 100% meu”, disse ela. A live em ques-
tão era para divulgar que a banda Calypso vai voltar sob o 
comando dela. A banda foi criada pelo ex-casal em 1999 e 
terminou em 2015 depois da conturbada separação. Eles tra-
varam uma briga judicial pelo uso da marca. Joelma agora 
afirma que vai usar o nome no retorno de seus shows. Joel-
ma e Ximbinha anunciaram a separação em agosto de 2016. 
No início de setembro, o guitarrista pediu afastamento do 
Calypso, alegando que passaria por uma cirurgia nos olhos.
Foram 18 anos juntos, e o término ocorreu depois de relatos 
de uma relação muito abusiva.

SEM VOLTA
‘Prefiro morrer’ 
diz Joelma

 Cantora foi 
abordada sobre 
uma possível volta 
com o ex-marido, o 
guitarrista Ximbinha; 
Joelma anunciou a 
volta da Calypso

Caetano em Bruxelas
“Fazia dois anos que eu não cantava em frente ao público. E 
aqui ainda está mais bonito, porque está todo mundo sem 
máscara”, disse Caetano Veloso no encerramento de seu show 
em Bruxelas. O espetáculo na capital belga, a terceira cidade 
visitada pelo músico brasileiro na turnê europeia, foi a céu 
aberto, o que permitiu dispensar o equipamento de proteção. 
O músico, porém, se esqueceu de descobrir o rosto antes de 
entrar no palco.”Eu quase ia cantando de máscara”, disse.

Mãe e filhos
Luana Piovani usou suas re-
des sociais para dar detalhes 
dos preparos para o aniver-
sário de seus filhos gêmeos, 
Bem e Liz. A mamãe coruja 
junto ao pai das crianças, Pe-
dro Scooby, postou foto das 
guarnições da festa realizada 
em Portugal. “Ai, meu Deus, 
que coisa linda! Doçura”, dis-
se Piovani que mostrou os 
filhos brincando.

Na Tela
O ator Nuno Leal Maia, 73, 
está prestes a estrear um 
de seus mais diferentes 
personagens na TV em 50 
anos de carreira. Em parti-
cipação especial na sitcom 
de humor infantojuvenil 
“Bugados” (Gloob), o artis-
ta encarna um mago que 
transporta os alunos de um 
colégio para a Idade Média. 
Ator volta a TV desde 2017.

Mc Rebecca em grife da Beyoncé
A MC Rebecca usou seu Instagram nesta terça-feira (31), para fazer uma publicação em que 
aparece com roupa de grife, Ivy Park, da cantora pop americana Beyoncé.  Na imagem, a MC 
usa um dos modelos da nova coleção da marca da estrela do pop norte-americano. Ela ainda 
foi parar com destaque na página da marca e ficou eufórica. “”Aaaaaaa! Eu amanheci no Ins-
tagram da marca da Beyoncé”, celebrou Rebecca em seu Instagram. No Twitter ela comen-
tou: “Eu não estou no feed do Instagram da marca da Beyoncé não né? Que felicidadeeee!”.

Dívida
Ex-advogado da cantora 
Ludmilla, 26, Wanderlei Mo-
reira da Costa entrou na Jus-
tiça para cobrar da artista 
um valor superior a R$ 98 
mil que ela não teria quita-
do com ele. Os honorários 
em aberto são decorrentes 
de um processo aberto por 
ambos contra um ato de ra-
cismo em 2016. O processo 
ainda será julgado.

‘Visual mais natural’
A socialite e empresária Kim Kardashian, 40, está planejan-
do mudar sua aparência para um visual mais “natural” e 
sem plásticas, segundo o The Mirror. Uma fonte disse à pu-
blicação que o sonho de se tornar uma advogada respeita-
da contribuiu para a decisão de deixar para trás a aparência 
antiga. “Kim está finalmente percebendo que não pode tirar 
aquele visual fantástico de plástico por muito mais tempo”, 
disse uma fonte.

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM REPRODUÇÃO/INSTAGRAM REPRODUÇÃO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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GREVE. Após assem-
bleia realizada na tarde 
de segunda-feira (30), 
os funcionários da Re-
deTV! confirmaram 
que entrarão em gre-
ve. Em comunicado, a 
emissora disse que o 
argumento usado pelo 
sindicato está “desvin-
culada da realidade”. 
Por parte do Sindicato 
dos Jornalistas Profis-
sionais do Estado de 
São Paulo, os colabora-
dores estão registrados 
como radialistas, mas 
boa parte não desem-
penha funções da  
categoria. 

LADY NIGHT. A apre-
sentadora Tatá Werneck 
lamentou que a produ-
tora do seu talkshow 
exibido no Multishow 
tenha apagado o mate-
rial bruto do programa. 
Tatá alegou que sempre 
a avisavam do interes-
se de usar as gravações. 
Ela disse que o bruto é 
melhor que a edição, 
mas tem pouco tempo 
de exibição. 

AMEAÇA. A repórter do 
Fantástico, Lívia Torres, 
sofreu ameaças de ma-
nifestantes após uma 
reportagem exibida 
no programa. No link, 
ela denuncia empresas 
que atuam em golpes 
de pirâmide financei-
ra através de bitcoins. 
Em frente a emissora, 
manifestantes exigiram 
a presença da repórter 
para esclarecimentos. A 
Globo repudiou a tenta-
tiva de intimidação.

 ‘Viver a minha 
melhor vida para 
celebrar a dele’
O ator Joaquim Lopes 
após a morte do pai 
que ficou 40 dias inter-
nado por Covid-19.

A 
A cantora Joelma, 47, disse que prefere a mor-
te do que voltar com seu ex-marido, o guitarris-
ta Ximbinha, 47. A declaração foi dada durante 
uma resposta a um seguidor numa live. “Voltar 
com o ex? Prefiro a morte. Voltar com a minha 

banda. Esse projeto é 100% meu”, disse ela. A live em ques-
tão era para divulgar que a banda Calypso vai voltar sob o 
comando dela. A banda foi criada pelo ex-casal em 1999 e 
terminou em 2015 depois da conturbada separação. Eles tra-
varam uma briga judicial pelo uso da marca. Joelma agora 
afirma que vai usar o nome no retorno de seus shows. Joel-
ma e Ximbinha anunciaram a separação em agosto de 2016. 
No início de setembro, o guitarrista pediu afastamento do 
Calypso, alegando que passaria por uma cirurgia nos olhos.
Foram 18 anos juntos, e o término ocorreu depois de relatos 
de uma relação muito abusiva.

SEM VOLTA
‘Prefiro morrer’ 
diz Joelma

 Cantora foi 
abordada sobre 
uma possível volta 
com o ex-marido, o 
guitarrista Ximbinha; 
Joelma anunciou a 
volta da Calypso

Caetano em Bruxelas
“Fazia dois anos que eu não cantava em frente ao público. E 
aqui ainda está mais bonito, porque está todo mundo sem 
máscara”, disse Caetano Veloso no encerramento de seu show 
em Bruxelas. O espetáculo na capital belga, a terceira cidade 
visitada pelo músico brasileiro na turnê europeia, foi a céu 
aberto, o que permitiu dispensar o equipamento de proteção. 
O músico, porém, se esqueceu de descobrir o rosto antes de 
entrar no palco.”Eu quase ia cantando de máscara”, disse.

Mãe e filhos
Luana Piovani usou suas re-
des sociais para dar detalhes 
dos preparos para o aniver-
sário de seus filhos gêmeos, 
Bem e Liz. A mamãe coruja 
junto ao pai das crianças, Pe-
dro Scooby, postou foto das 
guarnições da festa realizada 
em Portugal. “Ai, meu Deus, 
que coisa linda! Doçura”, dis-
se Piovani que mostrou os 
filhos brincando.

Na Tela
O ator Nuno Leal Maia, 73, 
está prestes a estrear um 
de seus mais diferentes 
personagens na TV em 50 
anos de carreira. Em parti-
cipação especial na sitcom 
de humor infantojuvenil 
“Bugados” (Gloob), o artis-
ta encarna um mago que 
transporta os alunos de um 
colégio para a Idade Média. 
Ator volta a TV desde 2017.

Mc Rebecca em grife da Beyoncé
A MC Rebecca usou seu Instagram nesta terça-feira (31), para fazer uma publicação em que 
aparece com roupa de grife, Ivy Park, da cantora pop americana Beyoncé.  Na imagem, a MC 
usa um dos modelos da nova coleção da marca da estrela do pop norte-americano. Ela ainda 
foi parar com destaque na página da marca e ficou eufórica. “”Aaaaaaa! Eu amanheci no Ins-
tagram da marca da Beyoncé”, celebrou Rebecca em seu Instagram. No Twitter ela comen-
tou: “Eu não estou no feed do Instagram da marca da Beyoncé não né? Que felicidadeeee!”.

Dívida
Ex-advogado da cantora 
Ludmilla, 26, Wanderlei Mo-
reira da Costa entrou na Jus-
tiça para cobrar da artista 
um valor superior a R$ 98 
mil que ela não teria quita-
do com ele. Os honorários 
em aberto são decorrentes 
de um processo aberto por 
ambos contra um ato de ra-
cismo em 2016. O processo 
ainda será julgado.

‘Visual mais natural’
A socialite e empresária Kim Kardashian, 40, está planejan-
do mudar sua aparência para um visual mais “natural” e 
sem plásticas, segundo o The Mirror. Uma fonte disse à pu-
blicação que o sonho de se tornar uma advogada respeita-
da contribuiu para a decisão de deixar para trás a aparência 
antiga. “Kim está finalmente percebendo que não pode tirar 
aquele visual fantástico de plástico por muito mais tempo”, 
disse uma fonte.
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NOTAS

 A O aumento da arrecada-
ção e a diminuição de gastos 
relacionados à pandemia de 
covid-19 fizeram o déficit do 
Governo Central (Tesouro Na-
cional, Previdência Social e 
Banco Central) cair em julho 
na comparação com 2020. No 
mês passado, o resultado ficou 
negativo em R$ 19,829 bilhões.

A quantia representa que-
da de 79,3% em relação ao défi-
cit do mesmo mês do ano pas-
sado, quando os desembolsos 
para o combate à pandemia 
estavam no auge. Em julho de 
2020, o déficit tinha ficado em 
R$ 87,886 bilhões, resultado 
negativo recorde para o mês.

O resultado veio melhor 
que o previsto. Segundo a pes-
quisa Prisma Fiscal, divulgada 
todos os meses pelo Ministério 
da Economia, as instituições 
financeiras projetavam défi-
cit primário de R$ 31,4 bilhões 
para julho.

O déficit primário repre-
senta o resultado negativo 
nas contas do governo sem 
considerar os juros da dívida 
pública. Com o desempenho 
de julho, o Governo Central 
acumula déficit primário de 
R$ 73,432 bilhões nos sete pri-
meiros meses de 2021. Esse foi 
o terceiro maior déficit para o 
período. (AB)

Governo Central tem 
déficit de R$ 19,8 bi

 D Os dados são da Pnad 
Contínua (Pesquisa 

Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua). 
O resultado do segundo 

trimestre ficou abaixo do 
esperado pelo mercado

AGÊNCIA BRASIL

A taxa de desemprego do país recuou 
para 14,1% no segundo trimestre deste 
ano, informou o IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística) nesta 
terça-feira (31).

Com o novo resultado, o número de desem-
pregados foi estimado em 14,4 milhões. Pelas es-
tatísticas oficiais, um trabalhador é considerado 
desocupado quando não está atuando e segue em 
busca de novas oportunidades, com ou sem car-
teira assinada.

No primeiro trimestre deste ano, o indicador 
era de 14,7%, com 14,8 milhões de desempregados.

Os dados são da Pnad Contínua (Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios Contínua). O 

resultado do segundo trimes-
tre ficou abaixo do esperado 
pelo mercado. Analistas con-
sultados pela agência Bloom-
berg projetavam taxa de 14,4% 
entre abril e junho.

A taxa, contudo, segue aci-

ma da registrada no segundo trimestre de 2020 
(13,3%).

A chegada da pandemia, em 2020, atingiu em 
cheio o mercado de trabalho. Com as restrições e 
a paralisação de empresas, houve destruição de 
vagas em diferentes setores, e mais brasileiros fo-
ram forçados a procurar emprego.

Na visão de analistas, a melhora consistente do 
mercado de trabalho dependerá em grande parte 
do desempenho do setor de serviços. O segmento, 
principal empregador do país, sofreu com as res-
trições na crise porque reúne atividades que de-
pendem da circulação de consumidores.

Bares, restaurantes, hotéis e eventos são exem-
plos de serviços prejudicados pelo coronavírus. O 
setor, agora, tem expectativa mais positiva devido 
às menores restrições e ao processo de vacinação 
contra a Covid-19.

Economistas, entretanto, acreditam que o de-
semprego só deve retornar ao nível pré-pande-
mia em 2023, mostrou reportagem da Folha de 
S.Paulo. (FP)

Desemprego recua para 
14,1%, mas ainda atinge 
14,4 milhões no Brasil

Pelas estatísticas 
oficiais, um 
trabalhador é 
considerado 
desocupado 
quando não 
está atuando 
e segue em 
busca de novas 
oportunidades, 
com ou sem 
carteira assinada

Fique 
ligado  

 D As maiores expansões da pobreza aconteceram no Rio de 
Janeiro, Distrito Federal e Roraima, segundo a pesquisa
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Pobreza 
piora com 
pandemia 
no País
DADOS. A pesquisa concluiu que, em 
relação à população total, houve aumento 
da pobreza em 23 estados e no DF

Acre, Pará e Tocantins fo-
ram os únicos estados 
brasileiros nos quais não 
houve piora da pobreza 
entre novembro de 2019 e 

janeiro de 2021. É o que mostra estudo 
feito pelo economista e pesquisador 
da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) 
Daniel Duque.

A pesquisa concluiu que, em rela-
ção à população total, houve aumento 
da pobreza em 23 estados e no Distrito 
Federal. Os dados refletem as conse-
quências da pandemia de coronavírus 
na economia

As maiores expansões da pobreza 
aconteceram no Rio de Janeiro, Dis-
trito Federal e Roraima. No Rio de Ja-
neiro, o incremento foi de 6,9 pontos 
percentuais, passando de 16,9% em 
2019 para 23,8% em 2021, chegando a 
quase um quinto da população. O Rio 
de Janeiro foi o segundo estado com a 
maior alta na concentração da popu-
lação mais pobre; em primeiro lugar 
está o Distrito Federal, no qual a popu-
lação pobre foi de 12,9% para 20,8% no 
período.

Em São Paulo, a população pobre 

chegou a 19,7%, alta de 5,9 pontos per-
centuais em relação a 13,8% no final de 
2019.

