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Estado de� ne calendário 
da terceira dose da vacina 

 AA partir da próxima segunda-feira, 
terão acesso às doses adicionais da 
vacina os idosos acima de 90 anos

O governador João Doria (PSDB) 
divulgou nesta quarta-feira o ca-
lendário de aplicação da terceira 
dose de vacinas contra a Covid-19 
no estado de São Paulo. Esta pri-

meira fase é focada na imuniza-
ção de quem tem 60 anos ou mais 
e que tomou a segunda dose há 
mais de seis meses, ou seja, em 
fevereiro e março.  ESTADO/A3

São Paulo tem 
36 variantes 
em circulação
O Instituto Butantan informa que 
já foram detectadas 36 variantes 
do  coronavírus em circulação no 
estado de São Paulo. Quatro dessas 
mutações  são novas linhagens da 
variante Delta. O número crescente 
de variantes acontece em um mo-
mento de baixa nos novos casos de 
Covid-19 em São Paulo.  ESTADO/A3

Creches poderão receber 100% 
das crianças na semana que vemBrasil registra a 

menor média móvel 
de casos  BRASIL/A5

COVID-19

Faixa etária corresponde a 345 mil matrículas na rede municipal                ESTADO/A3

DIVULGAÇÃO/PMG

Bafômetro: 
nº de � agrados 
volta a crescer
O número de motoristas � agrados 
pelo bafômetro voltou a crescer no 
Estado e na Capital neste ano. Se-
gundo o Detran, 4.973 pessoas fo-
ram pegas pelo bafômetro nos sete 
primeiros meses de 2021 no Estado, 
contra 3.050 � agradas no mesmo 
período do ano passado. Na Capital, 
o aumento foi de 52%, passando de 
952, em 2020, a 1.452 neste ano. Os 
números apontam uma sincronia 
com os períodos mais rigorosos da 
pandemia, assim como com a � e-
xibilização que aconteceu nos últi-
mos meses.  ESTADO/A3

SEGUNDO O DETRAN

Portugal anunciou ontem que permitirá a entrada de turistas do Brasil, quase 18 
meses depois de impôr a proibição de viagens não essenciais do país para conter 
a disseminação do novo coronavírus. Embora as pessoas de nacionalidade brasi-
leira tenham tido acesso permitido por motivos como trabalho, família ou saú-
de, entre outros, a suspensão da medida é aguardada há muito tempo.    MUNDO/A5

Vereador de 
Taboão pede 
licença do cargo
O vereador de Taboão da Serra, 
Marcos Paulo (PSDB), pediu licen-
ça de suas atividades parlamenta-
res por motivos particulares por 
três meses. Em seu lugar, assu-
me o suplente e companheiro de 
partido, Wanderley Bressan, que 
ocupará pela primeira vez uma ca-
deira no Legislativo. O pedido de 
licença foi apresentado na manhã 
de terça-feira (31) durante a sessão 
ordinária na Câmara Municipal. 
Essa é a primeira vez que o verea-
dor Paulinho se afasta do cargo. O 
parlamentar foi o mais votado de 
Taboão da Serra nas últimas elei-
ções com 4.444 e está em sua ter-
ceira Legislatura.  ESTADO/A3

Convívio traz 
bene� cio para 
pets e humanos

COLUNA PETS/A9

Bem-vindos  Portugal reabre 
para brasileiros e exige só 

exame PCR ou antígeno

PATRÍCIA DE MELO MOREIRA/AFP

Pode ser que ocorra algum racionamento de energia, admite Mourão.  BRASIL/A5

DF e outros Estados - 

BRASIL/A5

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Biden fala sobre a 
retirada dos EUA do  
Afeganistão         MUNDO/A5

SAÍDA TUMULTUADA

Daniel Dias se 
aposenta após 
27 medalhas
Com o hábito de sair  com pelo 
menos quatro medalhas de ouro 
dos Jogos Paralímpicos, Daniel 
Dias precisou moderar suas ex-
pectativas para Tóquio-2020.O 
atleta de 33 anos teria que se es-
forçar como nunca para buscar os 
melhores resultados possíveis. As-
sim o fez até as últimas braçadas 
e pernadas nos 50 metros nado 
livre classe S5, que teve sua ¥ nal 
disputada na manhã desta quar-
ta-feira (1º) e marcou a despedida 
do brasileiro das piscinas com o 
quarto lugar.                        MUNDO/A5

LENDA PARALÍMPICA
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Existem alguns grandes estudos 
sobre as vacinas que não são 
mostrados para a população e 
por isso ficamos no escuro com 
‘informações’ desencontradas 

vindo de todo lugar.
Eu acredito que vacinar os menores de 

idade nesse momento pode ser um erro, 
mas reafirm: vacinas comprovadamente 
salvam vidas. O que não podemos fazer é 
ser negligentes e afirmar que, se vacinado, 
você está 100% imune ao vírus. Especial-
mente no caso dos idosos. 

Informação é poder e eu vou mostrar 
alguns dados de pesquisas que não foram 
divulgadas.

A USP (Universidade de São Paulo) e a 
UNESP (Universidade Estadual Paulista) 
fizeram uma pesquisa de 28 de fevereiro a 
27 de julho, onde o objeto de estudo foram 
as pessoas completamente imunizadas, 
ou seja, tomaram as duas doses da vacina 
e passou pela janela imunológica, dessas 
pessoas 28.660 pessoas foram internadas 
por conta do coronavírus, das pessoas 
internadas 9.978 vieram a óbito, quase 1/3  
das pessoas internadas mas dessas mor-
tes 8.734 tinham mais que 70 anos. Outro 
fator importante destacar é que nesse pe-
ríodo 22.000 pessoas vieram a óbito com 
a 1ª dose, parcialmente imunizadas.

Mas o que isso significa? Significa que 
as pessoas ao longo da vida vão perdendo 
sua janela imunológica e a vacina não tem 

tanta aderência quanto tem com os mais 
novos. 

Isso demonstra a importância de ao 
invés de vacinarmos um grupo de faixa 
etária menor de idade que não tem um 
risco tão alto percentualmente, poderiam 
sim, vacinar com a 3ª dose os idosos que 
têm um risco muito mais elevado.

Outro estudo importante é do Sind 
Hosp - Sindicato dos Hospitais do Estado 
de São Paulo que mostra que a maioria da 
ocupação das UTI COVID são de pessoas 
acima de 70 anos, isso corrobora a neces-
sidade de entregarmos a 3ª dose para as 
pessoas mais velhas ao invés de focar no 
grupo mais jovem.

É por conta disso que o Ministério da 
Saúde anunciou a aplicação de uma tercei-
ra dose da vacina, buscando uma forma de 
reforço à proteção. 

“Tradicionalmente, o grupo de idosos 
maiores de 70 anos e imunossuprimidos 
possui uma resposta imunológica pior 
frente ao estímulo de uma vacina, ou 
seja, não produzem anticorpos na mesma 
quantidade que outros grupos”, afirma o 
professor infectologista responsável pelo 
Laboratório de Reinfecção do Hospital das 
Clínicas da USP, Max Igor Banks. A decisão 
considera o reforço vacinal como necessá-
rio para uma resposta mais robusta contra 
casos graves da doença e óbitos. 

Informação é poder! Pesquise e se in-
forme, sempre!

Dados mostram necessidade
de 3ª dose para idosos

* Tenente Coimbra 
é natural de Santos/
SP. Foi eleito 
deputado estadual 
com 24.109 votos 
pelo PSL.

Não podemos 
ser negligentes 

e a� rmar que, 
se vacinado, 

você está 100% 
imune ao vírus, 

especialmente 
no caso dos mais 

velhos

Os postos do 
Poupatempo 
em todo o Es-
tado realizam 
inscrição para 

matrícula aos interessados 
em ingressar na rede pública 
de ensino. Para ser atendido, 
é obrigatório realizar o agen-
damento de data e horário 
pelo portal www.poupatem-
po.sp.gov.br.

A ação é uma parceria 
com a Secretaria Estadual da 
Educação e busca facilitar a 
vida do cidadão que preten-
de se matricular nas escolas 
públicas de São Paulo. Em 
2020, cerca de 600 atendi-
mentos para intenção de 
matrículas foram realizados 
nos postos do Poupatempo. 
No ano, o programa concluiu 
37 mil atendimentos da Edu-
cação.

PRAZO. 
O prazo para inscrição dos 
que estão fora da rede de en-
sino estadual vai até o dia 17 
de setembro e a solicitação 
deve ser feita pelo aplicati-
vo Minha Escola SP ou pela 
plataforma Secretaria Escolar 
Digital (SED). Já os pais da-
queles que desejam ingres-
sar na rede pública de ensino 
podem procurar qualquer 
escola estadual, diretoria de 
ensino, ou agendar atendi-
mento presencial em qual-
quer uma das 84 unidades 

 D Os postos do Poupatempo em todo o Estado realizam 
inscrição para matrícula aos interessados em ingressar na rede 

DIVULGAÇÃO

Inscrição para escolas pode 
ser feita no Poupatempo

do Poupatempo no Estado.
No dia e horário marca-

dos, basta comparecer à uni-
dade escolhida com o RG ou 
a Certidão de Nascimento e o 
comprovante de endereço do 
estudante. Para os menores 
de 18 anos é necessário estar 
acompanhado pelo repre-
sentante legal, devidamente 
identificado. Para a seguran-
ça de todos, o Poupatempo 
mantém o reforço nos proto-
colos sanitários e de seguran-
ça para acesso aos postos.