A pesquisa considerou índices de 
pobreza do Banco Mundial, cuja renda 
per capita é de até R$ 400 ao mês. Para 
a condição de pobreza extrema, a pes-
quisa tem como referência a renda per 
capita de R$ 160 por mês.

No Nordeste, o Piauí teve a maior 
alta (5,3 pontos): de 41,1%, para 46,4%.

No norte, estão os únicos três esta-
dos que não tiveram piora: Acre, Pará 
e Tocantins, respectivamente com 
46,4%, 45,9% e 35,7% de sua população 
em situação de pobreza.

O Amapá é o Estado com a maior 
concentração de população pobre: 
55,9% (eram 51,4% na medição ante-
rior).

Para chegar a essas conclusões, o 
pesquisador combinou dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domi-
cílio (Pnad contínua), do primeiro tri-
mestre de 2019 com a Pnad-Covid, do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística).

Os levantamentos trazem informa-
ções sobre a renda da população entre 

janeiro de 2019 e novembro de 2020. 
“A partir daí fiz uma projeção até janei-
ro de 2021”, afirmou o pesquisador.

EXTREMA POBREZA SUBIU.
O economista também analisou o cres-
cimento da extrema pobreza no país. 
Das 27 capitais, 18 estão nessa situa-
ção. Segundo o estudo, todas as capitais 
apresentaram crescimento tanto da po-
breza, como da sua situação extrema. 
Mas ele destaca Roraima com uma si-
tuação peculiar, por causa da migração 
de venezuelanos.

“Pela crise migratória, com uma 
grande entrada da população vene-
zuelana, sem perspectiva, sem possi-
bilidade de se inserir no mercado de 
trabalho. Por isso houve um aumen-
to muito grande da extrema pobre-
za nesse estado.” Foi o Estado com a 
maior alta na população em extrema 
pobreza, de 11,2% a 19,9%, alta de 8,7 
pontos.

Para Daniel Duque, essa alta pode 
ser explicada principalmente pelas 
consequências econômicas da pande-
mia do novo coronavírus, como a in-
flação e o desemprego. (FP)

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.

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 1.344.821 o requerimento feito pelo BANCO 
BRADESCO S/A, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, na qualidade de credor fiduciário, objetivando a inti-
mação da devedora fiduciante, MONICA GALVÃO BELARMINO RG nº 42.104.244-2-SSP/SP, CPF/MF nº 
370.869.028-10, brasileira, solteira, maior, analista de projetos SN, a qual se encontra em local incerto e não 
sabido, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimada a 
comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 
horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o paga-
mento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 30 de agosto de 
2021, o valor de R$28.264,80 (Vinte e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), 
em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, 
registrado na matrícula nº 355.858, referente ao Apartamento nº 86 B, localizado no 8° pavimento do Bloco 
B - Branca, integrante do Condomínio Vibe, situado à Avenida João de Barros, n° 155, 32º Subdistrito – Capela 
do Socorro; - sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de 
intimação pessoal da fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste edital. Fica INTIMADA à men-
cionada devedora fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, 
será a mesma considerada como intimada e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. 
Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, o 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, 30 de agosto de 2021. PLINIO ANTONIO 
CHAGAS - OFICIAL

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1041471-75.2020.8.26.0002 - O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDIONE DANTAS DOS 
SANTOS - ME, CNPJ 27.374.159/0001-22, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
Forrovend Comercial de Forros Ltda, alegando em síntese: pagamento no valor de R$ 2.996,80 (dois 
mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida, 
ou oponha Embargos Monitórios, sob pena de conversão do mandado monitório em mandado execu-
tivo, prosseguindo nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC. Não sendo efetuado o pagamento, 
nem apresentado os embargos monitórios o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0058435-31.2018.8.26.0100. � Dra. Ana L�cia �avier 
Goldman, MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei. Faz saber a Monaco Comércio de Acessórios e Veículos Usados Eireli, CNPJ 26.153.237/0001-04, que Nelson Hiroshi 
Munifisa ajuizou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face dos executados Daniel Mendes dos Santos e 
Monique Maria de Oliveira Frota para recebimento de R$ 127.105,42 (Mar/20). In�ma-se ainda, quanto a PENHORA E 
AVALIAÇÃO dos veículos que forem encontrados na sede do executado, tantos quantos bastem para garan�r a execução, bem 
como à INTIMAÇÃO do(a) executado(a) da penhora realizada. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que 
manifeste e requeira as provas cabíveis em 15 dias decorrido o prazo do edital, conforme art. 135 do NCPC. Ficando adver�do de 
que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2021.      P-01e02/09  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001583-36.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) CARLOS MAGNO DE ASSIS, Brasileiro, RG 28.616.401-2, CPF253.423.178-27, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de Alfredo Antonio Jullier, tendo em vista o retorno nega�vo do AR (fls. 66-67) e 
diante dos diversos o�cios expedidos e das diligências nega�vas, fora deferida 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, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 25 de agosto de 2021.                               P-01e02/08 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007128-10.2020.8.26.0566 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de São Carlos, 
Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS CASTILHO AGUIAR FRANÇA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ FERNANDO DELPHINO, RG 25.200.439-5, CPF 
136.911.688-84, pai Paulo Delphino, mãe Francisca Aparecida Vitorelli Risso, Nascido/Nascida 16/04/1970, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Solange do Nascimento, alegando em síntese: em abril de 2020 as partes iniciaram trata�vas para compra de 
03 eletroeletrônicos, haja vista que o requerido é revendedor destes produtos. Assim a requerente efetuou depósito no valor de R$ 1.190,00 na conta do 
requerido e mais R$ 600,00 em mãos do próprio, à �tulo de entrada e o restante do valor seria pago por meio de cheques, sendo que o requerido ficou 
de entregar as mercadorias, no entanto, este exigiu o restante do valor para entregar as mercadorias. Assim, a autora entregou os cheques acordados, 
porém, para surpresa da autora, o réu antecipou os depósitos de todos os cheques e não entregou os produtos, além não atender as ligações da autora, 
o que deixou um dano material para a autora no valor de R$2.998,00, além do receio de ter seu nome protestado, haja vista que, apesar de 04 cheques 
retornarem sem provisão de fundos, o réu ainda está em posse de três cheques, o que levou a autora a propor a presente ação de indenização por 
danos morais e materiais, cumulada com obrigação da fazer, cumulada com tutela de urgência. 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Carlos, aos 13 de julho de 2021. 
Eu, Tais da Silva Perussi, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e conferi. Eu, Rosinete Regina Prata Del Santo, Coordenador, subscrevi e assino digitalmente.  

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇAS DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO - 03ª 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 dos  Executados EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL VARANDAS LUTÉCIA SPE LTDA, CNPJ nº 15.274.945/0001-79; FAGOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA, CNPJ nº 11.275.122/0001-07, dos interessados MANETONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 49.795.800/0001-30; MARIZA RODRIGUES MAOS, CPF nº 107.052.738-65, AGNALDO LOPES MATOS, CPF nº 325.661.829-49, 
EVE MARGARET HAMER DE ANDRADE LOPES, CPF nº 677.751.958-00 e ANTONIO CARLOS DE ANDRADE LOPES, CPF nº 817.923.678-87; PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais interessados, extraído dos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo 
nº 1082902-28.2016.8.26.0100, que tramita perante a 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, requerida por YARA DE FRANÇA GIUDICE, CPF 
nº 013.643.708-75 e GIUSEPPE GIUDICE, CPF nº 021.385.518-65. A DRA. ANA LAURA CORREA RODRIGUES, MMª. Juíza de Direito da 04ª Vara Cível do Foro 
Central - Comarca de São Paulo, faz saber a todos que através do sistema Gestor de Alienação 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 o bem a seguir descrito: LOTE 01 – TERRENO de 1.770,41 M², localizado na Rua Lutécia, nº 1361, Matrícula: nº 239.287 do 9º 
Ofi cial de Registro de Imóveis da Capital. Cadastro Municipal: 055.117.0004.5; 055.117.0005-3; 055.117.0017-7; 055.117.0038-1; 055.117.0039-8. Avaliação: R$ 
7.269.600,22 (Sete milhões duzentos e sessenta e nove mil seiscentos reais e vinte e dois centavos), atualizada até agosto/2021 (R$ 6.823.027,67, avaliação original em 
dezembro/2020), que será atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até a data do início do leilão. Débitos de IPTU: R$ 326.572,14, 
atualizado até agosto/2021, que será atualizado até a data do leilão. Débito exequendo: R$ 409.441.,63, atualizado até agosto/2019, que será atualizado até a data 
do leilão. Recursos: Não consta nos autos recursos pendentes de julgamento. Da Praça eletrônica: A 1ª praça terá início no dia 27 de setembro de 2021 às 15:00hs, 
encerrando-se no dia 30 de setembro de 2021, às 15:00hs. Não havendo oferta de lances, seguir-se-á, sem interrupção, a 2ª praça, que se encerrará no dia 20 de 
outubro de 2021, às 15:00hs. Do Valor Mínimo: Na 1ª praça, o valor mínimo para a venda do bem praceado será o valor da avaliação judicial que será atualizado 
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado 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: O Edital completo e todas as demais informações poderão ser na sede da VENETO LEILOES 
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. Dra. Ana Laura Correa Rodrigues - Juíza de Direito.

www.venetoleiloes.com.br

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. 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DO RIBEIRÃO PIRAÍ – CONIRPI

CNPJ: 07.078.236/0001-90
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021

EDITAL Nº 01/2021 - PROCESSO Nº 03/2021
Objeto: Registro de preços para prestação de 
serviços de empresa especializada em coleta, 
análises e relatório técnico de comunidades 
aquáticas e Conama 357 artigo 16, confor-
me descritivo constante no ANEXO I. O Edital 
está disponível gratuitamente através dos si-
tes: www.bbmnetlicitacoes.com.br, www.saae.
sp.gov.br e http://www.consorciopirai.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 16 de setembro de 
2021, às 09h00. Maiores informações, na Ge-
rência de Compras, Licitações e Contratos do 
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. 
Indaiatuba, 31 de agosto de 2021. Engº Agrº 
Nilson Alcides Gaspar - Prefeito e Presidente 
do CONIRPI

RETI-RATI DO EDITAL Nº 114/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2.021

OBJETO: Face aos pedidos de esclarecimen-
tos, referente ao Pregão Eletrônico nº 70/2.021, 
que objetiva a Contratação de empresa espe-
cializada, para prestação de serviços de implan-
tação, gerenciamento, administração, fi scali-
zação, emissão, fornecimento e manutenção 
de cartão magnético/eletrônico e respectivas 
senhas, com a obrigatoriedade de creditar nos 
respectivos cartões os valores correspondentes 
ao Prêmio Assiduidade, somente aos servido-
res ativos da Prefeitura Municipal de Birigui-SP, 
conforme Lei Municipal nº 6.181/2016, para 
aquisição de produtos em estabelecimentos 
comerciais diversos (gêneros alimentícios em 
geral, calçados, vestuários, combustível, me-
dicamentos em geral, consultas médicas, tra-
tamento dentário, etc.), fi ca alterado o referido 
Edital. Em razão da retifi cação altera-se a data 
da abertura para: 16/09/2.021, às 08:00 horas. 
Melhores informações poderão ser obtidas jun-
to à Divisão de Compras, Licitações e Gestão 
de Contratos na Rua Anhanguera nº 1155, Jar-
dim Morumbi, ou e-mail: andreia.pregoeira@
birigui.sp.gov.br / licitações@birigui.sp.gov.br. 
O Edital e sua Retifi cação poderão ser lidos 
naquela Seção e retirado gratuitamente no site 
www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milani – 
Prefeito Municipal. Birigui - SP, 31/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

RETI-RATI DO EDITAL Nº 114/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2.021.
JULGAMENTO ÀS IMPUGNAÇÕES.

Após análise dos pedidos de Impugnações ao 
Edital do Pregão Eletrônico nº 70/2021 interpos-
to pela empresa “EDENRED SOLUÇÕES DE 
PAGAMENTOS HYLA S.A.”, respaldado pela 
manifestação da Secretaria requisitante, decide 
Indeferir os “Pedidos de Impugnações”, porém, 
o Edital será Retifi cado, devido a outras incon-
sistências do edital. Em razão da retifi cação al-
tera-se a data da abertura para: 16/09/2.021, às 
08:00 horas. Melhores informações poderão ser 
obtidas junto à Divisão de Compras, Licitações 
e Gestão de Contratos na Rua Anhanguera nº 
1155, Jardim Morumbi, ou e-mail: andreia.pre-
goeira@birigui.sp.gov.br / licitações@birigui.sp.
gov.br. O julgamento da Impugnação na íntegra, 
poderá ser lidos naquela Seção e retirado gra-
tuitamente no site www.birigui.sp.gov.br. Andréia 
Cristina Possetti Melo, Pregoeira Ofi cial. Birigui, 
31/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

REDESIGNAÇÃO DE ABERTURA
EDITAL Nº 052/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
Considerando que, na presente data, designada 
para abertura da licitação acima (31/08/2021 às 
08h30min) não havia quórum mínimo para pro-
cessamento do certame (Art. 51 da Lei Federal 
nº 8.666/93), fi ca redesignado nova abertura 
do Edital nº 052/2021 para o dia 17/09/2021, 
às 08h30min. O edital atualizado na íntegra 
encontra-se à disposição dos interessados no 
Site: www.birigui.sp.gov.br ou na Divisão de 
Compras, Licitações e Gestão de Contratos, na 
Rua Anhanguera nº 1.155 Andar Térreo, Jardim 
Morumbi, Birigui/SP. Leandro Maffeis Milani, 
Prefeito Municipal, Birigui, 31/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 940/21, PROCESSO Nº 2021/00913, Oferta de Compra 092301090572021OC01050 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de ELETRODO 
DE ESTIMULACAO CEREBRAL COMPATIVEL ST JUDE, GERADOR DE PULSO PARA 
ESTIMULAÇÃO CEREBRAL, CONJUNTO BOMBA INFUSAO IMPLANTAVEL, CABO 
EXTENSOR PARA GERADOR CEREBRAL COMP. SISTEMA, GERADOR DE PULSOS 
DE CDI, 70GR, DF1 , CAMARA DUPLA, com cessão em comodato de equipamentos, incluindo 
acessórios e insumos que lhes sejam inerentes e assistência técnica, cuja sessão será realizada 
no dia 15/09/2021, às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites
www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br a partir de 01/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: 
MARCOS LIMA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
943/21, PROCESSO Nº 2021/01662, Oferta de Compra 092301090572021OC01089 para constituição 
de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de SISTEMA DE SUPORTE 
VITAL PERMANENTE TAM. ADULTO, SISTEMA DE SUPORTE VITAL PERMANENTE 
TAM. PEDIATRICO/INFANTIL, com cessão em comodato de equipamentos, incluindo 
acessórios e insumos que lhe sejam inerentes e assistência técnica, cuja sessão será realizada 
no dia 15/09/2021, às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites 
www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br a partir de 01/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: 
JOSE ROBERTO S. MATOS e suplentes.