ATENDIMENTO. 
Após o atendimento, o cida-
dão receberá um protocolo, 
com o qual poderá consultar 
as vagas disponibilizadas no 
site da Secretaria da Educa-
ção – www.educacao.sp.gov.

br. A efetivação da matrícula 
se dará somente após a en-
trega dos documentos na es-
cola indicada pela Secretaria 
da Educação.

Para informações sobre 
o Poupatempo, acesse www.
poupatempo.sp.gov.br. E 
mais detalhes sobre a ma-
trícula escolar do ano letivo 
2022, basta consultar o site 
da Secretaria Estadual da 
Educação (www.educacao.
sp.gov.br).

NOVAS UNIDADES. 
Em junho deste ano, o go-
vernador João Doria (PSDB) 
confirmou a criação de no-
vos postos do Poupatem-
po em 20 municípios de di-
versas regiões do estado. As 
cidades beneficiadas foram 
Amparo, Artur Nogueira, 
Barueri, Boituva, Cabreúva, 
Campos do Jordão, Cerqui-
lho, Embu das Artes, Ilha 
Solteira, Itararé, Jaguariúna, 
Monte Mor, Olímpia, Paulí-
nia, Presidente Epitácio, Rio 
Grande da Serra, Santa Cruz 
do Rio Pardo, Santa Isabel, 
São José do Rio Pardo e Tre-
membé.

“É um formato mais digi-
tal, mais serviços, menos es-
paço físico e mais eficiência. 
É impressionante a qualida-
de do serviço do Poupatem-
po. É a multiplicação de ser-
viço competente”, afirmou 
Doria. (GSP)

Novo editor da Gazeta de S.Paulo. A partir desta quin-
ta-feira (2), a Gazeta de S. Paulo tem novo editor. A função 
passa a ser exercida por Arnaud Pierre Courtadon, atual 
editor do Diário do Litoral, que também pertence ao Gru-
po Gazeta. “Vamos juntos fazer um jornal e um portal cada 
vez melhores e deixar as duas redações do Grupo Gazeta 
de S. Paulo ainda mais integradas”, disse Arnaud Pierre. 
Com mais de 30 anos de carreira na imprensa, Pierre tem 
experiência nacional e internacional, atuando como cor-
respondente das revistas France Football, Super Magazine 
(Emirados Árabes Unidos), assim como dos jornais L´Equi-
pe (França) e Asahi Shimbun (Japão), entre outros. Forma-
do pela FIAM-SP, Arnaud Pierre Courtadon também foi 
editor da Gazeta Esportiva, do Diário do Grande ABC e do 
Anuário do Futebol Brasileiro. (GSP)

Inscrições abertas para projetos. As inscrições para a 
13ª edição da Feira de Tecnologia do Centro Paula Souza 
(Feteps) foram prorrogadas. Alunos das Escolas Técnicas 
(Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, assim 
como estudantes matriculados em escolas de educação 
profissional de nível Médio e Superior Tecnológico nacio-
nais e estrangeiras, têm até 13 de outubro para inscreve-
rem seus projetos pelo site da feira www.feteps.cpscetec.
com.br. A mostra virtual de projetos ocorre entre 5 e 24 de 
novembro. O calendário pode ser acessado no site www.
feteps.cpscetec.com.br. (GSP)

Arte e cultura em SP. Cineastas de todo o Brasil, amado-
res ou não, têm a oportunidade de exibir seus filmes no 
Museu da Imagem e do Som, instituição do Governo do 
Estado de São Paulo. A Convocatória do Festival Cine MIS 
2020/2021 tem por objetivo criar um espaço de lançamen-
to e difusão de filmes nos gêneros ficção, documentário e 
animação, captados em qualquer formato, sem limite de 
duração (curtas, médias e longas-metragens) e que ainda 
não tenham sido exibidos em circuito comercial. As ins-
crições são gratuitas e ficam abertas até o próximo dia 19 
de setembro pelo site www.mis-sp.org.br. As exibições dos 
filmes selecionados serão feitas em dezembro de 2021, 
no Auditório MIS (a mostra poderá ocorrer no formato 
on-line por critérios de saúde sanitária). As sessões serão 
gratuitas, abertas ao público, e contarão com divulgação 
realizada pelo Museu. (GSP)  

GAZETA DE S. PAULO

NOTAS

O prazo para 
inscrição dos 
que estão fora da 
rede de ensino 
estadual vai 
até o dia 17 de 
setembro e a 
solicitação deve 
ser feita pelo 
aplicativo Minha 
Escola SP ou 
pela plataforma 
Secretaria Escolar 
Digital (SED)

REDE PÚBLICA DE ENSINO. Serviço é oferecido nas 84 unidades do programa, 
mediante agendamento de data e horário pelo portal do Poupatempo

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.

SÁBADO:AMANHÃ: DOMINGO:

17° 33°
15° 29°

16° 26°

13° 27°

14° 25°

15° 30°

18° 33°

16° 32°
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 29° 15º 29° 16º 31°

HOJE: AMANHÃ:

7 e 8 9 e 0
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Existem alguns grandes estudos 
sobre as vacinas que não são 
mostrados para a população e 
por isso ficamos no escuro com 
‘informações’ desencontradas 

vindo de todo lugar.
Eu acredito que vacinar os menores de 

idade nesse momento pode ser um erro, 
mas reafirm: vacinas comprovadamente 
salvam vidas. O que não podemos fazer é 
ser negligentes e afirmar que, se vacinado, 
você está 100% imune ao vírus. Especial-
mente no caso dos idosos. 

Informação é poder e eu vou mostrar 
alguns dados de pesquisas que não foram 
divulgadas.

A USP (Universidade de São Paulo) e a 
UNESP (Universidade Estadual Paulista) 
fizeram uma pesquisa de 28 de fevereiro a 
27 de julho, onde o objeto de estudo foram 
as pessoas completamente imunizadas, 
ou seja, tomaram as duas doses da vacina 
e passou pela janela imunológica, dessas 
pessoas 28.660 pessoas foram internadas 
por conta do coronavírus, das pessoas 
internadas 9.978 vieram a óbito, quase 1/3  
das pessoas internadas mas dessas mor-
tes 8.734 tinham mais que 70 anos. Outro 
fator importante destacar é que nesse pe-
ríodo 22.000 pessoas vieram a óbito com 
a 1ª dose, parcialmente imunizadas.

Mas o que isso significa? Significa que 
as pessoas ao longo da vida vão perdendo 
sua janela imunológica e a vacina não tem 

tanta aderência quanto tem com os mais 
novos. 

Isso demonstra a importância de ao 
invés de vacinarmos um grupo de faixa 
etária menor de idade que não tem um 
risco tão alto percentualmente, poderiam 
sim, vacinar com a 3ª dose os idosos que 
têm um risco muito mais elevado.

Outro estudo importante é do Sind 
Hosp - Sindicato dos Hospitais do Estado 
de São Paulo que mostra que a maioria da 
ocupação das UTI COVID são de pessoas 
acima de 70 anos, isso corrobora a neces-
sidade de entregarmos a 3ª dose para as 
pessoas mais velhas ao invés de focar no 
grupo mais jovem.

É por conta disso que o Ministério da 
Saúde anunciou a aplicação de uma tercei-
ra dose da vacina, buscando uma forma de 
reforço à proteção. 

“Tradicionalmente, o grupo de idosos 
maiores de 70 anos e imunossuprimidos 
possui uma resposta imunológica pior 
frente ao estímulo de uma vacina, ou 
seja, não produzem anticorpos na mesma 
quantidade que outros grupos”, afirma o 
professor infectologista responsável pelo 
Laboratório de Reinfecção do Hospital das 
Clínicas da USP, Max Igor Banks. A decisão 
considera o reforço vacinal como necessá-
rio para uma resposta mais robusta contra 
casos graves da doença e óbitos. 

Informação é poder! Pesquise e se in-
forme, sempre!

Dados mostram necessidade
de 3ª dose para idosos

* Tenente Coimbra 
é natural de Santos/
SP. Foi eleito 
deputado estadual 
com 24.109 votos 
pelo PSL.

Não podemos 
ser negligentes 

e a� rmar que, 
se vacinado, 

você está 100% 
imune ao vírus, 

especialmente 
no caso dos mais 

velhos

Os postos do 
Poupatempo 
em todo o Es-
tado realizam 
inscrição para 

matrícula aos interessados 
em ingressar na rede pública 
de ensino. Para ser atendido, 
é obrigatório realizar o agen-
damento de data e horário 
pelo portal www.poupatem-
po.sp.gov.br.

A ação é uma parceria 
com a Secretaria Estadual da 
Educação e busca facilitar a 
vida do cidadão que preten-
de se matricular nas escolas 
públicas de São Paulo. Em 
2020, cerca de 600 atendi-
mentos para intenção de 
matrículas foram realizados 
nos postos do Poupatempo. 
No ano, o programa concluiu 
37 mil atendimentos da Edu-
cação.

PRAZO. 
O prazo para inscrição dos 
que estão fora da rede de en-
sino estadual vai até o dia 17 
de setembro e a solicitação 
deve ser feita pelo aplicati-
vo Minha Escola SP ou pela 
plataforma Secretaria Escolar 
Digital (SED). Já os pais da-
queles que desejam ingres-
sar na rede pública de ensino 
podem procurar qualquer 
escola estadual, diretoria de 
ensino, ou agendar atendi-
mento presencial em qual-
quer uma das 84 unidades 

 D Os postos do Poupatempo em todo o Estado realizam 
inscrição para matrícula aos interessados em ingressar na rede 

DIVULGAÇÃO

Inscrição para escolas pode 
ser feita no Poupatempo

do Poupatempo no Estado.
No dia e horário marca-

dos, basta comparecer à uni-
dade escolhida com o RG ou 
a Certidão de Nascimento e o 
comprovante de endereço do 
estudante. Para os menores 
de 18 anos é necessário estar 
acompanhado pelo repre-
sentante legal, devidamente 
identificado. Para a seguran-
ça de todos, o Poupatempo 
mantém o reforço nos proto-
colos sanitários e de seguran-
ça para acesso aos postos.