Kallas Incorporações 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 31 de agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: No 31/08/2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia de Kallas Incorporações e Construções 
S.A. (“Companhia”), localizada na Rua João Lourenço, nº 432, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo. 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 Admi-
nistração. 3. Mesa: Emílio Rached Esper Kallas – Presidente; Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão – Secretária. 4. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre (i) a retificação da deliberação “(xv)” tomada 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 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 Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Kallas Incorporações 
e Construções S.A.”, conforme aditado de tempos em tempos, 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 formalização, efetivação e implementação da deliberação 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 do item “(xv)” da deliberação 5.1 aprovada na RCA da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “(xv) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: as Debêntures serão subscritas, a qualquer momento, a 
partir da data de início da distribuição, conforme informada no comunicado a que se refere o artigo 7-A da Instrução CVM 476, 
durante o prazo de colocação das Debêntures previsto no artigo 8º-A, da Instrução CVM 476, sendo que as Debêntures serão 
integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário, de acordo com as 
normas de liquidação e procedimentos estabelecidos pela B3. Caso a qualquer Debênture venha a ser integralizada em data 
diversa e posterior à Data da Primeira Integralização, a integralização deverá considerar o Valor Nominal Unitário acrescido da 
Remuneração (conforme definida abaixo), calculada pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade até a data de 
sua efetiva integralização. As Debêntures poderão ser subscritas com ágio ou deságio a ser definido pelos Coordenadores no 
ato de subscrição das Debêntures, sendo certo que, caso aplicável, o ágio ou deságio, será o mesmo para todas as Debêntures 
integralizadas na mesma data;” 5.2. Autorizaram a Diretoria e/ou seus procuradores a praticar, perante qualquer entidade, todos 
os atos e assinar todos os documentos necessários à formalização, 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 Restritos, 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. 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, 31/08/2021. Mesa: Emílio Rached 
Esper Kallas: Presidente; Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão: Secretária.

06/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Apto 75m², Vaga na Vila Tupiry, Praia Grande/SP - 2ª Praça. 
06/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 457m² em Araras/SP - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 
08/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu - 9h. Loc.: SP. Leilão de Informática, Móveis e Eletros. 08/09/2021 A PARTIR 
DAS 11:00h. Sold Loja do Mecânico - 11h. Loc.: SP. Serras, Lixadeiras, Parafusadeiras, Esmerilhadeiras, Politriz. 08/09/2021 A PARTIR DAS 
11:00h. 4ª Vara Cível da Lapa 11h 1ª Praça. Loc.: SP. Televisores, quadros e mesa de madeira, Televisores. 08/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 
2ª Vara Cível de São Vicente/SP. Loc.: SP. Apartamento com 66m², em São Vicente/SP. 08/09/2021 A PARTIR DAS 11:45h. 7ª Vara Cível da 
Capital/SP 11:45h 1ª Praça. Loc.: SP. 3 imóveis no Campo Belo, 1 no Ibirapuera e 1 no Paraíso. 08/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold Trade 
Recycle - 12h. Loc.: RS. Motor Indução, Bombas Dosadora, Servidor, Nobreak, Etc. 08/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold HM Engenharia - 
13h. Loc.: SP. Honda Civic EXL CVT 2.0. 08/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Casa8 - 14h. Loc.: SP. Casa8 - Aquarela Home. 08/09/2021 A 
PARTIR DAS 15:00h. Sold Etna - 15h. Loc.: SP. Sofás, Aparadores, Poltronas, Cadeiras e Etc. 08/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold Guascor 
do Brasil - 16h. Loc.: AC. Peças Cummins. 09/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. MA IMÓVEIS - Banco Inter - AF 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 214m² em 
Mogi das Cruzes/SP - Alienação Fiduciária. 09/09/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto. 91m² e Vaga de 
Garagem no Pq. Imperial. 09/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. 4ª Vara Cível de Ribeirão Preto/SP 2ª Praça. Loc.: SP. Dois apartamentos no 
Condomínio Jardim Europa. 09/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 39ª Vara Cível da Capital de São Paulo. Loc.: SP. Bens Diversos para Escritório. 
09/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 4ª Vara Cível de São Vicente. Loc.: SP. Apartamento com 129,40m² em São Vicente/SP. 09/09/2021 A 
PARTIR DAS 12:00h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apartamento 215m² em São Paulo/SP - Alienação Fiduciária. 09/09/2021 A 
PARTIR DAS 16:00h. Sold IMC Louveira - 16h. Loc.: SP. Fornos, Fritadeiras, Fogões, Balcões Refrigerados, Mesas. 10/09/2021 A PARTIR DAS 
11:00h. Sold Empresa Vende - 11h. Loc.: DF, MG, PB, PR, RJ, RN, RS, SP. Sucatas de Cancelas, Eletrônicos, e Itens de Cozinha, etc. 10/09/2021 
A PARTIR DAS 14:00h. Sold Nortis - 14h. Loc.: SP. Pedra Cuba, Vasos, Armários, Micro-ondas, Refrigerador.

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.

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

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.

08/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Systems-12h. Loc.: SP. Prateleiras, Estruturas Armazenagem, Empilhadeiras. 09/09/2021 A PARTIR 
DAS 14:45h. AMG Comex-14:45h. Loc.: SP. Gerador, Compressores, Empilhadeiras, Maq. De Solda. 09/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. PME 
Thanfer - 15h. Loc.: SP. Moldes de Injeção, Maquinas de Solda, Serras, Motores. 10/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business-12h. Loc.: 
SP. Porta Pallets, Prateleiras Industriais, Caixas Plásticas.

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.

08/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. P&G Manaus - 15:30h. Loc.: AM. Máquina Seladora Koch. 08/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. TIVIT - 
16:30h. Loc.: PR. Sofás, Mesas, Gaveteiros, Armários, Ventiladores, Etc. 09/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Braspine-11h. Loc.: PR. Appliance 
Firewall Blockbit Bb-Apl5, Apl1000, Apl10. 09/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Compartilhado 1095 A-13h. Loc.: BA, GO, MG, MS, PB, PR, RJ, 
SP. Peças Elétricas, Rolos de Fita Lixa, Discos e outros. 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. PME Pedreira Mattar - 14:30h. Loc.: MG. Cavalo 
Mecânico Volvo, Pá Carregadeira Fiatallis. 09/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis - Nexa - 09/09/2021. Loc.: MG. Terrenos em Três 
Marias/MG. Regularizados e sem débito. 09/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. PME Aucom - 15:30h. Loc.: SP. Portal Fresadora Italiana. 
09/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Axians-16:30h. Loc.: SP. Impressoras Lexmark. 10/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. PME Eringer - 11:30h. 
Loc.: SP. Centro de Usinagem Okuma, e Romi. Torno CNC Mazaki. 10/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Boehringer - 13h. Loc.: SP. Notebooks 
Dell e Lenovo, Desktops Lenovo. 10/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Unisys-15h. Loc.: SP. Estações de Trabalho Duplas com Cadeiras. 
10/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Solistica-16h. Loc.: AL, BA, MA, PA, RN, RS, SP. Iveco Daily, Caminhões Baú MB, Cavalo Mecânico Iveco. 

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 19/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA 
PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM DIFERENTES 
GRAUS DE DEPENDÊNCIA, EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊN-
CIA – ILPI - DA REDE PRIVADA.

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, 
nos dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Cabreúva, sito Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Cen-
tro,podendo adquiri-lo junto ao Departamento de Compras e Licitações, em 
CD-ROM a ser retirado no referido endereço, mediante entrega, de mídia 
virgem, ou na forma impressa mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez 
reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço ou 
ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Pre-
feitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreúva.sp.gov.br.  

Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Setor 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 16 
de setembro de 2021, até às 09:30 horas, iniciando a sua abertura às 
10:00 horas.

CABREÚVA, 31 DE AGOSTO DE 2021.
ANTÔNIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICADO COM DEVOLUÇÃO DE 
PRAZOS PARA ALTERAÇÕES NA DATA DE 
ABERTURA DO CERTAME E ENTREGA DAS 
PROPOSTAS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, 
POR BOMBEIRO CIVIL, COM O FORNECI-
MENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMEN-
TOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPA-
MENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVO E DE 
MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, 
PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS 
EDIFÍCIOS DA SECRETARIA DA EDUCA-
ÇÃO– PARTICIPAÇÃO AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 047/
DA/2021
PROCESSO n.º SEDUC-PRC-2021/17431
OFERTA DE COMPRA N° 080102000012021 
OC00025
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 01/09/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 15/09/2021– as 10h00min
INFORMAÇÕES: fones: (11) 2075-4301, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 8h às 17h.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

7.ª Delegacia Seccional de Polícia – Itaquera 
ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021

PROCESSO Nº 12/2021  
O Dirigente da UGE 180360 – 7.ª Delegacia Seccional de Polícia – DECAP torna pública a licitação 
na modalidade Tomada de Preços, objetivando a execução de obra, consistente na reforma do imóvel 
que abriga o 68.º Distrito Policial, localizado na R. João da Silva Aguiar, 229 - Lageado, – São Paulo – 
SP, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e Executivo que integra o Edital 
como Anexo I, sessão a ser realizada na Sede da 7.ª Delegacia Seccional de Polícia – DECAP, situa-
da na Avenida Nagib Farah Maluf, 209 – 1º andar – Conjunto Habitacional José Bonifácio – São Paulo/
SP, no dia 17.09.2021, às 10 horas. O edital poderá ser obtido no sitio www.imesp.com.br, bastando 
acessar e negócios-publicos ou retirado na Seção de Finanças da 7.ª Delegacia Seccional de Polícia 
– DECAP, no endereço supracitado, em dias úteis, das 10:00 às 17:00 horas. Os projetos podem ser 
acessados pela internet no endereço abaixo indicado, que deve ser copiado e colado no navegador:
https://drive.google.com/drive/folders/1LmY9aNvGWP9rvTtK_LNrqR2o8pEF-o_e?usp=sharing

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da 
demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega 
única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias, de acordo com a 
descrição constante do Anexo I, que faz parte integrante do processo 
licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através dos sites: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão 
se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 16 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, 31 DE AGOSTO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

REABERTURA DE PRAZO(Edital publicado na edição de 31/08/2021 da 
Imprensa do Município, Gazeta e Diário do Estado, com o objeto incorreto)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de lonas vinílicas, toldos de proteção e toldos fixos, incluindo os serviços 
de instalação/ desinstalação e/ou serviço de reforma em estruturas, para a manutenção 
nas Unidades Escolares, Unidades de Saúde, Núcleos Esportivos, Guarda Civil, Centro de 
Operações e Inteligência e Corpo de Bombeiros, através do Sistema de Registro de Preços, 
com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução 
dos serviços em até 20 (vinte) dias, de acordo com as descrições constantes do Anexo I, 
que faz parte do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através do “site” 
da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, 
diretamente à Pregoeira Regiane Freitas de Abreu, na sala de reunião do Departamento 
de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada 
II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 15 de setembro de 2021. Informações através dos 
telefones nºs.: (19) 3834-9202 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 31 DE AGOSTO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2021 - EDITAL Nº 151/2021

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021 - EDITAL 
Nº 45/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12929/2021 - A 

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através 
do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, por autorização do 
Senhor Prefeito, torna-se público que se acha aberta licitação cujo objeto: 
AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE PEDRAS CONFORME ANEXO I DO 
EDITAL. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 20/09/2021 às 
10h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, 
sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51 - Centro – Ibiúna/
SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

EDSON LUIZ SOARES – PREGOEIRO
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 
- EDITAL Nº 29/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8344/2021 - A 
Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através 
do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, por autorização do 
Senhor Prefeito, RESOLVE HOMOLOGAR O PROCESSO DE LICITAÇÃO 
CUJO OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA UTI COMPLETA, ZERO 
QUILÔMETRO, ANO 2021/2022 E 01 AMBULÂNCIA SIMPLES, ZERO 
QUILÔMETRO, ANO 2021/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
DESTE EDITAL: PARA A EMPRESA: J.C.B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSE 
EIRELI, LOTE: 01 VALOR R$ 220.000,00, vencedora do certame por ofertar o 
MENOR PREÇO e atender as exigências do edital e LOTE: 02 FRACASSADO.

Ibiúna, 31 de Agosto 2021 – PAULO KENJI SASAKI – PREFEITO.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÍNUOS DE PREPARO E DISTRIBUI-
ÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E 
EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS 
ADEQUADAS, AOS ALUNOS REGULAR-
MENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA 
ESTADUAL, CONTRATADOS SOB O REGIME 
DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – 
PARTICIPAÇÃO AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n° 10/2021 
PROCESSO n° SEDUC-PRC-2021/24913
OFERTA DE COMPRA Nº 
08026900001OC202100016
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO ÍNICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA 
PROPOSTA ELETRÔNICA 01/09/2021. DATA 
E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLI-
CA 15/09/2021 ÀS 10:00min.

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DocuSign Envelope ID: 5C2E4E1D-7476-4ED4-A6B4-FC27CF72B159
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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

01 e 02/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1014571-52.2020.
valor total: R$ 20,00




               
  
  
 
                

             K-01e02/09

01 e 02/09
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1110002-26.2014.
valor total: R$ 40,00



 

                
              

               

  

        
                 

   
                

        K-01e02/09

01 e 02/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0006039-82.2020.
valor total: R$ 30,00






   
                
 

                  
            
 
  K-01e02/09



 
            
   
     
                     
  

   

          

01 e 02/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0027858-18.2020.
valor total: R$ 30,00






   
                
 

                  
            
 
  K-01e02/09




               
              




   

 
                  
   
  

01 e 02/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0013718-60.2020.
valor total: R$ 30,00






   
                
 

                  
            
 
  K-01e02/09



   



                  

                

  
 
        

01 e 02/09
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004104-22.2020.
valor total: R$ 40,00




                 


           
              
              
                

                  
                  

                 
             
  
       K-01e02/09

01 e 02/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0019601-88.2011.
valor total: R$ 30,00






   
                
 

                  
            
 
  K-01e02/09









                   


    

01 e 02/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1011394-07.2016.
valor total: R$ 20,00




           
                  
 

   

      K-01e02/09

01 e 02/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003911-55.2014.
valor total: R$ 30,00






   
                
 

                  
            
 
  K-01e02/09




             
 

                

                      

   
  
      

01 e 02/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1011776-73.2020.
valor total: R$ 20,00







                
 


   K-01e02/09

01 e 02/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004602-10.2020.
valor total: R$ 30,00






   
                
 

                  
            
 
  K-01e02/09


  
             
              
 

  

                 
                

             

01 e 02/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004457-37.2019.
valor total: R$ 20,00



           

       
  
              
        K-01e02/09

01 e 02/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1014945-39.2018.
valor total: R$ 20,00









                 
        K-01e02/09

01 e 02/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0018667-62.2013.
valor total: R$ 30,00






   
                
 

                  
            
 
  K-01e02/09


 

                 

   

  

                
 

          

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

01 e 02/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1035565-48.2013.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
  K-01e02/09



                    
  
                   

      
 

                 

                   

  
   

01 e 02/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1014743-81.2017.
valor total: R$ 20,00



  
               

 

                    


     K-01e02/09

01 e 02/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1010364-95.2016.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
  K-01e02/09




                 

    
                  
               

   

          

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DO RIBEIRÃO PIRAÍ – CONIRPI

CNPJ: 07.078.236/0001-90
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021

EDITAL Nº 01/2021 - PROCESSO Nº 03/2021
Objeto: Registro de preços para prestação de 
serviços de empresa especializada em coleta, 
análises e relatório técnico de comunidades 
aquáticas e Conama 357 artigo 16, confor-
me descritivo constante no ANEXO I. O Edital 
está disponível gratuitamente através dos si-
tes: www.bbmnetlicitacoes.com.br, www.saae.
sp.gov.br e http://www.consorciopirai.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 16 de setembro de 
2021, às 09h00. Maiores informações, na Ge-
rência de Compras, Licitações e Contratos do 
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. 
Indaiatuba, 31 de agosto de 2021. Engº Agrº 
Nilson Alcides Gaspar - Prefeito e Presidente 
do CONIRPI

RETI-RATI DO EDITAL Nº 114/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2.021

OBJETO: Face aos pedidos de esclarecimen-
tos, referente ao Pregão Eletrônico nº 70/2.021, 
que objetiva a Contratação de empresa espe-
cializada, para prestação de serviços de implan-
tação, gerenciamento, administração, fi scali-
zação, emissão, fornecimento e manutenção 
de cartão magnético/eletrônico e respectivas 
senhas, com a obrigatoriedade de creditar nos 
respectivos cartões os valores correspondentes 
ao Prêmio Assiduidade, somente aos servido-
res ativos da Prefeitura Municipal de Birigui-SP, 
conforme Lei Municipal nº 6.181/2016, para 
aquisição de produtos em estabelecimentos 
comerciais diversos (gêneros alimentícios em 
geral, calçados, vestuários, combustível, me-
dicamentos em geral, consultas médicas, tra-
tamento dentário, etc.), fi ca alterado o referido 
Edital. Em razão da retifi cação altera-se a data 
da abertura para: 16/09/2.021, às 08:00 horas. 
Melhores informações poderão ser obtidas jun-
to à Divisão de Compras, Licitações e Gestão 
de Contratos na Rua Anhanguera nº 1155, Jar-
dim Morumbi, ou e-mail: andreia.pregoeira@
birigui.sp.gov.br / licitações@birigui.sp.gov.br. 
O Edital e sua Retifi cação poderão ser lidos 
naquela Seção e retirado gratuitamente no site 
www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milani – 
Prefeito Municipal. Birigui - SP, 31/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

RETI-RATI DO EDITAL Nº 114/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2.021.
JULGAMENTO ÀS IMPUGNAÇÕES.

Após análise dos pedidos de Impugnações ao 
Edital do Pregão Eletrônico nº 70/2021 interpos-
to pela empresa “EDENRED SOLUÇÕES DE 
PAGAMENTOS HYLA S.A.”, respaldado pela 
manifestação da Secretaria requisitante, decide 
Indeferir os “Pedidos de Impugnações”, porém, 
o Edital será Retifi cado, devido a outras incon-
sistências do edital. Em razão da retifi cação al-
tera-se a data da abertura para: 16/09/2.021, às 
08:00 horas. Melhores informações poderão ser 
obtidas junto à Divisão de Compras, Licitações 
e Gestão de Contratos na Rua Anhanguera nº 
1155, Jardim Morumbi, ou e-mail: andreia.pre-
goeira@birigui.sp.gov.br / licitações@birigui.sp.
gov.br. O julgamento da Impugnação na íntegra, 
poderá ser lidos naquela Seção e retirado gra-
tuitamente no site www.birigui.sp.gov.br. Andréia 
Cristina Possetti Melo, Pregoeira Ofi cial. Birigui, 
31/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

REDESIGNAÇÃO DE ABERTURA
EDITAL Nº 052/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
Considerando que, na presente data, designada 
para abertura da licitação acima (31/08/2021 às 
08h30min) não havia quórum mínimo para pro-
cessamento do certame (Art. 51 da Lei Federal 
nº 8.666/93), fi ca redesignado nova abertura 
do Edital nº 052/2021 para o dia 17/09/2021, 
às 08h30min. O edital atualizado na íntegra 
encontra-se à disposição dos interessados no 
Site: www.birigui.sp.gov.br ou na Divisão de 
Compras, Licitações e Gestão de Contratos, na 
Rua Anhanguera nº 1.155 Andar Térreo, Jardim 
Morumbi, Birigui/SP. Leandro Maffeis Milani, 
Prefeito Municipal, Birigui, 31/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 940/21, PROCESSO Nº 2021/00913, Oferta de Compra 092301090572021OC01050 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de ELETRODO 
DE ESTIMULACAO CEREBRAL COMPATIVEL ST JUDE, GERADOR DE PULSO PARA 
ESTIMULAÇÃO CEREBRAL, CONJUNTO BOMBA INFUSAO IMPLANTAVEL, CABO 
EXTENSOR PARA GERADOR CEREBRAL COMP. SISTEMA, GERADOR DE PULSOS 
DE CDI, 70GR, DF1 , CAMARA DUPLA, com cessão em comodato de equipamentos, incluindo 
acessórios e insumos que lhes sejam inerentes e assistência técnica, cuja sessão será realizada 
no dia 15/09/2021, às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites
www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br a partir de 01/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: 
MARCOS LIMA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
943/21, PROCESSO Nº 2021/01662, Oferta de Compra 092301090572021OC01089 para constituição 
de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de SISTEMA DE SUPORTE 
VITAL PERMANENTE TAM. ADULTO, SISTEMA DE SUPORTE VITAL PERMANENTE 
TAM. PEDIATRICO/INFANTIL, com cessão em comodato de equipamentos, incluindo 
acessórios e insumos que lhe sejam inerentes e assistência técnica, cuja sessão será realizada 
no dia 15/09/2021, às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites 
www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br a partir de 01/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: 
JOSE ROBERTO S. MATOS e suplentes.

Kallas Incorporações 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 31 de agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: No 31/08/2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia de Kallas Incorporações e Construções 
S.A. (“Companhia”), localizada na Rua João Lourenço, nº 432, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo. 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 Admi-
nistração. 3. Mesa: Emílio Rached Esper Kallas – Presidente; Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão – Secretária. 4. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre (i) a retificação da deliberação “(xv)” tomada 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 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 Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Kallas Incorporações 
e Construções S.A.”, conforme aditado de tempos em tempos, 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 formalização, efetivação e implementação da deliberação 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 do item “(xv)” da deliberação 5.1 aprovada na RCA da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “(xv) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: as Debêntures serão subscritas, a qualquer momento, a 
partir da data de início da distribuição, conforme informada no comunicado a que se refere o artigo 7-A da Instrução CVM 476, 
durante o prazo de colocação das Debêntures previsto no artigo 8º-A, da Instrução CVM 476, sendo que as Debêntures serão 
integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário, de acordo com as 
normas de liquidação e procedimentos estabelecidos pela B3. Caso a qualquer Debênture venha a ser integralizada em data 
diversa e posterior à Data da Primeira Integralização, a integralização deverá considerar o Valor Nominal Unitário acrescido da 
Remuneração (conforme definida abaixo), calculada pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade até a data de 
sua efetiva integralização. As Debêntures poderão ser subscritas com ágio ou deságio a ser definido pelos Coordenadores no 
ato de subscrição das Debêntures, sendo certo que, caso aplicável, o ágio ou deságio, será o mesmo para todas as Debêntures 
integralizadas na mesma data;” 5.2. Autorizaram a Diretoria e/ou seus procuradores a praticar, perante qualquer entidade, todos 
os atos e assinar todos os documentos necessários à formalização, 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 Restritos, 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. 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, 31/08/2021. Mesa: Emílio Rached 
Esper Kallas: Presidente; Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão: Secretária.

06/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Apto 75m², Vaga na Vila Tupiry, Praia Grande/SP - 2ª Praça. 
06/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 457m² em Araras/SP - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 
08/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu - 9h. Loc.: SP. Leilão de Informática, Móveis e Eletros. 08/09/2021 A PARTIR 
DAS 11:00h. Sold Loja do Mecânico - 11h. Loc.: SP. Serras, Lixadeiras, Parafusadeiras, Esmerilhadeiras, Politriz. 08/09/2021 A PARTIR DAS 
11:00h. 4ª Vara Cível da Lapa 11h 1ª Praça. Loc.: SP. Televisores, quadros e mesa de madeira, Televisores. 08/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 
2ª Vara Cível de São Vicente/SP. Loc.: SP. Apartamento com 66m², em São Vicente/SP. 08/09/2021 A PARTIR DAS 11:45h. 7ª Vara Cível da 
Capital/SP 11:45h 1ª Praça. Loc.: SP. 3 imóveis no Campo Belo, 1 no Ibirapuera e 1 no Paraíso. 08/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold Trade 
Recycle - 12h. Loc.: RS. Motor Indução, Bombas Dosadora, Servidor, Nobreak, Etc. 08/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold HM Engenharia - 
13h. Loc.: SP. Honda Civic EXL CVT 2.0. 08/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Casa8 - 14h. Loc.: SP. Casa8 - Aquarela Home. 08/09/2021 A 
PARTIR DAS 15:00h. Sold Etna - 15h. Loc.: SP. Sofás, Aparadores, Poltronas, Cadeiras e Etc. 08/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold Guascor 
do Brasil - 16h. Loc.: AC. Peças Cummins. 09/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. MA IMÓVEIS - Banco Inter - AF 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 214m² em 
Mogi das Cruzes/SP - Alienação Fiduciária. 09/09/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto. 91m² e Vaga de 
Garagem no Pq. Imperial. 09/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. 4ª Vara Cível de Ribeirão Preto/SP 2ª Praça. Loc.: SP. Dois apartamentos no 
Condomínio Jardim Europa. 09/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 39ª Vara Cível da Capital de São Paulo. Loc.: SP. Bens Diversos para Escritório. 
09/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 4ª Vara Cível de São Vicente. Loc.: SP. Apartamento com 129,40m² em São Vicente/SP. 09/09/2021 A 
PARTIR DAS 12:00h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apartamento 215m² em São Paulo/SP - Alienação Fiduciária. 09/09/2021 A 
PARTIR DAS 16:00h. Sold IMC Louveira - 16h. Loc.: SP. Fornos, Fritadeiras, Fogões, Balcões Refrigerados, Mesas. 10/09/2021 A PARTIR DAS 
11:00h. Sold Empresa Vende - 11h. Loc.: DF, MG, PB, PR, RJ, RN, RS, SP. Sucatas de Cancelas, Eletrônicos, e Itens de Cozinha, etc. 10/09/2021 
A PARTIR DAS 14:00h. Sold Nortis - 14h. Loc.: SP. Pedra Cuba, Vasos, Armários, Micro-ondas, Refrigerador.

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.

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

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.

08/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Systems-12h. Loc.: SP. Prateleiras, Estruturas Armazenagem, Empilhadeiras. 09/09/2021 A PARTIR 
DAS 14:45h. AMG Comex-14:45h. Loc.: SP. Gerador, Compressores, Empilhadeiras, Maq. De Solda. 09/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. PME 
Thanfer - 15h. Loc.: SP. Moldes de Injeção, Maquinas de Solda, Serras, Motores. 10/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business-12h. Loc.: 
SP. Porta Pallets, Prateleiras Industriais, Caixas Plásticas.

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.

08/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. P&G Manaus - 15:30h. Loc.: AM. Máquina Seladora Koch. 08/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. TIVIT - 
16:30h. Loc.: PR. Sofás, Mesas, Gaveteiros, Armários, Ventiladores, Etc. 09/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Braspine-11h. Loc.: PR. Appliance 
Firewall Blockbit Bb-Apl5, Apl1000, Apl10. 09/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Compartilhado 1095 A-13h. Loc.: BA, GO, MG, MS, PB, PR, RJ, 
SP. Peças Elétricas, Rolos de Fita Lixa, Discos e outros. 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. PME Pedreira Mattar - 14:30h. Loc.: MG. Cavalo 
Mecânico Volvo, Pá Carregadeira Fiatallis. 09/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis - Nexa - 09/09/2021. Loc.: MG. Terrenos em Três 
Marias/MG. Regularizados e sem débito. 09/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. PME Aucom - 15:30h. Loc.: SP. Portal Fresadora Italiana. 
09/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Axians-16:30h. Loc.: SP. Impressoras Lexmark. 10/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. PME Eringer - 11:30h. 
Loc.: SP. Centro de Usinagem Okuma, e Romi. Torno CNC Mazaki. 10/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Boehringer - 13h. Loc.: SP. Notebooks 
Dell e Lenovo, Desktops Lenovo. 10/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Unisys-15h. Loc.: SP. Estações de Trabalho Duplas com Cadeiras. 
10/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Solistica-16h. Loc.: AL, BA, MA, PA, RN, RS, SP. Iveco Daily, Caminhões Baú MB, Cavalo Mecânico Iveco. 

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 19/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA 
PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM DIFERENTES 
GRAUS DE DEPENDÊNCIA, EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊN-
CIA – ILPI - DA REDE PRIVADA.

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, 
nos dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Cabreúva, sito Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Cen-
tro,podendo adquiri-lo junto ao Departamento de Compras e Licitações, em 
CD-ROM a ser retirado no referido endereço, mediante entrega, de mídia 
virgem, ou na forma impressa mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez 
reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço ou 
ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Pre-
feitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreúva.sp.gov.br.  

Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Setor 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 16 
de setembro de 2021, até às 09:30 horas, iniciando a sua abertura às 
10:00 horas.