ATENDIMENTO. 
Após o atendimento, o cida-
dão receberá um protocolo, 
com o qual poderá consultar 
as vagas disponibilizadas no 
site da Secretaria da Educa-
ção – www.educacao.sp.gov.

br. A efetivação da matrícula 
se dará somente após a en-
trega dos documentos na es-
cola indicada pela Secretaria 
da Educação.

Para informações sobre 
o Poupatempo, acesse www.
poupatempo.sp.gov.br. E 
mais detalhes sobre a ma-
trícula escolar do ano letivo 
2022, basta consultar o site 
da Secretaria Estadual da 
Educação (www.educacao.
sp.gov.br).

NOVAS UNIDADES. 
Em junho deste ano, o go-
vernador João Doria (PSDB) 
confirmou a criação de no-
vos postos do Poupatem-
po em 20 municípios de di-
versas regiões do estado. As 
cidades beneficiadas foram 
Amparo, Artur Nogueira, 
Barueri, Boituva, Cabreúva, 
Campos do Jordão, Cerqui-
lho, Embu das Artes, Ilha 
Solteira, Itararé, Jaguariúna, 
Monte Mor, Olímpia, Paulí-
nia, Presidente Epitácio, Rio 
Grande da Serra, Santa Cruz 
do Rio Pardo, Santa Isabel, 
São José do Rio Pardo e Tre-
membé.

“É um formato mais digi-
tal, mais serviços, menos es-
paço físico e mais eficiência. 
É impressionante a qualida-
de do serviço do Poupatem-
po. É a multiplicação de ser-
viço competente”, afirmou 
Doria. (GSP)

Novo editor da Gazeta de S.Paulo. A partir desta quin-
ta-feira (2), a Gazeta de S. Paulo tem novo editor. A função 
passa a ser exercida por Arnaud Pierre Courtadon, atual 
editor do Diário do Litoral, que também pertence ao Gru-
po Gazeta. “Vamos juntos fazer um jornal e um portal cada 
vez melhores e deixar as duas redações do Grupo Gazeta 
de S. Paulo ainda mais integradas”, disse Arnaud Pierre. 
Com mais de 30 anos de carreira na imprensa, Pierre tem 
experiência nacional e internacional, atuando como cor-
respondente das revistas France Football, Super Magazine 
(Emirados Árabes Unidos), assim como dos jornais L´Equi-
pe (França) e Asahi Shimbun (Japão), entre outros. Forma-
do pela FIAM-SP, Arnaud Pierre Courtadon também foi 
editor da Gazeta Esportiva, do Diário do Grande ABC e do 
Anuário do Futebol Brasileiro. (GSP)

Inscrições abertas para projetos. As inscrições para a 
13ª edição da Feira de Tecnologia do Centro Paula Souza 
(Feteps) foram prorrogadas. Alunos das Escolas Técnicas 
(Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, assim 
como estudantes matriculados em escolas de educação 
profissional de nível Médio e Superior Tecnológico nacio-
nais e estrangeiras, têm até 13 de outubro para inscreve-
rem seus projetos pelo site da feira www.feteps.cpscetec.
com.br. A mostra virtual de projetos ocorre entre 5 e 24 de 
novembro. O calendário pode ser acessado no site www.
feteps.cpscetec.com.br. (GSP)

Arte e cultura em SP. Cineastas de todo o Brasil, amado-
res ou não, têm a oportunidade de exibir seus filmes no 
Museu da Imagem e do Som, instituição do Governo do 
Estado de São Paulo. A Convocatória do Festival Cine MIS 
2020/2021 tem por objetivo criar um espaço de lançamen-
to e difusão de filmes nos gêneros ficção, documentário e 
animação, captados em qualquer formato, sem limite de 
duração (curtas, médias e longas-metragens) e que ainda 
não tenham sido exibidos em circuito comercial. As ins-
crições são gratuitas e ficam abertas até o próximo dia 19 
de setembro pelo site www.mis-sp.org.br. As exibições dos 
filmes selecionados serão feitas em dezembro de 2021, 
no Auditório MIS (a mostra poderá ocorrer no formato 
on-line por critérios de saúde sanitária). As sessões serão 
gratuitas, abertas ao público, e contarão com divulgação 
realizada pelo Museu. (GSP)  

GAZETA DE S. PAULO

NOTAS

O prazo para 
inscrição dos 
que estão fora da 
rede de ensino 
estadual vai 
até o dia 17 de 
setembro e a 
solicitação deve 
ser feita pelo 
aplicativo Minha 
Escola SP ou 
pela plataforma 
Secretaria Escolar 
Digital (SED)

REDE PÚBLICA DE ENSINO. Serviço é oferecido nas 84 unidades do programa, 
mediante agendamento de data e horário pelo portal do Poupatempo

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.

SÁBADO:AMANHÃ: DOMINGO:

17° 33°
15° 29°

16° 26°

13° 27°

14° 25°

15° 30°

18° 33°

16° 32°
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 29° 15º 29° 16º 31°

HOJE: AMANHÃ:

7 e 8 9 e 0
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 A As creches da rede muni-
cipal de São Paulo vão poder 
voltar a atender 100% das 
crianças a partir de 8 de se-
tembro. A mudança, anun-
ciada  no último domingo 
(29) pela prefeitura da cidade 
vale para creches e unidades 
escolares que atendem bebês 
e crianças de até 3 anos. De 
acordo com a secretaria de 
Educação, essa faixa etária 
corresponde a 345 mil ma-
trículas na rede municipal, 
abrangendo 2,8 mil unida-
des do tipo.

O governo municipal des-
tacou ainda que a decisão 
por ampliar o atendimento 
tem como base orientações 
das autoridades de Saúde e 
de Vigilância Sanitária. Deve-
rão ser seguidos protocolos 
sanitários como medidas de 
segurança contra Covid-19. 
As escolas devem garantir 
uso de máscaras, álcool gel e 
higienização dos ambientes.

O limite de atendimen-
to das Escolas Municipais de 
Educação Infantil (Emeis) e Creches da cidade de São Paulo poderão receber 100% das crianças a partir do dia 8 de  setembro

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Creches poderão receber 
100% das crianças neste mês

Escolas Municipais de Ensi-
no Fundamental (Emefs) ha-
via sido ampliado em 2 de 
agosto, considerando a ca-
pacidade física de cada uni-
dade. É preciso garantir um 
distanciamento mínimo de 
um metro entre os alunos. As 
creches ficaram de fora na-
quele momento, sendo auto-
rizadas a funcionar com 60% 
da capacidade, sem esquema 
de revezamento.

A rede municipal possui 
235 mil estudantes matricu-
lados nas Emeis e 425,9 mil 
alunos no ensino fundamen-
tal e médio.

A prefeitura esclareceu 
que o retorno presencial é 
facultativo, ficando a crité-
rio dos pais ou responsáveis, 
mas eles devem se compro-
meter com o desenvolvimen-
to das atividades remotas. O 
retorno é opcional enquanto 
durar o período de emergên-
cia pela pandemia do novo 
coronavírus, conforme a 
Lei 17.437, de 12 de agosto de 
2020. (Agência Brasil e GSP)

Doria 
anuncia 
calendário 
de vacinação

 A O governador João Doria 
(PSDB) divulgou nesta quar-
ta-feira o calendário de aplica-
ção da terceira dose de vacinas 
contra a Covid-19 no estado de 
São Paulo. A partir da próxima 
segunda-feira (6), terão acesso 
às doses adicionais os idosos 
acima de 90 anos. Serão imu-
nizados em todo o processo 
todas as pessoas com 60 anos 
ou mais.

“A vacinação de quem tem 
entre 60 e 69 anos é um dife-
rencial do Estado de São Paulo 
e uma decisão do Governo de 
São Paulo fundamentada na 
decisão do nosso Comitê Cien-
tífico. Diferentemente daquilo 
que o governo federal decidiu, 
acima de 70 anos, São Paulo 
decidiu fazer essa dose adicio-
nal para pessoas acima de 60 
anos”, afirmou Doria, em cole-
tiva de imprensa.

Essa primeira fase é focada 
na imunização de quem tem 
60 anos ou mais e que tomou 
a segunda dose há mais de seis 
meses.

Os grupos serão escalona-
dos por faixas etárias e prio-
rização dos mais velhos. Nes-
te mês de setembro, entre os 
dias 6 e 12, receberão a dose 
adicional quem tem 90 anos 
ou mais, totalizando 148,7 mil 
pessoas. Entre 13 e 19 de se-
tembro, serão alcançados mais 
231,7 mil idosos na faixa etária 
de 85 a 89 anos.

Entre os dias 20 e 26, as do-
ses estarão disponíveis para 
os que têm de 80 a 84 anos. 
Também estão inclusos neste 
período os adultos imunossu-
primidos, como pacientes em 
tratamento de hemodiálise, 
quimioterapia, Aids, transplan-
tados, entre outras pessoas em 
alto grau de imunossupressão.

Neste caso, a dose adicio-
nal será aplicada pelo menos 
28 dias após a data da conclu-
são do esquema vacinal, seja 
pela segunda dose (Coronavac, 
Astrazeneca ou Pfizer) ou por 
dose única (Janssen). Juntos, 
estes grupos totalizam 280 mil 
pessoas.