CABREÚVA, 31 DE AGOSTO DE 2021.
ANTÔNIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICADO COM DEVOLUÇÃO DE 
PRAZOS PARA ALTERAÇÕES NA DATA DE 
ABERTURA DO CERTAME E ENTREGA DAS 
PROPOSTAS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, 
POR BOMBEIRO CIVIL, COM O FORNECI-
MENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMEN-
TOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPA-
MENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVO E DE 
MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, 
PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS 
EDIFÍCIOS DA SECRETARIA DA EDUCA-
ÇÃO– PARTICIPAÇÃO AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 047/
DA/2021
PROCESSO n.º SEDUC-PRC-2021/17431
OFERTA DE COMPRA N° 080102000012021 
OC00025
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 01/09/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 15/09/2021– as 10h00min
INFORMAÇÕES: fones: (11) 2075-4301, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 8h às 17h.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

7.ª Delegacia Seccional de Polícia – Itaquera 
ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021

PROCESSO Nº 12/2021  
O Dirigente da UGE 180360 – 7.ª Delegacia Seccional de Polícia – DECAP torna pública a licitação 
na modalidade Tomada de Preços, objetivando a execução de obra, consistente na reforma do imóvel 
que abriga o 68.º Distrito Policial, localizado na R. João da Silva Aguiar, 229 - Lageado, – São Paulo – 
SP, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e Executivo que integra o Edital 
como Anexo I, sessão a ser realizada na Sede da 7.ª Delegacia Seccional de Polícia – DECAP, situa-
da na Avenida Nagib Farah Maluf, 209 – 1º andar – Conjunto Habitacional José Bonifácio – São Paulo/
SP, no dia 17.09.2021, às 10 horas. O edital poderá ser obtido no sitio www.imesp.com.br, bastando 
acessar e negócios-publicos ou retirado na Seção de Finanças da 7.ª Delegacia Seccional de Polícia 
– DECAP, no endereço supracitado, em dias úteis, das 10:00 às 17:00 horas. Os projetos podem ser 
acessados pela internet no endereço abaixo indicado, que deve ser copiado e colado no navegador:
https://drive.google.com/drive/folders/1LmY9aNvGWP9rvTtK_LNrqR2o8pEF-o_e?usp=sharing

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da 
demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega 
única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias, de acordo com a 
descrição constante do Anexo I, que faz parte integrante do processo 
licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através dos sites: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão 
se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 16 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, 31 DE AGOSTO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

REABERTURA DE PRAZO(Edital publicado na edição de 31/08/2021 da 
Imprensa do Município, Gazeta e Diário do Estado, com o objeto incorreto)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de lonas vinílicas, toldos de proteção e toldos fixos, incluindo os serviços 
de instalação/ desinstalação e/ou serviço de reforma em estruturas, para a manutenção 
nas Unidades Escolares, Unidades de Saúde, Núcleos Esportivos, Guarda Civil, Centro de 
Operações e Inteligência e Corpo de Bombeiros, através do Sistema de Registro de Preços, 
com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução 
dos serviços em até 20 (vinte) dias, de acordo com as descrições constantes do Anexo I, 
que faz parte do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através do “site” 
da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, 
diretamente à Pregoeira Regiane Freitas de Abreu, na sala de reunião do Departamento 
de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada 
II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 15 de setembro de 2021. Informações através dos 
telefones nºs.: (19) 3834-9202 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 31 DE AGOSTO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2021 - EDITAL Nº 151/2021

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021 - EDITAL 
Nº 45/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12929/2021 - A 

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através 
do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, por autorização do 
Senhor Prefeito, torna-se público que se acha aberta licitação cujo objeto: 
AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE PEDRAS CONFORME ANEXO I DO 
EDITAL. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 20/09/2021 às 
10h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, 
sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51 - Centro – Ibiúna/
SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

EDSON LUIZ SOARES – PREGOEIRO
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 
- EDITAL Nº 29/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8344/2021 - A 
Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através 
do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, por autorização do 
Senhor Prefeito, RESOLVE HOMOLOGAR O PROCESSO DE LICITAÇÃO 
CUJO OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA UTI COMPLETA, ZERO 
QUILÔMETRO, ANO 2021/2022 E 01 AMBULÂNCIA SIMPLES, ZERO 
QUILÔMETRO, ANO 2021/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
DESTE EDITAL: PARA A EMPRESA: J.C.B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSE 
EIRELI, LOTE: 01 VALOR R$ 220.000,00, vencedora do certame por ofertar o 
MENOR PREÇO e atender as exigências do edital e LOTE: 02 FRACASSADO.

Ibiúna, 31 de Agosto 2021 – PAULO KENJI SASAKI – PREFEITO.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÍNUOS DE PREPARO E DISTRIBUI-
ÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E 
EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS 
ADEQUADAS, AOS ALUNOS REGULAR-
MENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA 
ESTADUAL, CONTRATADOS SOB O REGIME 
DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – 
PARTICIPAÇÃO AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n° 10/2021 
PROCESSO n° SEDUC-PRC-2021/24913
OFERTA DE COMPRA Nº 
08026900001OC202100016
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO ÍNICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA 
PROPOSTA ELETRÔNICA 01/09/2021. DATA 
E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLI-
CA 15/09/2021 ÀS 10:00min.

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

B3gazetasp.com.br
Quarta-feira, 1º De setembro De 2021 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038206-62.2020.8.26.0100. 
    O(A)MM.Juiz(a)de Direito da 21ªVara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Már-
cio Teixeira Laranjo,na forma da Lei, etc. FAZ SABER a (o) MONSIEUR DANY EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.,CNPJ.43.105.535/0001-30,que Condomínio Edifício Monsieur Da  
ny ajuizou a Ação de Execução,representada pelos condomínios vencidos de 05/15 a 04/20,do BOX 
09, de propriedade da executada, no Ed. - Autor. Encontrando-se a executada, em lugar ignorado, foi 
deferida sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pa-
gue o débito de R$ 7.663,46 (04/20), acrescido das cominações legais, sob pena de penhora e avalia-
ção de bens suficientes para a satisfação da dívida e, em havendo pagto. em tal prazo, a verba hono-
rária fixada em 10% será reduzida pela metade, ou ofereça embargos em 15 dias, podendo ainda se 
valer a executada no mesmo prazo do parcelamento legal (art. 916). NNããoo  sseennddoo  ooffeerreecciiddoo  eemmbbaarrggooss,,  
sseerráá  nnoommeeaaddoo  ccuurraaddoorr  eessppeecciiaall..  Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de julho de 2021. - 

AVISO LICITAÇÃO – NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065 / 2021

Objeto: Registro de preços para aquisi-
ção de TESTE RÁPIDO P/ PESQUISA DE 
ANTÍGENO VIRAL SARS-COV 2
Orgão Interessado: Secretaria Municipal 
de Saúde de Araraquara
Mais informações: pregoeirogeraldo@ara-
raquara.sp.gov.br; www.licitacoes-e.com.br; 
www.araraquara.sp.gov.br/portal-transpa-
rencia-saude/portal-transparencia-saude
ABERTURA DE PROPOSTAS 13 de se-
tembro 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

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL
AVISO DE SUSPENSÃO DE 

LICITAÇÃO
PROCESSO CM Nº 2918/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021
OBJETO:  Contratação de empresa especia-
lizada para locação de equipamentos de TIC 
(Tecnologia da Informação e Comunicação), 
implantação de todos os itens e migração do 
legado, com garantia técnica do fabricante, 
devidamente descritos e caracterizados nas 
especifi cações técnicas de cada item cons-
tantes no Termo de Referência (Anexo I), 
pelo período de 12 (doze) meses.
O Presidente da Câmara Municipal de São 
Caetano do Sul torna público a todos os 
interessados que o processo licitatório Pre-
gão Presencial n° 04/2021, Processo CM nº 
2918/2021, com sessão pública para aber-
tura de envelopes prevista para o dia 02 de 
setembro de 2021, às 10:00 horas, pelas 
razões encartadas aos autos, encontra-se 
SUSPENSO “SINE DIE”.
São Caetano do Sul, 31 de agosto de 2021.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 10/2021.

PROCESSO Nº 16.864/2021.
EDITAL N° 111/2021

Comunicamos aos interessados em 
participarem da Concorrência Pública 
nº 10/2021, cujo objeto é a contrata-
ção de empresa para coleta, manual 
e mecanizada, coleta de caçambas, 
contêiner, operação de transbordo, 
transporte e destinação final de resí-
duos sólidos domiciliares e comerciais 
no município, que fica retificado o item 
8.1.4.8 do Edital: 
Onde se lê: 8.1.4.8. Atestado de visto-
ria técnica realizada por representante 
da empresa, se realizada, ou declara-
ção de que deixou de fazê-la, aceitan-
do todas as condições estabelecidas 
neste Edital;
Leia-se: 8.1.4.8. Atestado de vistoria 
técnica realizada por representante da 
empresa.
Caraguatatuba, 31 de agosto de 2021. 
MARCELO LANZELOTTE PEREIRA. 
Secretário Municipal de Serviços 
Públicos.

AVISO DE ABERTURA 
Pregão Eletrônico nº 68/2021

Processo nº 19.524/2021
Objeto: Registro de preços refeições 
prontas para eventos no município.
Abertura: 17/09/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguata-
tuba.sp.gov.br/licitacoes/

COMUNICADO
LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2021

Comunicamos a todos os interessa-
dos a participarem do Leilão Público 
nº 01/2021 – Processo nº 11.180/2021, 
que tem por objeto alienação de bens 
imóveis dos lotes remanescentes, 
de acordo com o Processo Interno 
11.882/2018, que o Edital nº 54/2021 
passou por alterações. O Edital re-
tificado encontra-se disponível no 
site: www.caraguatatuba.sp.gov.br/
licitacoes. Data: 31/08/2021. Assina: 
Eduardo Cursino - Secretário Municipal 
de Administração.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 81/2021

Processo nº 22.502/2021 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO 
DE MATERIAIS DE CONSUMO 
PARA CONSULTÓRIOS 
ODONTOLÓGICOS.
Abertura: 17/09/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realiza-
ção: www.caraguatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes
Assinatura: 31 de agosto de 2021, Dr. 
GUSTAVO ALEXEY BOHER LOPES, 
Secretário Municipal de Saúde.

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO”
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021

EDITAL Nº 046/2021
Objeto: Aquisição de Cimento CP-II-32 
em sacos de 50 kg
Encerramento: 16 (dezesseis) de setembro 
de 2021 às 09h00.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021
EDITAL Nº 047/2021

Objeto: Registro de Preços para Aquisição 
de Suco Tetra Pack 200 ml e Biscoito Sa-
chê Individual
Encerramento: 15 (quinze) de setembro de 
2021 às 09h00.
Informações: A Cópia completa do Edital po-
derá ser adquirida, mediante apresentação 
de mídia, no Departamento de Suprimentos, 
sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 1.135 – 
Centro – Itapecerica da Serra, no horário 
das 08:30 às 16:30 horas, nos dias úteis, 
ou mediante solicitação através do endere-
ço eletrônico pregao@itapecerica.sp.gov.br, 
contendo os dados cadastrais do interessa-
do. Demais informações poderão ser obti-
das pelo telefone 4668.9000 ramal 9109 ou 
9112, com código de acesso (DDD) 0XX11.
Itapecerica da Serra, 31 de agosto de 2.021.

MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO
Secretário de Assuntos Jurídicos

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 

PROCESSO DE COMPRA Nº 380/2021
OBJETO: Aquisição de 77 (setenta e sete) notebooks 
para a rede municipal de ensino em atendimento as au-
las presenciais e remotas, conforme solicitado pelo dire-
tor do departamento de educação através do memorando 
EDUC nº 120/2021.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 14/09/2021 – 
Horas 09:00:00
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 
14/09/2021 – Horas 09:01:00
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
14/09/2021 – Horas 09:30:00
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, 
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame.
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, informações 
Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 31 de Agosto de 2021. Eleazar Muniz 
Junior - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

PREFEITA MUNICIPAL DE PIRANGI 
RESUMO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRANGI/SP, no uso de suas atribuições, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que na Prefeitura Municipal de Pirangi/SP, situada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 579, Centro, Pirangi/SP - nos termos da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar licitação, na modalidade LEILÃO, na 
data de 17/09/2021, às 09h00 para alienação dos bens móveis inservíveis - VEÍCULOS e 
SUCATAS - relacionado nos Anexos I e II, parte integrante deste Edital, sendo o Sr. Saulo 
Casemiro, servidor designado LEILOEIRO, na forma do artigo 53 da Lei 8.666/93, nomeado 
através da Portaria nº 3.063/2021. Processo Licitatório: nº 84/2021. Modalidade: Leilão nº 
001/2021 - Art. 22, V, Lei nº 8.666/93 Leiloeiro: Saulo Casemiro - Portaria nº 3.063 de 07 
de janeiro de 2021 Comissão de Avaliação dos Bens: Jaíne Sotrati Pirondi, Marcelo Cesar 
Basaglia e Josnei Chimello - Decreto nº 3.262, de 01 de junho de 2021. Abertura: 08h00 
do dia 17 de setembro de 2021 Local: Casa da Cultura “Sebastião Casemiro Domingues”, 
localizada na Avenida 7 de setembro, nº 447, em Pirangi/SP. Horário de execução: Início 
às 09h00, podendo ser suspenso para continuidade, no próximo dia útil subsequente caso 
não tenham sido levados à hasta pública todos os bens designados. Tipo: Maior lance 
Publicação e obtenção do edital:O resumo deste edital será publicado no Diário Oficial 
do Município de Pirangi/SP, Diário oficial do Estado de São Paulo; no comércio local, 
no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Pirangi/SP, localizada naRua Marechal 
Floriano Peixoto, nº 579 – Centro – Pirangi/SP. O edital e seus anexos ficarão disponíveis 
para download no site www.pirangi sp.gov.br e poderão ser solicitados através do e-mail 
prefeitura@pirangi.sp.gov.br. Não será cobrado nenhum valor para fornecimento do edital 
e anexos. Dúvidas e esclarecimentos: As dúvidas e esclarecimentos sobre os termos do 
edital de leilão deverão ser encaminhadas através do e-mail prefeitura@pirangi.sp.gov.br 
ou através do telefone para contato (17) 3386-9600. Pirangi, 31 de Agosto de 2021. Angela 
Maria Busnardo - Prefeita Municipal

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2021 

RETIFICADO II
PROCESSO LICITATÓRIO N° 1803/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 
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.
Homologo a adjudicação do pregoeiro, que consi-
derou vencedora a Instituição financeira BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S.A, pelo MAIOR PRE-
ÇO OFERTADO de R$ 10.491.000,00 (dez mi-
lhões e quatrocentos e noventa e um mil reais), 
adjudicando-lhes o objeto deste Edital.