A partir do dia 27, até 3 de 
outubro, serão contempladas 
242,8 mil pessoas na faixa de 
70 a 79 anos. Concluindo esta 
fase ainda no mês de outubro, 
serão alcançados os idosos de 
60 a 69 anos entre os dias 4 e 
10, totalizando mais 103,9 mil 
imunizados. (Bruno Hoffmann)

3ª DOSE EM SP 

 A Em seu último Boletim Epi-
demiológico apresentado nes-
ta segunda feira (30) o Institu-
to Butantan informou que já 
foram detectadas 36 variantes 
do coronavírus em circulação 
no Estado de São Paulo. Quatro 
dessas mutações são novas li-
nhagens da variante Delta. O 
número crescente de variantes 
acontece em um momento de 
baixa nos novos casos de Co-
vid-19 no Estado de São Paulo. 
As informações são da Alesp.

As informações foram 
apresentadas pela diretora do 
Centro de Desenvolvimento 
Científico do Butantan, San-
dra Vessoni, em evento reali-

Estado tem 36 variantes do 
coronavírus em circulação

Movimentação de passageiros em aeroporto; variante Delta  
do coronavírus já fez uma vítima no estado de São Paulo 

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

zado nesta segunda-feira (30) 
pelo ILP (Instituto do Legisla-
tivo Paulista) em parceria com 
a Fapesp (Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa no Estado de São 
Paulo).

Entre as variantes identifi-
cadas de forma inédita, estão a 
B.1.1621.1, também conhecida 
como Copa América; a B.1.540; 
e a AY.3; com um, cinco e três 
casos, respectivamente, de 
acordo com dados da 32° se-
mana epidemiológica, sequen-
ciados até o último dia 14.

A presença das novas mu-
tações do vírus no Estado 
preocupa os especialistas de-
vido à alta taxa de contágio de 

De acordo com o Instituto Butantan, quatro das variantes são 
linhagens da variante Delta; Estado já registrou uma morte 

algumas cepas, como a pró-
pria Delta, que foi responsável 
pelo aumento de casos no Rei-
no Unido.

Segundo Sandra Vessoni, 
apesar dos novos registros, a 
variante Gama ainda é a mais 
incidente em São Paulo, cor-
respondendo a 85,34% dos ca-
sos, seguida pela Delta, com 
3,68%.

No entanto, embora esteja 
longe de representar a maioria 
dos casos no Estado, a variante 
Delta vem se espalhando rapi-
damente, e já foi identificada 
em 13 das 17 divisões regionais 
de saúde, correspondendo à 
100% das infecções na divisão 

de Registro; 61,54% na Baixada 
Santista; 56,41% em São João 
de Boa Vista; e 43,31% na Gran-
de São Paulo. Enquanto isso a 
incidência da variante Gama, 
a mais comum no Brasil, tem 
diminuído.

Sandra Vessoni destacou 

a importância do monitora-
mento da variante Delta. “Nós 
entendemos que juntar essas 
informações é necessário para 
que a gente consolide a im-
portância da inserção da Delta 
dentro do Estado de São Pau-
lo”, disse. (GSP)

A PARTIR DO DIA 8 DE SETEMBRO. Faixa etária corresponde a 345 mil matrículas na rede municipal de ensino

 A O número de motoristas 
flagrados pelo bafômetro vol-
tou a crescer no estado e na 
cidade de São Paulo neste ano. 
De acordo com o Detran, 4.973 
pessoas foram pegas pelo ba-
fômetro nos sete primeiros 
meses de 2021 no Estado, con-
tra 3.050 flagradas no mesmo 
período do ano passado. Na 
Capital, o aumento foi de 52%, 
passando de 952, em 2020, a 
1.452 neste ano.

Os números apontam uma 
sincronia com os períodos 
mais rigorosos da pandemia, 
assim como com a flexibili-
zação que aconteceu nos últi-
mos meses.

Entre março e abril, por 
exemplo, houve uma queda 
na capital, tendo sido regis-
trados, respectivamente, 149 
e 121 flagras a motoristas al-
coolizados.

Já em junho e julho os nú-

Cresce o nº de motoristas 
flagrados pelo bafômetro 

Dirigir sob a influência de álcool implica em infração gravíssima 
na carteira de habilitação, além de multa de R$ 2.934,70

ANDRE BORGES/AGÊNCIA BRASÍLIA

meros deram um salto e che-
garam a 215 e 260. Para fazer 
um comparativo, em julho de 
2019, numa realidade pré-pan-
demia, a cidade de São Paulo 
registrou 296 motoristas au-

tuados.
O capitão Fernando Vicen-

tin, do comando de Policia-
mento de Trânsito da PM de 
São Paulo, aponta que a cor-
poração deixou de fazer gran-

 A O vereador de Taboão da 
Serra, Marcos Paulo (PSDB), pe-
diu licença de suas atividades 
parlamentares por motivos 
particulares por três meses. 
Em seu lugar, assume o su-
plente e companheiro de par-
tido, Wanderley Bressan, que 
ocupará pela primeira vez uma 
cadeira no Legislativo.

O pedido de licença foi 
apresentado na manhã de ter-
ça-feira (31) durante a sessão 
ordinária na Câmara Munici-
pal. Essa é a primeira vez que 
o vereador Paulinho se afasta 
do cargo. O parlamentar foi o 
mais votado de Taboão da Ser-

Vereador de Taboão 
pede licença do cargo

ra nas últimas eleições com 
4.444 e está em sua terceira 
Legislatura.

Bressan recebeu 2.171 votos 
nas eleições de 2020 e assumi-
rá o cargo na Câmara Munici-
pal pela primeira vez. (GSP)

Wanderley Bressan ocupará 
pela primeira vez uma cadeira 
no Legislativo de Taboão da 
Serra, na Grande São Paulo

Eduardo Toledo/Portal O Taboanense

Vereador Marcos 
Paulo pediu 
licença de suas 
atividades 
parlamentares 

des blitzes durante o período 
mais intenso da pandemia e 
que, agora, a população parece 
ter esquecido da chamada Lei 
Seca e da fiscalização.

“Com as restrições causa-
das pela pandemia, as pessoas 
ficaram mais em casa e o fluxo 
de carros nas ruas diminui. As-
sim, passamos a realizar ações 
em pontos estratégicos, opera-
ções de visibilidade, testes em 
motoristas envolvidos em aci-
dentes, mas não mais aqueles 
bloqueios com 15 ou 20 carros. 
Foi uma reinvenção para se 
adequar à nova rotina da ci-
dade e também para proteger 
os policiais”, explica Vicentin.

Especialistas reforçam a 
importância da conscientiza-
ção da população sobre os pe-
rigos de dirigir sob o efeito 
do álcool. Ser pego em uma 
blitze pode gerar diversas 
consequências, entre elas a 
retenção da CNH (Carteira Na-
cional de Habilitação), multa de  
R$ 2.934,70 e suspensão do di-
reito de dirigir por um ano . 

A matéria na íntegra pode 
ser acessada no site da Gazeta.  
(GSP e Folhapress)
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Aviso nº 112/2021-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 552 m2 e 
654 m2

, localizado em Sumaré/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 email 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

Aviso nº 110/2021-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 644,83m² e 
823,97m², localizado em Ribeirão Preto/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 26/09/2021, 
onde os proponentes poderão tomar conhecimento do modelo de contrato a ser 
firmado. Caso o imóvel ofertado não possua ainda todas as características e 
instalações exigidas, na proposta a ser entregue, o proprietário pode manifestar 
compromisso de adequação do imóvel ao uso do INSS.
A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei 
nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, esgoto e energia 
elétrica, bem como as despesas ordinárias de condomínio, caso existam. O 
INSS não se responsabilizará, em hipótese nenhuma, pelo pagamento de IPTU, 
sendo essa despesa de obrigação do locador do imóvel.
O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação 
acumulada do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas, ou havendo sua extinção, outro índice que vier a ser fixado, de acordo 
com os dispositivos legais vigentes.
O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor atender 
às suas necessidades, priorizando-se propostas que contemplem realização 
de todas as adaptações essenciais à imediata ocupação e funcionamento da 
unidade do INSS inclusive compartimentação do espaço para implantação de 
salas de perícia, com instalação de lavatórios, adequação de iluminação ao 
layout proposto pelo INSS etc.
O proponente escolhido, para formalização do contrato de locação deverá, 
conforme o caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF, CNPJ/
MF, documento de identidade, contrato social, comprovante de residência, 
comprovante de inexistência de débitos com relação ao imóvel/espaço físico 
(água/esgoto, luz,8 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

Aviso nº 118/2021-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 
992,08 m² e 1.251,36 m², localizado no bairro de Santo Amaro em São Paulo/
SP, para instalação dos serviços da Agência da Previdência Social nesse bairro, 
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 26/09/2021, 
onde os proponentes poderão tomar conhecimento do modelo de contrato a ser 
firmado. Caso o imóvel ofertado não possua ainda todas as características e 
instalações exigidas, na proposta a ser entregue, o proprietário pode manifestar 
compromisso de adequação do imóvel ao uso do INSS.
A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei 
nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, esgoto e energia 
elétrica, bem como as despesas ordinárias de condomínio, caso existam. O 
INSS não se responsabilizará, em hipótese nenhuma, pelo pagamento de 
IPTU, sendo essa despesa de obrigação do locador do imóvel.
O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação 
acumulada do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas, ou havendo sua extinção, outro índice que vier a ser fixado, de acordo 
com os dispositivos legais vigentes.
O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor atender 
às suas necessidades, priorizando-se propostas que contemplem realização 
de todas as adaptações essenciais à imediata ocupação e funcionamento da 
unidade do INSS inclusive compartimentação do espaço para implantação de 
salas de perícia, com instalação de lavatórios, adequação de iluminação ao 
layout proposto pelo INSS etc.
O proponente escolhido, para formalização do contrato de locação deverá, 
conforme o caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF, CNPJ/
MF, documento de identidade, contrato social, comprovante de residência, 
comprovante de inexistência de débitos com relação ao imóvel/espaço físico 
(água/esgoto, luz, taxas de incêndio e condominiais, IPTU). Será exigido, ainda, 
situação regular perante o SICAF e CADIN.
As propostas que não atenderem às exigências deste Aviso, não serão 
consideradas pelo Instituto.

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL DE TERCEIROS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DO
 TRABALHO 

E PREVIDÊNCIA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 054/2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7079/2021

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JOR-
NAL DOS ATOS OFICIAIS DE TODAS AS SECRETARIAS, DE ACORDO COM ESPE-
CIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.
Abertura: 02/09/2021 – Sessão Pública: 16/09/2021 – 09h30min.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data da 
abertura. 

Cruzeiro, 01 de setembro de 2021.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 83/21, Edital Nº 96/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição 
de fotopolimerizador, autoclave e centrífuga, para entrega imediata. O cadastro das Propostas 
e entrega dos Documentos de Habilitação serão recebidos até o dia 21/09/21, às 08h50, na 
página eletrônica (www.bbmnetlicitacoes.com.br). O edital fica disponível na S. de Licitações 
- Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.
bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: tel.11-3183-0655. Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 81/21, Edital Nº 94/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Contratação de vaga em clínica geriátrica de longa permanência.  O credenciamento 
e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 20/09/21, das 9h às 
09h30, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca. O edital fica 
disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: tel.11-3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 82/21, Edital Nº 95/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de leite UHT integral, para entrega parcelada. O credenciamento e os 
envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 21/09/21, das 9h às 
9h30, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca. O edital fica 
disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: tel.11-3183-0655. Maria Ângela C.C. de Lima- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N º 01/2021
Objeto: Execução de Reforma e Ampliação da EMEB Dr. José Alves Palma da Silva 
(Zezito Palma), no município de Cajuru/SP. Á vista dos elementos informativos cons-
tantes do presente processo, e em especial, a decisão da Comissão de Licitação 
encarregados de julgar e processar a Tomada de Preços nº 01/2021 - E, homologo 
e adjudico a licitação, promovida para Registro de Preços para aquisição cilindros 
de oxigênio medicinal.

Cajuru/SP 01 de setembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU “AVISO DE SUSPENSÃO” - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 0001/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 
640/2021 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: A presente licitação 
tem por objeto a contratação de instituição financeira para prestação de 
serviços bancários de gerenciamento da folha de pagamento dos servi-
dores públicos municipais, conforme exigências e demais especificações 
contidas no presente Edital e seus Anexos. Comunicamos que o presente 
certame está suspenso, para resposta da impugnação ao edital, protocola-
do pela empresa Caixa Econômica Federal, CNPJ n° 00.360.305/0001-04. 
Embu-Guaçu, 01 de setembro de 2021. José Antônio Pereira – Prefeito 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 42/2021 

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 16 de setembro de 2021, às 9h00, através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 42/2021, 
aberto através do Processo nº 60/2021, Edital nº 48/2021, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS, conforme especificações técnicas contidas no edital regulador do certame. 
O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal na 
Sala de Licitações, na Rua Vinte e Um de Março, 384, Centro, Santa Ernestina/SP, no horário normal 
de expediente, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, 
ou baixado gratuitamente através do endereço de eletrônico; www.santaernestina.sp.gov.br e através 
do e-mail: licitacao@santaernestina.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através dos telefones: 
(16) 3256-9104 e (16) 3256-9100 ou através do email: licitacao@santaernestina.sp.gov.br.

Santa Ernestina, ao 1º de setembro de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI 

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

PREGÃO ELETRONICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) Nº 23/2021- 
Registro de Preços para Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (lanches, sucos, 
bolos, água, salgados, frutas) que serão servidos em palestras, cursos, reuniões e con-
fraternizações através da Sec. Mun. De Assistência Social da Prefeitura Municipal de 
Espírito Santo do Turvo e aquisição de lanches para usuários do SUS em consultas fora 
do Município de Espírito Santo do Turvo, através da Secretaria Municipal de Saúde. “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 23/2021 do tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Do dia 08 de setembro de 2021, às 09h00min até 
o dia 20 de setembro de 2021 as 09h00min, LOCAL: https://bllcompras.com “Acesso 
Identificado”
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES dia 20 de setembro de 2021 as 10h00min,
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, 01 de setembro   de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 057/2021
Licitação nº 071/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS
Regime de Execução: Entrega Parcelada/ Preço unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 21/09/2021 às 09:30 horas. Valor do edital: 
O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa interessada ou 
através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br , mediante solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João Jacob 
Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5332 das 08:30 às 16:30 
nos dias úteis.

SUMARÉ, 01 de Setembro de 2021
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 058/2021
Licitação nº 072/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OSTOMIA
Regime de Execução: Entrega Parcelada/ Preço unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 22/09/2021 às 09:30 horas. Valor do edital: 
O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa interessada ou 
através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br , mediante solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João Jacob 
Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5332 das 08:30 às 16:30 
nos dias úteis.

SUMARÉ, 01 de Setembro de 2021
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão Eletrônico 
PE - HC nº 00665/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00480, Processo 15P-3632/2021, do tipo 
menor preço por item destinado a Registro de Preços de PACLITAXEL, GENCITABINA, CARBOPLATINA E 
OUTROS, conforme discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 
17/09/2021 às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e 
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DO RIBEIRÃO PIRAÍ – CONIRPI

CNPJ: 07.078.236/0001-90
ERRATA

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, conforme 
descritivo constante no ANEXO I
Na publicação da edição nº 5.774 de quarta-fei-
ra, dia 01 de setembro de 2021, página B-02, na 
Gazeta de São Paulo, referente à Publicação 
de Aviso de Edital do certame acima descrito, 
considerar o seguinte:
ONDE SE LÊ:
 [...] 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.
LEIA-SE:
[...] Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 20 de setembro de 
2021, às 09h00. Indaiatuba, 01 de setembro de 
2021. Engº Agrº Nilson Alcides Gaspar - Pre-
feito e Presidente do CONIRPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 067/2021, 
objetivando o registro de preços de concreto usinado para manutenção em diversos pontos do 
município de Louveira, no dia 16 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, 1º de setembro de 2021. MARCELO 
SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2021
EDITAL Nº 109/2021

PROCESSO Nº 117/2021
Objeto: Registro de preços para eventual aqui-
sição de Hidróxido de Cálcio em Suspensão 
(PTA). O Edital está disponível gratuitamente 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.
br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será 
realizado de forma ELETRÔNICA, através do 
BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data 
de 17 de setembro de 2021, às 09h00. Maiores 
informações, na Gerência de Compras, Licita-
ções e Contratos do SAAE, através do telefone: 
(19) 3834-9435. Indaiatuba, 01 de setembro de 
2021. ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA - Supe-
rintendente 

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial nº 29/2021

 Objeto: Registro de preços PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E AFINS EM JORNAL DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Data de abertura: 21 de setembro 
de 2021 as 9:00 horas. O edital estará disponível aos interessados, através do site 
www.cajuru.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Prefeitura 
Municipal de Cajuru das 8h às 17h, no endereço citado acima ou pelos telefones 
(016)3667-9912 ou (016)3667-9903 ou via e-mail licitacao@cajuru.sp.gov.br. 
Cajuru, 26 de agosto de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 124/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021.

TIPO: “menor preço global por item”
(execução indireta empreitada por preço global).

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM RUAS 
E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO/SP, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS FEDE-
RAIS – CEF 1070450-45-2020 E CEF 1070449-27-2020.
Edital e seus anexos à disposição dos interessados, através do site (www.valparaiso.sp.gov.br). A 
visita técnica (opcional) poderá ser realizada até às 14h do dia 20/09/2021, devendo os interessados, 
agendar através do fone (18) 3401-9200, ramais 215 e 231, das 9h às 11h e das 13h às 17h, na Secre-
taria de Obras e Serviços, o dia da visita. Os interessados em participar da presente licitação deverão 
ser cadastrados junto à Prefeitura Municipal de Valparaíso, conforme exigências dos artigos 27 a 31 
da Lei Federal nº 8.666/93. As empresas não cadastradas poderão participar desta licitação, desde 
que requeiram sua inscrição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Valparaiso até às 14h 
do dia 20/09/2021, e o pedido de cadastramento seja deferido. Documentos e propostas serão re-
cebidos até às 09h15min do dia 23/09/2021 e a sessão de abertura dos envelopes será às 09h30min 
do mesmo dia. Maiores informações no endereço acima citado ou pelo telefone (18) 3401-9200 – ra-
mal 230 – Departamento de Licitações e Contratos – e-mail: processolicitatorio@valparaiso.sp.gov.br.
OBS: Caso solicite informações via e-mail, favor colocar o e-mail remetente no corpo do texto.

Valparaíso-SP, 01 de setembro de 2021.
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA

Prefeito

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO
Estado de São Paulo

EDITAL
PROCESSO Nº 083/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2021

LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ – SP
A Prefeitura Municipal de Maracaí por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finan-
ças, mediante Pregoeiro, designado pela Portaria nº 302/2021, torna público que se acha aberta, 
nesta unidade, licitação na modalidade - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, do tipo MENOR 
PREÇO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2021, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS DE 
LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNICIPAL”, que será regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 
17 de Julho de 2002, Decreto Municipal nº 330/2020 de 30 de Setembro de 2020, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993, e 
suas alterações e da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Com-
plementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer às especifi cações deste 
instrumento convocatório.
• Recebimento das propostas de preços até o dia 21/09/2021.
• Abertura das propostas de preços dia 21/09/2021.
• Inicio da sessão de disputa de preços dia 21/09/2021 às 09h30m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao http://189.56.99.34:5656/comprase-
dital/. 
• Site para realização do pregão: http://189.56.99.34:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Quaisquer informações também poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (18) 3371-
9500. 