Araraquara, 31 de Agosto de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração
ROSELI DO CARMO GUSTAVO DA SILVA

Presidente da Fundesport
GILSAMARA MOURA
  Presidente da Fundart

LÚCIA REGINA ORTIZ LIMA
Diretora Executiva – Fungota

DONIZETE SIMIONI
Superintendente do DAAE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

O Prefeito de Embu das Artes TORNA 
PUBLICO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
045/2021 - Processo nº 11.578/2021 - 
Contratação de Empresa para Presta-
ção de Serviços de Acesso à Internet 
com Link dedicado por meio de fibra 
óptica, com sessão marcada para as 
10h do dia 17/09/2021. Edital e infor-
mações poderão ser obtidos junto ao 
Depto. de Licitações, das 09h às 16h, 
(11) 4785-3618/3475, suprimentos@
embudasartes.sp.gov.br e/ou www.em-
budasartes.sp.gov.br. Em 31/08/2021. 
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE TERMO DE DOA-
ÇÃO Nº 01/2021/CGU-R/SP – PROC. Nº 
5521/2021 – DONATÁRIO: MUNICÍPIO 
DE SÃO CAETANO DO SUL – DOADOR: 
UNIÃO (CONTROLADORIA REGIONAL 
DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO) 
– OBJETO: Doação em caráter defi nitivo e 
sem encargos, pelo Doador ao Donatário, 
de 608 (seiscentos e oito) itens de bens 
móveis ociosos (anexo I- Doc. SEI 1977982 
do processo 00225.100008/2021-73), as-
sim classifi cados: 237 equipamentos de in-
formática; 229 móveis para escritórios; 66 
equipamentos elétricos; 35 equipamentos 
de comunicação; 31 equipamentos de áudio, 
vídeo e fotografi a; 07 equipamentos de es-
critório; 03 veículos automotores – VALOR: 
R$ 228.117,03 – DATA DA ASSINATURA: 
30/08/2021. 

RESUMO DE 1º TERMO ADITIVO – ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2021 - 
PROC. Nº 300.081/2021 – DETENTORA: 
MAB EQUIPAMENTOS EIRELI. - OBJETO: 
Fica rerratifi cada a cláusula primeira (item 
1.1), para constar a seguinte forma. Onde 
se lê: Item 14-REFRIGERADOR DUPLEX 
DEFROST DOMÉSTICO COM CAPACI-
DADE ENTRE 458 A 465 LITROS NA COR 
BRANCA CONTENDO NO MÍNIMO 03 PRA-
TELEIRAS NA HORIZONTAL E DE PORTA 
COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO 
RÁPIDO NO FREEZER EXTRAFRIO SIS-
TEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR AR FRIO 
E GAVETÃO PARA LEGUMES MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 702 MM X 1865 
MM X 733 MM LARG X ALT X PROFUND.; 
PESO 845 KGS CONSUMO MÍNIMO DE 
ENERGIA NA VOLTAGEM 127V ACOM-
PANHA ACESSÓRIOS COMO FORMA DE 
GELO- MARCA MIDEA - MODELO: SM112 
- R$ 3.135,00 a un. Leia-se: Item 14-REFRI-
GERADOR DUPLEX DEFROST DOMÉSTI-
CO COM CAPACIDADE ENTRE 458 A 465 
LITROS NA COR BRANCA CONTENDO NO 
MÍNIMO 03 PRATELEIRAS NA HORIZON-
TAL E DE PORTA COMPARTIMENTO DE 
CONGELAMENTO RÁPIDO NO FREEZER 
EXTRAFRIO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
POR AR FRIO E GAVETÃO PARA LEGU-
MES MEDINDO APROXIMADAMENTE 702 
MM X 1865 MM X 733 MM LARG X ALT X 
PROFUND.; PESO 845 KGS CONSUMO 
MÍNIMO DE ENERGIA NA VOLTAGEM 
127V ACOMPANHA ACESSÓRIOS COMO 
FORMA DE GELO- marca ELETROLUX - 
MODELO: DC49A - R$3.135,00 a un. - DATA 
DA ASSINATURA: 25/08/2021. CONTRA-
TANTES: Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Gestão e Secretaria Municipal de 
Educação.

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

Proc. nº 100368/15 - Concurso Público – Edital 01/2015 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
- A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, atendendo Mandado de Segurança, através 
da SEPLAG convoca os(as) candidatos(as) aprovados(as) no Concurso Público realizado 
sob as disposições do Edital 01/2015, abaixo relacionados(as), a comparecerem no SESMT 
- Serviço Especializado em Medicina do Trabalho, localizado à Rua Justino Paixão nº 141, 
bairro Mauá, São Caetano do Sul, SP, para a apresentação de documentos e realização 
da avaliação admissional, de caráter eliminatório. O comparecimento deverá se processar 
de acordo com a escala abaixo. Será desclassifi cado(a)/eliminado(a) o(a) candidato(a) que 
deixar de comparecer à convocação. DIA 09/09/2021 - HORÁRIO: 09:00 HS - QUINTA-
FEIRA: 

Técnico de Laboratório
Posição Nº Insc Candidato Nota Final

001º 051315 MARIA FLAVIA COSTA MACHADO 90,00
São Caetano do Sul, 31 de agosto de 2021. CAIO LESSIO PREVIATO-Secretário Municipal 
de Planejamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
EDITAL

A Mesa da Câmara Municipal de Itariri, no uso de suas atribuições legais 
e com fulcro no disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Federal nº 
101/2000, complementado pelo artigo 235 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal, faz saber a toda população interessada, que a Comissão de Economia desta 
Câmara irá realizar no próximo dia 15 de setembro do corrente ano, às 18h00min (de-
zoito horas), na sede da Câmara Municipal de Itariri, sito à Rua Benedito Calixto, 177 
- Centro, Itariri / SP, a Audiência Pública para apreciação do Projeto de Lei nº 023/2021 
- LOA – ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITARIRI PARA 
O ANO DE 2022, onde será discutido e avaliado com os participantes da audiência.

MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI, EM 30 DE AGOSTO DE 2021.
Luiz Antonio Franco Alixandria – Presidente; Josimar da Silva Teixeira - Vereador 1º 

Secretário; Nestor Rodrigues Silvano - Vereador 2º Secretário

PROCESSO Nº 69185/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento de 800 tone-
ladas de mistura asfáltica reciclada, para 
manutenção das vias públicas municipais, 
através de SRP (Sistema de Registro de 
Preços).

Recebimento do Credenciamento: 
16/09/2020 das 14 horas às 14 horas e 30 
minutos. Recebimento dos envelopes Pro-
posta, Documentação e Declaração de Ple-
no Atendimento aos requisitos de habilita-
ção: 16/09/2021 às 14 horas e 30 minutos. 
O edital em inteiro teor estará à disposição 
dos interessados, gratuitamente através do 
site: www.cajati.sp.gov.br ou na Divisão de 
Compras/Licitações da Prefeitura do Muni-
cípio de Cajati, de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 
11:30 e das 13:30 às 14:30 horas, na Praça 
do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati 
– SP, mediante o pagamento de R$ 15,31 
(quinze reais e trinta e um centavos). Infor-
mações poderão ser obtidas no endereço 
acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo 
e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 31 de agosto de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2021
EDITAL Nº 039/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 078/2021

DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio 
da Prefeitura Municipal, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e local 
designados neste Edital, onde realizará certame 
licitatório, na modalidade de PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, 
NO MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto 
é “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IN-
FORMATICA (SERVIDOR,  COMPUTADORES, 
MONITOR,  MOUSE, IMPRESSORA, HD SSD, 
ESTABILIZADOR, NOBREAK, ROTEADOR, AN-
TENA WIRELESS, TECLADO, CAIXA DE SOM) 
E SMART TV, PARA DIVERSOS DEPARTAMEN-
TOS DA PREFEITURA MUNICIPAL”, conforme 
solicitação dos Departamentos de obras,Departa-
mento de assistência e Desenvolvimento Social , 
Departamento de Fazenda, Recursos Humanos, 
Gabinete e Departamento Jurídico pelo período 
de 06 (seis) meses, subordinado às condições e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus Ane-
xos.

Recebimento das propostas por meio eletrôni-
co: a partir das 09h00min do dia 01/09/2021 até 
as 08h59min do dia 17/09/2021.
Abertura de Propostas iniciais: às 09h00min do 
dia 17/09/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 
09h15min do dia 17/09/2021.
Tempo de Disputa: 10 minutos

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

Valor estimado desta licitação: R$ 98.388,01

Fonte de Recursos: Próprio

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

Pariquera-Açu/SP, 31 de agosto de 2021.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

R E S O L V E

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

Curso: BIOMEDICINA
Ordem de 

classificação NOME R.G.
1º VALÉRIA CUNHA MOREIRA 58.725.370-8

Curso: ENFERMAGEM
Ordem de 

classificação NOME R.G.
3º LARISSA GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS 39.799.520-9

Curso: ENGENHARIA CIVIL
Ordem de 

classificação NOME R.G.
2º RICARDO DE MORAES REDHED 57.478.745-8

Curso: PEDAGOGIA
Ordem de 

classificação NOME R.G.
7º NATACHA LOPES DA SILVA 52.001.044-9
8º KAROLINE EDUARDO DA CUNHA 54.730.749-9
9º LUANA GONÇALVES MARTINS SANTOS 50.077.917-X
10º KAREN CRISTINA SOUZA FERREIRA 64.169.572-X
11º NAYARA BONRRUQUE 58.581.629-3
12º ERIKA FERREIRA CAMARGO 45.960.171-4

Curso: PSICOLOGIA
Ordem de 

classificação NOME R.G.
2º LUIZ NARAZENO C. JUNIOR 40.817.600-3

Curso: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Ordem de 

classificação NOME R.G.
4º AMANDA ROSENDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA 48.472.110-0
5º JULIANE MOURA VITOR DE SOUZA 60.269.762-1
6º MATHEUS CHRISTIAN DA SILVA 60.613.019-6
7º MAYARA MUNIZ GONÇALVES DE SOUZA 40.867.298-5

Curso: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Ordem de 

classificação
NOME R.G.

2º PATRICIA RAMOS MOTA 45.683.137-X

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Cajati/SP, 01 de setembro de 2021

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
E HOMOLOGAÇÃO

DE: 31/08/2021
DESPACHO DO 

PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL 

SRP N° 005/2021
PROCESSO Nº 016/2021

EDITAL N° 009/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA E 
GÁS PARA ATENDER AOS DEPAR-
TAMENTOS DESTA PREFEITURA 
MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 
MESES.
O Município da Estância de Cananéia/
SP, torna público que foi, ADJUDICA-
DO e HOMOLOGADO, o procedimen-
to licitatório realizado na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
005/2021, PROCESSO Nº 016/2021, 
EDITAL N° 009/2021, do tipo menor 
preço por item, o objeto da licitação 
em favor da empresa RAFAEL COS-
TA KLIMKE ME, autorizando a la-
vratura da Ata de Registro de Preços 
nº 05/2021, conforme os itens a se-
guir: item 01- R$ 87,50; item - 02 R$ 
223,00; item- 03 - R$ 335,00; item 04 
- R$ 615,00; item 05 - R$ 11,80; item 
06 - R$ 35,80; item - 07- R$ 14,00; es-
tando a empresa convocada a assinar 
o termo contratual no prazo conforme 
edital.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no CONSAÚDE o Pregão 
Presencial nº 39/21, Processo nº 103/21, 
objetivando a contratação de empresa para 
prestação de serviços médicos especializa-
dos em cardiologia no âmbito do Hospital 
Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua. O Edital 
completo encontra-se à disposição dos inte-
ressados, gratuitamente, no Serviço de Su-
primento, à Rua Pedro Bonne, 508, Centro, 
Pariquera-Açu/SP, ou no site: www.consau-
de.org.br. A sessão pública do pregão será 
realizada às 9 horas do dia 15/09/2021. 
Mais informações pelo Tel. 13 – 3856 9733 
e/ou e-mail: licitacoes@consaude.org.br.

Pariquera-Açu, 31 de agosto de 2021.
José Antonio Antosczezem

Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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B4gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO DE 2021 Economia

EDITAL DE LEILÃO BENS MÓVEIS | Comitente vendedor: Comitente 
vendedor: Grupo CCR S.A - CPF sob nº 129.367.368-46. O leilão será 
realizado dia 29 de Setembro de 2021, às 11:00 horas conforme o horário de 

Brasília, no site www.satoleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato – Jucesp 817.  
EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE 
LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR.

COMUNICADO
Em virtude do feriado 

de 7 de setembro (Independência do Brasil),
informamos às agências e anunciantes

que o Jornal Gazeta de S. Paulo circulará
com edição conjugada conforme abaixo:

04 a 08/09

O departamento comercial receberá
o material para publicação até o

dia 03/09 (sexta-feira) às 18 horas.

EDIÇÃO

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.