Maracaí – SP, em 1º de setembro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ, sita à Avenida José Bonifácio, nº 517, Centro, 
telefone- fax nº (0XX18) 3371-9500, através da Comissão Municipal de Licitação, nomeada 
pela Portaria Municipal nº 205/2021 de 08 de Junho de 2021, atendendo a requisição de 
Contratação de empresa para execução de serviços de obras e engenharia, emitida pela 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços, torna público aos interessados que fará realizar 
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, nos termos das 
diretrizes contidas na Lei Federal nº 8666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores altera-
ções, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital, objetivando a Contratação de 
empresa para “PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (DISTRITOS DE SÃO JOSÉ DAS 
LARANJEIRAS E SANTA CRUZ DA BOA VISTA) CONTRATO DE REPASSE 896712/2019” 
no Município de Maracaí, conforme PROJETOS, QUADRO DE COMPOSIÇÃO BDI, ART, 
CONTRATO DE REPASSE, FICHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, AGRUPA-
DORES DE EVENTOS, COMPOSIÇÕES, CRONOGRAMA DE EVENTOS, CRONOGRAMA 
FISICO FINANCEIRO, PLQ – MEMORIA DE CALCULO, PO – PLANILHA ORÇAMENTARIA 
e QCI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO, que fi cam fazendo parte inte-
grante deste Edital. O recebimento dos envelopes contendo nº I – Habilitação (Documenta-
ção) e nº II – Proposta Comercial, dar-se-á no dia 20 de Setembro de 2021, tendo a sua 
abertura às 09h30m do dia referendado.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, ATRAVÉS DO site da prefeitura, ou de 2ª a 6ª 
feira, das 09h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, na Avenida José Bonifácio, 
nº 517, neste município, gratuitamente para vista e para retirada será cobrado o preço público 
no valor de R$ 10,00 (dez reais).

Maracaí/SP, 01 de Setembro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E
REDESIGNAÇÃO DE DATAS

Concorrência Pública nº 011/2021
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a execução da obra de constru-
ção de 544 gavetas no cemitério São João Batista, 
conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico-� nanceiro, memorial descritivo e projetos 
anexos ao edital – Sec. Mun. de Administração. 
Valor total estimado: R$ 1.152.844,26 – Prazo de 
Execução: 240 dias. Comunicamos aos interess a-
dos que realizaram a retirada do edital que, tendo 
em vista questionamento realizado, os técnicos 
da Secretaria Municipal de Obras realizaram a cor-
reção das planilhas e, por essa razão, o edital foi 
reti� cado. Em razão dessa reti� cação, e para que 
não se alegue prejuízo à elaboração da propos-
ta, � ca redesignada a data da sessão de entrega 
dos envelopes e de abertura dos envelopes com 
a documentação de habilitação para o dia 07 de 
OUTUBRO de 2021, às 08:30 horas no mesmo local 
(Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Mu-
nicipal)  e, a visita técnica obrigatória de que trata 
o subitem 5.4.4 do edital deverá ser agendada e 
realizada até o dia 05 de outubro de 2021. O edital 
reti� cado esta a disposição para consulta no site 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
pages/portal/apresentacao.jsp   e � ca, e desde 
já, fazendo parte integrante do processo, sendo 
válido para todos os efeitos legais o documento 
original encartado nos autos, a disposição dos 
interessados. Wanderley Aparecido de Souza – Di-
retor de Compras e Contratos – Presidente da CML 

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021.

PROCESSO Nº 157/2021 - EDITAL Nº 085/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 40 JOGOS DE MESA TRAPEZOIDAL INFANTIL A SER 
UTILIZADA NA EMEI-LILIAN MÁRCIA BORGES DOS SANTOS E NA EMEI-GEORGINA 
ISSA. Data/Horário 14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 20 de setembro de 2021, no site 
www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br 
(Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no 
Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-
SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 01 de setembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021.

PROCESSO Nº 158/2021 - EDITAL Nº 086/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINA 
PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C - ANO 1986 - FROTA 42, PARA MANUTENÇÃO 
NA TRANSMISSÃO, REVISÃO DE FREIO, CILINDROS DA ARTICULAÇÃO, VÁLVULA 
ORBITROL, REVISÃO CUBO DIANTEIRO E TROCA DE ÓLEO E FILTRO. Data/Horário 
16:00 horas (Horário de Brasília) do dia 20 de setembro de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa 
de Licitações e Leilões).   O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e 
Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à 
Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores 
informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 01 de setembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli  - Prefeito Municipal

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 28/2021. Pregão Presencial nº 23/2021. Objeto: Aquisição e instalação de sis-
tema de microfones sem fi o para a sala de reuniões Vereador Nasib Cury. O Presidente da 

Câmara Municipal de Marília, Marcos Santana Rezende, RG 7.564.492 SSP/SP e CPF 015.462.338-
57, dando cumprimento aos dispositivos legais constantes nas Leis Federais LC 123/06, 8.666/93 
e 10.520/02 e Inciso 6º do Artigo 3º do Ato da Mesa número 4/2014, de 10 de janeiro de 2014, de 
acordo com a classifi cação efetuada pela Pregoeira Ilka de Nadae, homologa em 31 de agosto de 
2021 o objeto licitado, referente ao item II, à empresa Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda., no valor de R$ 
4.226,00. Firme-se o respectivo contrato. 

Câmara Municipal de Marília, em 31 de agosto de 2021. Marcos Santana Rezende. Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

DocuSign Envelope ID: 04CEDAD4-167E-414C-9341-2D7F86A4616C
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Aviso nº 112/2021-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 552 m2 e 
654 m2

, localizado em Sumaré/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 email 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

Aviso nº 110/2021-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 644,83m² e 
823,97m², localizado em Ribeirão Preto/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 26/09/2021, 
onde os proponentes poderão tomar conhecimento do modelo de contrato a ser 
firmado. Caso o imóvel ofertado não possua ainda todas as características e 
instalações exigidas, na proposta a ser entregue, o proprietário pode manifestar 
compromisso de adequação do imóvel ao uso do INSS.
A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei 
nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, esgoto e energia 
elétrica, bem como as despesas ordinárias de condomínio, caso existam. O 
INSS não se responsabilizará, em hipótese nenhuma, pelo pagamento de IPTU, 
sendo essa despesa de obrigação do locador do imóvel.
O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação 
acumulada do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas, ou havendo sua extinção, outro índice que vier a ser fixado, de acordo 
com os dispositivos legais vigentes.
O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor atender 
às suas necessidades, priorizando-se propostas que contemplem realização 
de todas as adaptações essenciais à imediata ocupação e funcionamento da 
unidade do INSS inclusive compartimentação do espaço para implantação de 
salas de perícia, com instalação de lavatórios, adequação de iluminação ao 
layout proposto pelo INSS etc.
O proponente escolhido, para formalização do contrato de locação deverá, 
conforme o caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF, CNPJ/
MF, documento de identidade, contrato social, comprovante de residência, 
comprovante de inexistência de débitos com relação ao imóvel/espaço físico 
(água/esgoto, luz,8 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

Aviso nº 118/2021-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 
992,08 m² e 1.251,36 m², localizado no bairro de Santo Amaro em São Paulo/
SP, para instalação dos serviços da Agência da Previdência Social nesse bairro, 
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 26/09/2021, 
onde os proponentes poderão tomar conhecimento do modelo de contrato a ser 
firmado. Caso o imóvel ofertado não possua ainda todas as características e 
instalações exigidas, na proposta a ser entregue, o proprietário pode manifestar 
compromisso de adequação do imóvel ao uso do INSS.
A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei 
nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, esgoto e energia 
elétrica, bem como as despesas ordinárias de condomínio, caso existam. O 
INSS não se responsabilizará, em hipótese nenhuma, pelo pagamento de 
IPTU, sendo essa despesa de obrigação do locador do imóvel.
O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação 
acumulada do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas, ou havendo sua extinção, outro índice que vier a ser fixado, de acordo 
com os dispositivos legais vigentes.
O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor atender 
às suas necessidades, priorizando-se propostas que contemplem realização 
de todas as adaptações essenciais à imediata ocupação e funcionamento da 
unidade do INSS inclusive compartimentação do espaço para implantação de 
salas de perícia, com instalação de lavatórios, adequação de iluminação ao 
layout proposto pelo INSS etc.
O proponente escolhido, para formalização do contrato de locação deverá, 
conforme o caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF, CNPJ/
MF, documento de identidade, contrato social, comprovante de residência, 
comprovante de inexistência de débitos com relação ao imóvel/espaço físico 
(água/esgoto, luz, taxas de incêndio e condominiais, IPTU). Será exigido, ainda, 
situação regular perante o SICAF e CADIN.
As propostas que não atenderem às exigências deste Aviso, não serão 
consideradas pelo Instituto.

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL DE TERCEIROS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DO
 TRABALHO 

E PREVIDÊNCIA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 054/2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7079/2021

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JOR-
NAL DOS ATOS OFICIAIS DE TODAS AS SECRETARIAS, DE ACORDO COM ESPE-
CIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.
Abertura: 02/09/2021 – Sessão Pública: 16/09/2021 – 09h30min.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data da 
abertura. 

Cruzeiro, 01 de setembro de 2021.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 83/21, Edital Nº 96/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição 
de fotopolimerizador, autoclave e centrífuga, para entrega imediata. O cadastro das Propostas 
e entrega dos Documentos de Habilitação serão recebidos até o dia 21/09/21, às 08h50, na 
página eletrônica (www.bbmnetlicitacoes.com.br). O edital fica disponível na S. de Licitações 
- Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.
bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: tel.11-3183-0655. Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 81/21, Edital Nº 94/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Contratação de vaga em clínica geriátrica de longa permanência.  O credenciamento 
e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 20/09/21, das 9h às 
09h30, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca. O edital fica 
disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: tel.11-3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 82/21, Edital Nº 95/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de leite UHT integral, para entrega parcelada. O credenciamento e os 
envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 21/09/21, das 9h às 
9h30, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca. O edital fica 
disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: tel.11-3183-0655. Maria Ângela C.C. de Lima- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N º 01/2021
Objeto: Execução de Reforma e Ampliação da EMEB Dr. José Alves Palma da Silva 
(Zezito Palma), no município de Cajuru/SP. Á vista dos elementos informativos cons-
tantes do presente processo, e em especial, a decisão da Comissão de Licitação 
encarregados de julgar e processar a Tomada de Preços nº 01/2021 - E, homologo 
e adjudico a licitação, promovida para Registro de Preços para aquisição cilindros 
de oxigênio medicinal.

Cajuru/SP 01 de setembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU “AVISO DE SUSPENSÃO” - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 0001/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 
640/2021 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: A presente licitação 
tem por objeto a contratação de instituição financeira para prestação de 
serviços bancários de gerenciamento da folha de pagamento dos servi-
dores públicos municipais, conforme exigências e demais especificações 
contidas no presente Edital e seus Anexos. Comunicamos que o presente 
certame está suspenso, para resposta da impugnação ao edital, protocola-
do pela empresa Caixa Econômica Federal, CNPJ n° 00.360.305/0001-04. 
Embu-Guaçu, 01 de setembro de 2021. José Antônio Pereira – Prefeito 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 42/2021 

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 16 de setembro de 2021, às 9h00, através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 42/2021, 
aberto através do Processo nº 60/2021, Edital nº 48/2021, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS, conforme especificações técnicas contidas no edital regulador do certame. 
O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal na 
Sala de Licitações, na Rua Vinte e Um de Março, 384, Centro, Santa Ernestina/SP, no horário normal 
de expediente, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, 
ou baixado gratuitamente através do endereço de eletrônico; www.santaernestina.sp.gov.br e através 
do e-mail: licitacao@santaernestina.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através dos telefones: 
(16) 3256-9104 e (16) 3256-9100 ou através do email: licitacao@santaernestina.sp.gov.br.

Santa Ernestina, ao 1º de setembro de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI 

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

PREGÃO ELETRONICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) Nº 23/2021- 
Registro de Preços para Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (lanches, sucos, 
bolos, água, salgados, frutas) que serão servidos em palestras, cursos, reuniões e con-
fraternizações através da Sec. Mun. De Assistência Social da Prefeitura Municipal de 
Espírito Santo do Turvo e aquisição de lanches para usuários do SUS em consultas fora 
do Município de Espírito Santo do Turvo, através da Secretaria Municipal de Saúde. “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 23/2021 do tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Do dia 08 de setembro de 2021, às 09h00min até 
o dia 20 de setembro de 2021 as 09h00min, LOCAL: https://bllcompras.com “Acesso 
Identificado”
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES dia 20 de setembro de 2021 as 10h00min,
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, 01 de setembro   de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 057/2021
Licitação nº 071/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS
Regime de Execução: Entrega Parcelada/ Preço unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 21/09/2021 às 09:30 horas. Valor do edital: 
O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa interessada ou 
através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br , mediante solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João Jacob 
Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5332 das 08:30 às 16:30 
nos dias úteis.

SUMARÉ, 01 de Setembro de 2021
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 058/2021
Licitação nº 072/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OSTOMIA
Regime de Execução: Entrega Parcelada/ Preço unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 22/09/2021 às 09:30 horas. Valor do edital: 
O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa interessada ou 
através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br , mediante solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João Jacob 
Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5332 das 08:30 às 16:30 
nos dias úteis.

SUMARÉ, 01 de Setembro de 2021
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão Eletrônico 
PE - HC nº 00665/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00480, Processo 15P-3632/2021, do tipo 
menor preço por item destinado a Registro de Preços de PACLITAXEL, GENCITABINA, CARBOPLATINA E 
OUTROS, conforme discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 
17/09/2021 às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e 
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DO RIBEIRÃO PIRAÍ – CONIRPI

CNPJ: 07.078.236/0001-90
ERRATA

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, conforme 
descritivo constante no ANEXO I
Na publicação da edição nº 5.774 de quarta-fei-
ra, dia 01 de setembro de 2021, página B-02, na 
Gazeta de São Paulo, referente à Publicação 
de Aviso de Edital do certame acima descrito, 
considerar o seguinte:
ONDE SE LÊ:
 [...] 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.
LEIA-SE:
[...] Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 20 de setembro de 
2021, às 09h00. Indaiatuba, 01 de setembro de 
2021. Engº Agrº Nilson Alcides Gaspar - Pre-
feito e Presidente do CONIRPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 067/2021, 
objetivando o registro de preços de concreto usinado para manutenção em diversos pontos do 
município de Louveira, no dia 16 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, 1º de setembro de 2021. MARCELO 
SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2021
EDITAL Nº 109/2021

PROCESSO Nº 117/2021
Objeto: Registro de preços para eventual aqui-
sição de Hidróxido de Cálcio em Suspensão 
(PTA). O Edital está disponível gratuitamente 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.
br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será 
realizado de forma ELETRÔNICA, através do 
BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data 
de 17 de setembro de 2021, às 09h00. Maiores 
informações, na Gerência de Compras, Licita-
ções e Contratos do SAAE, através do telefone: 
(19) 3834-9435. Indaiatuba, 01 de setembro de 
2021. ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA - Supe-
rintendente 

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial nº 29/2021

 Objeto: Registro de preços PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E AFINS EM JORNAL DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Data de abertura: 21 de setembro 
de 2021 as 9:00 horas. O edital estará disponível aos interessados, através do site 
www.cajuru.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Prefeitura 
Municipal de Cajuru das 8h às 17h, no endereço citado acima ou pelos telefones 
(016)3667-9912 ou (016)3667-9903 ou via e-mail licitacao@cajuru.sp.gov.br. 
Cajuru, 26 de agosto de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 124/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021.

TIPO: “menor preço global por item”
(execução indireta empreitada por preço global).

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM RUAS 
E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO/SP, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS FEDE-
RAIS – CEF 1070450-45-2020 E CEF 1070449-27-2020.
Edital e seus anexos à disposição dos interessados, através do site (www.valparaiso.sp.gov.br). A 
visita técnica (opcional) poderá ser realizada até às 14h do dia 20/09/2021, devendo os interessados, 
agendar através do fone (18) 3401-9200, ramais 215 e 231, das 9h às 11h e das 13h às 17h, na Secre-
taria de Obras e Serviços, o dia da visita. Os interessados em participar da presente licitação deverão 
ser cadastrados junto à Prefeitura Municipal de Valparaíso, conforme exigências dos artigos 27 a 31 
da Lei Federal nº 8.666/93. As empresas não cadastradas poderão participar desta licitação, desde 
que requeiram sua inscrição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Valparaiso até às 14h 
do dia 20/09/2021, e o pedido de cadastramento seja deferido. Documentos e propostas serão re-
cebidos até às 09h15min do dia 23/09/2021 e a sessão de abertura dos envelopes será às 09h30min 
do mesmo dia. Maiores informações no endereço acima citado ou pelo telefone (18) 3401-9200 – ra-
mal 230 – Departamento de Licitações e Contratos – e-mail: processolicitatorio@valparaiso.sp.gov.br.
OBS: Caso solicite informações via e-mail, favor colocar o e-mail remetente no corpo do texto.

Valparaíso-SP, 01 de setembro de 2021.
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA

Prefeito

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO
Estado de São Paulo

EDITAL
PROCESSO Nº 083/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2021

LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ – SP
A Prefeitura Municipal de Maracaí por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finan-
ças, mediante Pregoeiro, designado pela Portaria nº 302/2021, torna público que se acha aberta, 
nesta unidade, licitação na modalidade - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, do tipo MENOR 
PREÇO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2021, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS DE 
LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNICIPAL”, que será regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 
17 de Julho de 2002, Decreto Municipal nº 330/2020 de 30 de Setembro de 2020, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993, e 
suas alterações e da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Com-
plementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer às especifi cações deste 
instrumento convocatório.
• Recebimento das propostas de preços até o dia 21/09/2021.
• Abertura das propostas de preços dia 21/09/2021.
• Inicio da sessão de disputa de preços dia 21/09/2021 às 09h30m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao http://189.56.99.34:5656/comprase-
dital/. 
• Site para realização do pregão: http://189.56.99.34:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Quaisquer informações também poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (18) 3371-
9500. 