Vara Única do Foro da Comarca de Rio das Pedras/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado FABIO JUNIOR MARCOLINI 
(depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 013.061.764-41. O Dr. Dalton Lacerda Vidal 
Vital Filho, MM. Juiz de Direito da Vara Única do Foro da Comarca de Rio das Pedras/SP, 

na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por 
FÁBIO JÚLIO DA SILVA MARCOLINO E OUTRO em face de FABIO JUNIOR MARCOLINI - Processo nº 0000738-
56.2013.8.26.0511/1, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interes-
sada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO 
DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.
br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a 
ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso 
dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/09/2021 
às 10:30h e se encerrará dia 16/09/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que 
terá início no dia 16/09/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 08/10/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no 
mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
– JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofer-
tados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão 
por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor 
da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá 
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA 
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o 
leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 
arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que 
se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao 
Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arre-
matação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas 
incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h 
(vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a 
intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será 
intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: uma motoneta marca 
Honda, modelo BIZ 125 KS, ano 2009/2010, placa BYU9948, cor vermelha, renavam 173030149, gasolina. Consta no site 
da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 190,07 (01/06/2021). 
O bem encontra-se na Rua Bernardino de Campos, 111, Bom Jesus III, Rio da Pedras/SP, sendo nomeado depositário 
o executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para dezembro de 2019. Rio 
das Pedras, 04 de junho de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Dalton Lacerda Vidal Vital Filho - Juiz de Direito
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Vara Única do Foro da Comarca de Rio das Pedras/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados BEGIATO & BEGIATO TRANS-
PORTES LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.384.146/0001-27; MAURO CESAR 
BEGIATO (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 190.355.558-21; BENEDICTA MO-

RAES BEGIATO, inscrita no CPF/MF sob o nº 246.067.998-03; GERALDO BEGIATO, inscrito no CPF/MF sob o nº 
400.938.838-20; e DAMIANA SANTOS BEGIATO, inscrita no CPF/MF sob o nº 326.141.418-95; bem como do credor 
fi duciário BANCO DO BRASIL S.A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-91. O Dr. Dalton Lacerda Vidal 
Vital Filho, MM. Juiz de Direito da Vara Única do Foro da Comarca de Rio das Pedras/SP, na forma da lei, FAZ SABER, 
aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL 
S.A em face de BEGIATO & BEGIATO TRANSPORTES LTDA EPP E OUTROS - Processo nº 0000787-
68.2011.8.26.0511 – Controle nº 384/2011, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.
megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalha-
da do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito 
ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o 
ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do execu-
tado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão 
será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 
13/09/2021 às 11:00h e se encerrará dia 16/09/2021 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores 
ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, 
que terá início no dia 16/09/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 08/10/2021 às 11:00h, onde serão aceitos lances com 
no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
– JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 60% (sessenta por cento)  do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofer-
tados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão 
por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor 
da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá 
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA 
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão 
(Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vulto-
so (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no paga-
mento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 
vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrema-
tante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu 
a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comis-
são, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Lei-
loeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrema-
tação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas 
incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h 
(vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a 
intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será 
intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE Nº 01: um 
veículo marca Toyota, modelo COROLLA XEI18VVT, ano 2002/2003, placa DIE3645, renavam 00786636521, gasolina. 
Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 769,77 
(01/06/2021). Avaliação deste lote: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para julho de 2018. LOTE Nº 02: DIREITOS 
SOBRE O BEM: um caminhão tanque, marca M.B./M.BENZ, modelo L 1618, ano 1996, placa GTK4520, renavam 
651379300, diesel. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no 
valor total R$ 203,03 (01/06/2021). Consta no site da restrição fi nanceira BANCO DO BRASIL S.A e restrição administra-
tiva veículo c/ bloqueios diversos. Avaliação deste lote: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para julho de 2018. LOTE Nº 
03: um buggy marca VW, modelo TERRAL, ano 1985, placa BIX1428, renavam 00402138562, gasolina. Consta no site 
da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 623,17 (01/06/2021). 
Avaliação deste lote: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para julho de 2018. LOTE Nº 04: um reboque, carroceria tanque, 
ano 1974, placa CWI0350, renavam 00437795756. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 610,80 (01/06/2021). Avaliação deste lote: R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) para julho de 2018. LOTE Nº 05: um veículo marca VW, modelo Gol CL, ano 1994, placa BQP0928, renavam 
00623859394, gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo 
no valor total R$ 98,91 (01/06/2021). Avaliação deste lote: R$ 8.000,00 (oito mil reais) para julho de 2018. LOTE Nº 
06: uma caminhonete cab. aberta, marca Fiat, modelo STRADA FIRE FLEX, ano 2011/2012, placa EYI9740, renavam 
00349944016, álcool/gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao 
veículo no valor total R$ 98,91 (01/06/2021). Avaliação deste lote: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para julho de 
2018. LOTE Nº 07: um caminhão, carroceria tanque marca VW, modelo 26.310, ano 2003, placa DAH1336, renavam 
00800843843, diesel. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no 
valor total R$ 1.848,33 (01/06/2021). Consta no site do DETRAN/SP restrição administrativa: veículo c/ bloqueios diver-
sos. Avaliação deste lote: R$ 100.000,00 (cem mil reais) para julho de 2018. LOTE Nº 08: um reboque, carroceria 
tanque SR/Facchini SRF BO, ano 2002/2003, placa DBP2709, renavam 00794560598. Consta no site da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 98,91 (01/06/2021). Consta no site do 
DETRAN/SP restrição administrativa: veículo c/ bloqueios diversos. Avaliação deste lote: R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) para julho de 2018. LOTE Nº 09: um reboque, carroceria tanque Reb/Liess, ano 1988, placa ACB7523, renavam 
00522577989. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor 
total R$ 98,91 (01/06/2021). Consta no site do DETRAN/SP restrição administrativa: veículo c/ bloqueios diversos. Ava-
liação deste lote: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para julho de 2018. LOTE Nº 10: um veículo marca VW, modelo 
Santana CL, ano 1988, placa BIJ5686, renavam 00403617952, álcool. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Esta-
do de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 982,41 (01/06/2021). Avaliação deste lote: R$ 6.000,00 
(seis mil reais) para julho de 2018. Débito desta ação no valor de R$ 269.272,81 (setembro/2020). Rio das Pedras, 04 
de junho de 2021. Eu,  diretora/diretor, conferi. Dr. Dalton Lacerda Vidal Vital Filho - Juiz de Direito

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

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado GUSTAVO JULIO PINTO PAC-
CA (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 492.590.328-49; bem como dos credores 
fi duciários BANCO PAN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13; e REMAZA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.354.055/0001-57. O Dr. Domingos Parra 
Neto, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, FAZ SABER, 
aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo processam-se os autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento ajuizada por HELENA ÁTILA 
EROLES BENITES em face de GUSTAVO JULIO PINTO PACCA - Processo nº 0001668-25.2002.8.26.0361 – Controle 
nº 286/2002, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO 
BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interes-
sada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO 
DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.
br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a 
ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsáve l pela guarda do bem autorizar o ingresso 
dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/09/2021 
às 10:30h e se encerrará dia 16/09/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que 
terá início no dia 16/09/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 08/10/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no 
mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
– JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofer-
tados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão 
por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor 
da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá 
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA 
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o 
leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em 
que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por 
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: 
LOTE Nº 01: DIREITOS SOBRE O BEM: um veículo marca FIAT modelo ELBA WEEKEND IE, ano 1993, cor preta, placa 
BNC4022, chassi 9BD146000P5018688, renavam 610940899, gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 658,41 (24/05/2021). Consta no site do DETRAN/SP 
restrição fi nanceira: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. Avaliação deste lote: R$ 5.609,00 (cinco 
mil, seiscentos e nove reais) para novembro de 2019. LOTE Nº 02: DIREITOS SOBRE O BEM: um veículo marca 
GM modelo CORSA WIND, ano 1999, cor prata, placa CVU9328, chassi 9BGSC68ZOXC716719, renavam 00718623592, 
gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 
2.130,79 (24/05/2021). Consta no site do DETRAN/SP restrição fi nanceira: BANCO PANAMERICANO S.A (atual BANCO 
PAN). Avaliação deste lote: R$ 8.413,00 (oito mil, quatrocentos e treze reais) para novembro de 2019. Débito desta 
ação no valor de R$ 298.756,39 (outubro/2020). Mogi das Cruzes, 31 de maio de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. 
Domingos Parra Neto - Juiz de Direito
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1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Boituva/SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e intimação na FALÊNCIA DE NORMA INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.006.728/0001-48, na pessoa da Administra-
dora Judicial WFSP ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 23.566.957/0001-03, na pessoa dos seus representantes legais DR. FABIO SOUZA PINTO, inscrito na OAB/SP sob 
o nº 166.986; bem como dos sócios da falida ESDRAS SOARES, inscrito no CPF/MP sob nº 003.630.208-29; RODE 
CARDOSO SOARES, inscrita no CPF/MP sob nº 045.658.478-17; LAURETE VERENE NUSSLI ÁLVA RES, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 601.764.746-68; do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Pro-
curador; e da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador. A Dra. Liliana 
Regina de Araujo Heidorn Abdala, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Boituva/SP, na forma 
da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão dos bens, virem ou dele conhecimento tiverem e interes-
sar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte ajuizada por PIRES DO RIO CIBRAÇO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 
FERRO E AÇO LTDA contra NORMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e outros - Processo nº 0006505-
48.2006.8.26.0082 - Controle nº 2269/2006, e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as 
regras expostas a seguir: DOS BENS - Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia constituin-
do ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrôni-
cas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro www.
megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e 
a descrição detalhada dos bens a serem apregoados, e, será afi xado em local de costume e publicado em jornal de 
grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do Código de Processo Civil. DA VISITAÇÃO - Os 
interessado  s em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. 
DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão 
terá início no dia 13/09/2021 às 11:00h e se encerrará dia 16/09/2021 a partir das 11:00h, sucessivamente com inter-
valo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não haven-
do lance, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 16/09/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 
06/10/2021 a partir das 11:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos 
lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será 
conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Os bens móveis serão apregoados sem quaisquer ônus, os quais serão de 
responsabilidade da massa falida, 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 (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da socie-
dade falida; III - identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: O arrematante 
deverá arcar com todos os custos de transferência do imóvel para seu nome, como as despesas de ITBI - Imposto de 
transmissão de bens imóveis e registro do imóvel no RGI respectivo. Correrão, ainda, por conta do arrematante as despe-
sas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DO 
PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos bens arrematados, no prazo de até 24h (vinte 
e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob 
pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento 
parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre 
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRI-
MENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por 
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao 
LEILOEIRO OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação 
do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro Ofi cial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do 
arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do 
LEILOEIRO OFICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão através 
de guia de depósito, que fi cará disponível no site do leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições 
do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso 
nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e 
o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP.  RELAÇÃO DOS BENS MÓ-
VEIS: LOTE 01: 11 armários de aço c/4 gavetas. Valor da Avaliação deste lote: R$ 91,27 (noventa e um reais e vinte 
e sete centavos) para junho de 2021. LOTE 02: 01 armário de aço c/10 gavetas. Valor da Avaliação deste lote: R$ 
16,60 (dezesseis reais e sessenta centavos) para junho de 2021. LOTE 03: 02 armários aço balcão c/ 2 portas. Valor 
da Avaliação deste lote: R$ 41,49 (quarenta e um reais e quarenta e nove centavos) para junho de 2021. LOTE 04: 
02 armários aço tipo estante c/ 2 portas. Valor da Avaliação deste lote: R$ 82,97 (oitenta e dois reais e noventa e sete 
centavos) para junho de 2021. LOTE 05: 01 armário gaveteiro c/ 5 gavetas. Valor da Avaliação deste lote: R$ 10,37 
(dez reais e trinta e sete centavos) para junho de 2021. LOTE 06: 01 balança contadora Polimold. Valor da Avaliação 
deste lote: R$ 41,49 (quarenta e um reais e quarenta e nove centavos) para junho de 2021. LOTE 07: 02 impresso-
ras matricial. Valor da Avaliação deste lote: R$ 207,43 (duzentos e sete reais e quarenta e três centavos) para junho 
de 2021. LOTE 08: 03 impressoras HP. Valor da Avaliação deste lote: R$ 62,23 (sessenta e dois reais e vinte e três 
centavos) para junho de 2021. LOTE 09: 09 microcomputadores diversos. Valor da Avaliação deste lote: R$ 373,38 
(trezentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos) para junho de 2021. LOTE 10: 19 monitores de computador. 
Valor da Avaliação deste lote: R$ 497,84 (quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) para 
junho de 2021. LOTE 11: 01 ploter HP Designer Jet 350. Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.037,16 (hum milhão, 
trinta e sete reais e dezesseis centavos) para junho de 2021. LOTE 12: 01 scanner Artec. Valor da Avaliação deste 
lote: R$ 20,74 (vinte reais e setenta e quatro centavos) para junho de 2021. LOTE 13: 01 Tv Philco Hitachi 20’. Valor 
da Avaliação deste lote: R$ 41,49 (quarenta e um reais e quarenta e nove centavos) para junho de 2021. LOTE 14: 
01 carro trole manual 12 toneladas. Valor da Avaliação deste lote: R$ 20,74 (vinte reais e setenta e quatro centavos) 
para junho de 2021. LOTE 15: 01 injetora termoplástica MG 80/150. Valor da Avaliação deste lote: R$ 4.148,65 (quatro 
mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) para junho de 2021. LOTE 16: 01 máquina de cola 
automática. Valor da Avaliação deste lote: R$ 829,73 (oitocentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos) para 
junho de 2021. LOTE 17: 01 solda projeção Simonek 150 Kva. Valor da Avaliação deste lote: R$ 2.489,19 (dois mil, 
quatrocentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos) para junho de 2021. LOTE 18: 01 solda projeção Ultrasol-
da 150 Kva. Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.659,46 (hum mil, seiscentos e cinquenta e nove reai e quarenta e 
seis centavos) para junho de 2021. LOTE 19: 01 tambor p/tamboreamento 200 l. Valor da Avaliação deste lote: R$ 
829,73 (oitocentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos) para junho de 2021. LOTE 20: 01 tambor p/tam-
boreamento 250 l. Valor da Avaliação deste lote: R$ 829,73 (oitocentos e vinte e nove reais e setenta e três centa-
vos) para junho de 2021. LOTE 21: 01 torno mecânico Nardini 300IV. Valor da Avaliação deste lote: R$ 4.148,65 
(quatro mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) para junho de 2021. LOTE 22: 01 torno 
mecânico universal Imor. Valor da Avaliação deste lote: R$ 3.318,92 (três mil, trezentos e dezoito reais e noventa e 
dois centavos) para junho de 2021. LOTE 23: 01 torno Nardini CNC Logic 175 nº 10. Valor da Avaliação deste lote: 
R$ 10.371,62 (dez mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) para junho de 2021. LOTE 24: 01 
veículo VW Gol 200 placa CYL 0918. Valor da Avaliação deste lote: R$ 3.000,00 (três mil reais) para junho de 2021. 
Valor da Avaliação Total dos Bens: R$ 34.170,86 (trinta e quatro mil, cento e setenta reais e oitenta e seis centa-
vos) para junho de 2021. Os bens encontram-se na Rodovia SP 115/280, s/nº, Boituva/SP. Boituva, 28 de julho de 2021. 
Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dra. Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala - Juíza de Direito
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6ª Vara Cível do Foro da Comarca de São José dos Campos/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada PROVER ASSESSORIA ADMI-
NISTRATIVA LTDA ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.472.322/0001-50, bem como da 
depositária MAYARA CONCENZO VILARROSO BARROS, inscrita no CPF/MF sob o nº 

385.330.048-00. O Dr. Alessandro de Souza Lima, MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de São 
José dos Campos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de 
Título Extrajudicial ajuizada por VINAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (credora fi duciária) em face 
de PROVER ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME - Processo nº 0009391-77.2012.8.26.0577 - Controle nº 
385/2012, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O 
bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car 
suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O 
edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem móvel a 
ser apregoado. DA VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas via e-mail visitacao@megaleiloes.com.br, cabendo ao 
responsável pela guarda autorizar o ingresso dos interessados. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔ-
NICO, atrav és do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/09/2021 às 10:30h e se encerrará dia 
16/09/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance 
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 16/09/2021 às 
10:31h e se encerrará no dia 08/10/2021 às 10:30h onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) 
do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José 
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta 
por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto 
eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do 
art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à 
desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematado (art. 24 do Provimento). DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar 
à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 
preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e 
não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial 
ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO 
- O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro 
horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que será enviada por e-mail. Fica claro, ainda, 
que, se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 do CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da 
lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito, depositando o valor 
excedente no mesmo prazo, e deverá pagar o valor da comissão do gestro, na forma antes mencionada, que não será 
considerada despesa processual, para fi ns de ressarcimento pelo executado.Todas as regras e condições do Leilão 
estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado 
não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio 
edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um veículo marca/modelo Fiat Linea LX 1.9, ano/
modelo 2009/2010, placa MTA-3994, cor vermelha, chassi 9BD110545A1515238, renavam 181655365. Consta no site da 
Fazenda/SP, débitos no valor total de R$ 1.150,79 e no site do Detran/SP consta uma restrição fi nanceira: VINAC CONS 
SC LTDA (02/06/2021). Valor da Avaliação: R$ 23.500,00 (vinte três mil e quinhentos reais) para setembro de 2018. 
O bem encontra-se à Praça dos III Poderes, s/nº, São José dos Campos/SP, sendo nomeada depositária MAYARA CON-
CENZO VILARRASO BARROS. Débitos desta ação no valor de R$ 63.498,27 (fevereiro/2019). São José dos Campos, 04 
de junho de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.  Dr. Alessandro de Souza Lima - Juiz de Direito
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2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e de intimação na FALÊNCIA DE: SABRO COMÉRCIO DE 
CONFECÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.287.792/001-15, MVS INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

05.974.693/0001-37, e SVS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.773.530/001-51, 
na pessoa da Administradora Judicial LASPRO CONSULTORES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
22.223.371/0001-15, representada por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, inscrito na OAB/SP sob o nº 98.628, 
bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador, e da PROCURA-
DORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador. O Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ SABER, 
aos que o presente Edital de 1º, 2º e 3º Leilão dos bens móveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte da empresa SABRO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e outras - Proce sso nº 
1118071-13.2015.8.26.0100 - Controle nº 405/2015, e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo 
com as regras expostas a seguir: DOS BENS - Os bens móveis serão vendidos no estado em que se encontram, consti-
tuindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrô-
nicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as 
fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar os bens 
deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao respon-
sável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. In-
dependente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no 
dia 13/09/2021 às 11:00h e se encerrará dia 28/09/2021 a partir das 11:  00h, sucessivamente com intervalo de 30 
segundos para cada lote, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação; 
não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 28/09/2021 às 11:01h e se encerrará 
no dia 13/10/2021 a partir das 11:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão 
aceitos lances com no mínimo 30% (trinta por cento) do valor da avaliação, não havendo lance, seguir-se-á sem interrup-
ção o 3º Leilão, que terá início no dia 13/10/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 28/10/2021 a partir das 11:00h, su-
cessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos lances com no mínimo 10% (dez por 
cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando 
José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS 
LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão a partir das  10:00 horas, no Audi-
tório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de con-
dições. DOS DÉBITOS - Os bens móveis serão apregoados sem quaisquer ônus, os quais serão de responsabilidade da 
massa falida, 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 (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - 
identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: O arrematante deverá arcar 
com todos os custos de transferência do imóvel para seu nome, como as despesas de ITBI - Imposto de transmissão de 
bens imóveis e registro do imóvel no RGI respectivo. Correrão, ainda, por conta do arrematante as despesas e os custos 
relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não 
suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela ina-
dimplida com as parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDI-
CIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A 
comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do 
arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da 
MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras 
e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre even-
tual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a 
Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS 
BENS: MÓVEIS: LOTE 01: 3 MESAS REDONDAS DE MOSTRUÁRIO. Valor da Avaliação deste lote: R$ 762,00 (se-
tecentos e sessenta e dois reais) para fevereiro de 2020. LOTE 04: 294 CABIDES DE MADEIRA. Valor da Avaliação 
deste lote: R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) para fevereiro de 2020. LOTE 07: 3 PUFFS DE APROXIMA-
DAMENTE 40CM X 60CM DE ALTURA. Valor da Avaliação deste lote: R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) para feverei-
ro de 2020. LOTE 08: 1 MESA. Valor da Avaliação deste lote: R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais) para feverei-
ro de 2020. LOTE 09: 2 CADEIRAS DE FERRO. Valor da Avaliação deste lote: R$ 114,00 (cento e quatorze reais) 
para fevereiro de 2020. LOTE 10: 3 TAMPOS DE VIDROS REDONDOS COM APROXIMADAMENTE 100CM DE DIÂ-
METRO. Valor da Avaliação deste lote: R$ 193,00 (cento e noventa e três reais) para fevereiro de 2020. LOTE 11: 8 
ARARAS DE FERRO (CABIDEIROS PARA PAREDE). Valor da Avaliação deste lote: R$ 141,00 (cento e quarenta e 
um reais) para fevereiro de 2020. LOTE 12: 5 ARARAS CABIDEIROS DE CHÃO. Valor da Avaliação deste lote: R$ 
240,00 (duzentos e quarenta reais) para fevereiro de 2020. LOTE 16: 1 BANCADA DE MADEIRA COM ACABAMENTO 
EM VIDRO. Valor da Avaliação deste lote: R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais) para fevereiro de 2020. LOTE 
17: 1 ESPELHO. Valor da Avaliação deste lote: R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) para fevereiro de 2020. LOTE 
20: 1 MESA DE MADEIRA REDONDA. Valor da Avaliação deste lote: R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro 
reais) para fevereiro de 2020. VESTUÁRIO: LOTE 27: 300 CAMISETAS DE TAMANHOS PMG. Valor da Avaliação 
deste lote: R$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais) para fevereiro de 2020. LOTE 28: 45 BERMU-
DAS MASCULINAS COM NUMERAÇÕES DIFERENTES DO 38 AO 48. Valor da Avaliação deste lote: R$ 898,00 (oi-
tocentos e noventa e oito reais) para fevereiro de 2020. LOTE 29: 10 BLUSAS TOP. Valor da Avaliação deste lote: 
R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) para fevereiro de 2020. LOTE 30: 12 CAMISETAS INFANTIS. Valor da Avaliação 
deste lote: R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) para fevereiro de 2020. LOTE 32: 34 BLUSAS DE MOLETONS. 
Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.359,00 (um mil trezentos e cinquenta e nove reais) para fevereiro de 2020. 
LOTE 35: 14 BLUSAS DE MOLETONS DE TAMANHOS VARIADOS. Valor da Avaliação deste lote: R$ 559,00 (qui-
nhentos e cinquenta e nove reais) para fevereiro de 2020. LOTE 38: 44 CAMISETAS MASCULINAS MODELOS E 
TAMANHOS DIVERSOS. Valor da Avaliação deste lote: R$ 878,00 (oitocentos e setenta e oito reais) para fevereiro 
de 2020. LOTE 39: 20 CAMISAS COM MANGA LONGA. Valor da Avaliação deste lote: R$ 575,00 (quinhentos e se-
tenta e cinco reais) para fevereiro de 2020. LOTE 40: 47 BERMUDAS MASCULINAS. Valor da Avaliação deste lote: 
R$ 938,00 (novecentos e trinta e oito reais) para fevereiro de 2020. LOTE 41: 13 BLUSAS DE MOLETONS. Valor da 
Avaliação deste lote: R$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais) para fevereiro de 2020. LOTE 42: 82 CAMISETAS 
MASCULINA TAMANHOS VARIADOS PMG. Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.637,00 (um mil seiscentos e trinta e 
sete reais) para fevereiro de 2020. LOTE 43: 20 CALÇAS MASCULINAS. Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.200,00 
(um mil e duzentos reais) para fevereiro de 2020. LOTE 44: 8 MOCHILAS FEMININA. Valor da Avaliação deste lote: 
R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) para fevereiro de 2020. LOTE 45: 6 BONÉS. Valor da Avaliação deste 
lote: R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) para fevereiro de 2020. LOTE 46: 30 CAMISETAS MASCULINAS TAMA-
NHOS VARIADOS. Valor da Avaliação deste lote: R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) para fevereiro de 
2020. LOTE 47: 27 BLUSAS DE MOLETONS. Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.079,00 (um mil e setenta e nove 
reais) para fevereiro de 2020. LOTE 49: 88 BLUSAS DE MOLETONS COM CAPUZ. Valor da Avaliação deste lote: R$ 
6.473,00 (seis mil quatrocentos e setenta e três reais) para fevereiro de 2020. LOTE 50: 13 CALÇAS DE MOLE-
TONS. Valor da Avaliação deste lote: R$ 915,00 (novecentos e quinze reais) para fevereiro de 2020. LOTE 51: 30 
BLUSAS DE MOLETONS LISA. Valor da Avaliação deste lote: R$ 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais) para fe-
vereiro de 2020. LOTE 52: 8 CALÇAS DE MOLETONS. Valor da Avaliação deste lote: R$ 563,00 (quinhentos e 
sessenta e três reais) para fevereiro de 2020. LOTE 53: 18 BLUSAS DE MOLETON. Valor da Avaliação deste lote: 
R$ 719,00 (setecentos e dezenove reais) para fevereiro de 2020. LOTE 54: 71 CAMISETAS TAMANHOS VARIADOS. 
Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.417,00 (um mil quatrocentos e dezessete reais) para fevereiro de 2020. INFOR-
MÁTICA: LOTE 57: 2 TECLADOS DE COMPUTADOR. Valor da Avaliação deste lote: R$ 40,00 (quarenta reais) para 
fevereiro de 2020. DIVERSOS: LOTE 58: 6000 SELOS DE ETIQUETAS - CAIXA COM 500 UNIDADES CADA. Valor da 
Avaliação deste lote: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) para fevereiro de 2020. Valor da Avaliação 
Total dos Bens: R$ 59.718,00 (cinquenta e nove mil, setecentos e dezoito reais) para fevereiro de 2020. Os bens 
encontram-se na Rua da Graça, nº 238 e Rua Barra do Tibagi, nº 684, Bom Retiro - São Paulo/SP. São Paulo, 08 de julho 
de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr. Marcelo Barbosa Sacramone  - Juiz de Direito

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

ARIQUEMES/RO: Terreno urbano área 1.462,50m,R. Quatro Nações, nº 3.658, Setor 2, Matr. nº 8.211, 1º CR Local. 
CACAULÂNDIA/RO: Terreno urbano área 1.759,32m, R. Jaru com a R. Vilhena, Lt 02, Setor 03, Matr. nº 10.332/01, 1º CRI Local. 
CEREJEIRA/RO: Terreno urbano área 424,30m , Av. Castelo Branco, Setor B, Qd 22, Lt 15, Matr. nº 504, 2º CRI Local. 
CEREJEIRA/RO: Terreno urbano área 420,70m, Av. Castelo Branco, Setor B, Qd 22, Lt 16, Matr. nº 507, 2º CRI Local. 
COLORADO DO OESTE/RO: Terreno urbano área 854,91m, Av. Marechal Rondon, Lt 18, Sta Luzia, Matr. nº 1.682, 2º CRI Local. 
JARU/RO: Terreno urbano área 4.000,00m, R. Piauí, nº 1.024, Setor 2, Matr. nº 2.035, CRI Local. 
JI-PARANÁ/RO: Terreno urbano área 9.045,75m, R. Dr. Jamil Pontes, nº 1.520, Migrantes, Matr. nº 10.885, 1º CRI Local. 
OURO PRETO DO OESTE/RO: Terreno urbano área 12.588,76m, R. Santo André, nº 59, Chacareiro, Matr. nº 4629, 1º CRI Local. 
PIMENTA BUENO/RO: Terreno urbano área 13.538,93m, R. Antônio Bispo, Setor 04, Lote 18, Matr. nº 4.141, CRI Local. 
PIMENTA BUENO/RO: Terreno urbano área 2.023,55m, R. Antônio Bispo, Setor 04, Lote 20, Matr. nº 4.142, CRI Local. 
PIMENTA BUENO/RO: Terreno urbano área 38.200,00m, Av. Sebastião Soares de Melo, Setor Industrial, Matr. nº 509, CRI Local. 
PORTO VELHO/RO: Terreno urbano área 4.922,38m, Av. Rio de Janeiro, nº 88, Areal, Matr. nº 7.089, 2º CRI Local. 
PORTO VELHO/RO: Terreno urbano área 12.072,00m, R. Tiradentes, nº 3.661, Industrial, Matr. nº 30.461, 1º CRI Local. 
ROLIM DE MOURA/RO: Terreno urbano área 9.900,00m, Av. Norte Sul, Lt 80-A, Gleba 14, Matr. nº 2.181, 1º CRI Local. 
VILHENA/RO: Terreno urbano área 940,00m, Av. Luiz Maziero, Setor 5, Lt. 2, Matr. n° 5.042, 1º CRI Local. 
VILHENA/RO: Terreno urbano área 940,00m, Av. Luiz Maziero, Setor 5, Lt. 2 A, Matr. nº 5.041, 1º CRI Local.                                                                         

IMPORTANTE: Os imóveis com lance terão sua arrematação/ venda/alienação condicionada à aprovação da Diretoria Executiva e/ou do Conselho de Administração das Comitentes Vendedoras, o que poderá 
ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias a partir da data de realização do leilão. Nestes casos, o prazo para lavratura das escrituras só correrá a partir da data da referida aprovação. No período da aprovação se faz 
necessário cheque caução para assegurar a venda. Caso, eventualmente, a Diretoria Executiva e ou Conselho de Administração das Comitentes Vendedoras não aprovem a alienação do imóvel, considerar-se-á 
automaticamente resolvido o negócio, sem aplicação de quaisquer penalidades, sendo devido ao arrematante tão somente a devolução dos valores efetivamente pagos às Comitentes Vendedoras e/ou ao leiloeiro 
(comissão), sem qualquer tipo de acréscimo ou correção.                                                         
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Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1001872-92.2021.8.26.0197 A MM. Juíza de Direito da 2ª 
Vara do Foro de Francisco Morato, Estado de São 
Paulo, Dra. Renata Aparecida de Oliveira Milani, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a Alice Santos (CPF: 013.815.498-
88), que Aplicon Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
lhe move Ação de Rito Ordinário, visando rescindir o 
contrato firmado em 13/12/2010 e a consequente 
reintegração da autora na posse do lote 9-D da quadra 19, 
Jd. Vassouras Gleba II – Francisco Morato/SP, com área de 
141,63m²; e a condenação nas cominações legais e 
contratuais, tudo em razão do não pagamento das 
parcelas na forma avençada. Estando a ré, em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital para que, no 
prazo de 15 dias (úteis), após o prazo supra, ofereça 
resposta, sob pena de revelia (ocasião em que será 
nomeado curador). Será o presente afixado e publicado na 
forma da lei. Francisco Morato, 21 de junho de 2021.
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