Maracaí – SP, em 1º de setembro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ, sita à Avenida José Bonifácio, nº 517, Centro, 
telefone- fax nº (0XX18) 3371-9500, através da Comissão Municipal de Licitação, nomeada 
pela Portaria Municipal nº 205/2021 de 08 de Junho de 2021, atendendo a requisição de 
Contratação de empresa para execução de serviços de obras e engenharia, emitida pela 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços, torna público aos interessados que fará realizar 
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, nos termos das 
diretrizes contidas na Lei Federal nº 8666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores altera-
ções, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital, objetivando a Contratação de 
empresa para “PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (DISTRITOS DE SÃO JOSÉ DAS 
LARANJEIRAS E SANTA CRUZ DA BOA VISTA) CONTRATO DE REPASSE 896712/2019” 
no Município de Maracaí, conforme PROJETOS, QUADRO DE COMPOSIÇÃO BDI, ART, 
CONTRATO DE REPASSE, FICHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, AGRUPA-
DORES DE EVENTOS, COMPOSIÇÕES, CRONOGRAMA DE EVENTOS, CRONOGRAMA 
FISICO FINANCEIRO, PLQ – MEMORIA DE CALCULO, PO – PLANILHA ORÇAMENTARIA 
e QCI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO, que fi cam fazendo parte inte-
grante deste Edital. O recebimento dos envelopes contendo nº I – Habilitação (Documenta-
ção) e nº II – Proposta Comercial, dar-se-á no dia 20 de Setembro de 2021, tendo a sua 
abertura às 09h30m do dia referendado.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, ATRAVÉS DO site da prefeitura, ou de 2ª a 6ª 
feira, das 09h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, na Avenida José Bonifácio, 
nº 517, neste município, gratuitamente para vista e para retirada será cobrado o preço público 
no valor de R$ 10,00 (dez reais).

Maracaí/SP, 01 de Setembro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E
REDESIGNAÇÃO DE DATAS

Concorrência Pública nº 011/2021
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a execução da obra de constru-
ção de 544 gavetas no cemitério São João Batista, 
conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico-� nanceiro, memorial descritivo e projetos 
anexos ao edital – Sec. Mun. de Administração. 
Valor total estimado: R$ 1.152.844,26 – Prazo de 
Execução: 240 dias. Comunicamos aos interess a-
dos que realizaram a retirada do edital que, tendo 
em vista questionamento realizado, os técnicos 
da Secretaria Municipal de Obras realizaram a cor-
reção das planilhas e, por essa razão, o edital foi 
reti� cado. Em razão dessa reti� cação, e para que 
não se alegue prejuízo à elaboração da propos-
ta, � ca redesignada a data da sessão de entrega 
dos envelopes e de abertura dos envelopes com 
a documentação de habilitação para o dia 07 de 
OUTUBRO de 2021, às 08:30 horas no mesmo local 
(Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Mu-
nicipal)  e, a visita técnica obrigatória de que trata 
o subitem 5.4.4 do edital deverá ser agendada e 
realizada até o dia 05 de outubro de 2021. O edital 
reti� cado esta a disposição para consulta no site 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
pages/portal/apresentacao.jsp   e � ca, e desde 
já, fazendo parte integrante do processo, sendo 
válido para todos os efeitos legais o documento 
original encartado nos autos, a disposição dos 
interessados. Wanderley Aparecido de Souza – Di-
retor de Compras e Contratos – Presidente da CML 

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021.

PROCESSO Nº 157/2021 - EDITAL Nº 085/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 40 JOGOS DE MESA TRAPEZOIDAL INFANTIL A SER 
UTILIZADA NA EMEI-LILIAN MÁRCIA BORGES DOS SANTOS E NA EMEI-GEORGINA 
ISSA. Data/Horário 14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 20 de setembro de 2021, no site 
www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br 
(Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no 
Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-
SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 01 de setembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021.

PROCESSO Nº 158/2021 - EDITAL Nº 086/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINA 
PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C - ANO 1986 - FROTA 42, PARA MANUTENÇÃO 
NA TRANSMISSÃO, REVISÃO DE FREIO, CILINDROS DA ARTICULAÇÃO, VÁLVULA 
ORBITROL, REVISÃO CUBO DIANTEIRO E TROCA DE ÓLEO E FILTRO. Data/Horário 
16:00 horas (Horário de Brasília) do dia 20 de setembro de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa 
de Licitações e Leilões).   O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e 
Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à 
Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores 
informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 01 de setembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli  - Prefeito Municipal

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 28/2021. Pregão Presencial nº 23/2021. Objeto: Aquisição e instalação de sis-
tema de microfones sem fi o para a sala de reuniões Vereador Nasib Cury. O Presidente da 

Câmara Municipal de Marília, Marcos Santana Rezende, RG 7.564.492 SSP/SP e CPF 015.462.338-
57, dando cumprimento aos dispositivos legais constantes nas Leis Federais LC 123/06, 8.666/93 
e 10.520/02 e Inciso 6º do Artigo 3º do Ato da Mesa número 4/2014, de 10 de janeiro de 2014, de 
acordo com a classifi cação efetuada pela Pregoeira Ilka de Nadae, homologa em 31 de agosto de 
2021 o objeto licitado, referente ao item II, à empresa Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda., no valor de R$ 
4.226,00. Firme-se o respectivo contrato. 

Câmara Municipal de Marília, em 31 de agosto de 2021. Marcos Santana Rezende. Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
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 A O vice-presidente Hamil-
ton Mourão (PRTB) afirmou 
nesta quarta-feira (1º) que 
“pode ser” que ocorra “algum 
racionamento” de energia no 
Brasil, diante do cenário de 
baixa dos reservatórios.

A fala do vice ocorre um 
dia depois de o ministro 
Bento Albuquerque (Minas 
e Energia) ter dito, em rede 
nacional de rádio e TV, que a 
crise hídrica se agravou e ter 
pedido esforço da população 
e empresas para reduzirem o 
consumo de energia elétrica.

“Olha, o que eu tenho 
acompanhado é que o gover-
no tomou as medidas neces-
sárias. Criou uma comissão 
para acompanhar e tomar 
as decisões a tempo e a hora 
no sentido de impedir que 
ocorra isso aí que você colo-

Mourão diz 
que pode haver 
racionamento

DE ENERGIA. Fala do vice ocorre um dia depois de o ministro de 
Minas Energia ter dito que a crise hídrica se agravou no País

O vice-presidente Hamilton Mourão disse que risco de crise é algo a ser enfrentado nos próximos anos

ALAN SANTOS/PR

cou [apagão ou racionamen-
to], que haja apagão. Agora, 
pode ser que tenha que ocor-
rer algum racionamento, o 
próprio ministro [Bento] fa-
lou isso”, disse Mourão, ao 
chegar em seu gabinete, em 
Brasília.

“Vamos torcer para... nós 
temos uma matriz energéti-
ca muito baseada em hidrelé-
trica. A maior parte, vamos 
dizer, do uso da água é para 
atividades da agropecuária. 
O consumo humano é a me-
nor parte, a outra é geração 
de energia. Então tem que 
haver uma dosagem disso aí. 
É algo que a gente vai enfren-
tar nos próximos anos, na 
minha visão, enquanto não 
houver uma recuperação ple-
na dos nossos reservatórios”, 
acrescentou.

A falta de chuvas deixou 
os reservatórios das hidrelé-
tricas em seu pior nível em 
91 anos e tem forçado o go-
verno a tomar medidas para 
tentar afastar o risco de ra-
cionamento de energia.

Na crise energética de 

2001, quando houve raciona-
mento de energia, o ex-pre-
sidente Fernando Henrique 
Cardoso foi o responsável 
pelo pronunciamento na ca-
deia nacional de rádio e TV.

PRONUNCIAMENTO.
No pronunciamento de ter-
ça (31), Bento afirmou que 
o período de chuvas na re-
gião Sul foi pior que o espe-
rado. “Como consequência, 
os níveis dos reservatórios de 

nossas usinas hidrelétricas 
das regiões Sudeste e Cen-
tro-Oeste sofreram redução 
maior do que a prevista”, dis-
se o ministro. 

Ele informou que essa 
perda de geração hidrelétrica 
equivale a todo o consumo 
de energia de uma grande 
cidade como o Rio de Janei-
ro por cerca de cinco meses.

Em junho, em outro pro-
nunciamento, o ministro ha-
via pedido que a população 

poupe energia e água para 
enfrentar a crise hídrica.

Bento disse ainda na terça 
que o esforço de redução do 
consumo é “inadiável”.

Também na terça, a Aneel 
(Agência Nacional de Energia 
Elétrica) anunciou uma me-
dida que vai elevar o custo da 
conta de luz. Foi criada uma 
nova bandeira tarifária para 
fazer frente ao aumento dos 
custos decorrente do agrava-
mento da crise hídrica. (GSP)

A falta de chuvas 
deixou os 
reservatórios em 
seu pior nível 
em 91 anos e tem 
forçado o governo 
a tomar medidas 
para tentar 
afastar o risco de 
racionamento

 A Portugal anunciou nesta 
quarta-feira (1º) que permi-
tirá a entrada de turistas do 
Brasil, quase 18 meses depois 
de impôr a proibição de via-
gens não essenciais do país 
sul-americano para conter a 
disseminação do novo coro-
navírus.

Embora as pessoas de na-
cionalidade brasileira, que 
constituem a maior comu-
nidade de migrantes no país 
europeu, tenham tido acesso 
permitido por motivos como 
trabalho, família ou saúde, 
entre outros, a suspensão da 
medida é aguardada há mui-
to tempo.

Portugal está agora aber-

Portugal revoga proibição de viagens de brasileiros madas pelo novo coronaví-
rus e mais de 580 mil mortes. 
desde o início da pandemia 
no País, em fevereiro do ano 
passado.

OUTROS PAÍSES.
Passageiros de países como 
Japão, Austrália, Coreia do 
Sul, Arábia Saudita, Nova Ze-
lândia, Cingapura e Canadá 
também poderão viajar para 
Portugal se apresentarem 
um teste negativo.

Os visitantes do Nepal, da 
Índia e África do Sul são ain-
da obrigados a permanecer 
em quarentena durante 14 
dias à chegada e só devem 
viajar por razões essenciais.

Portugal suspendeu a 
maioria das restrições com 
um plano em três fases, 
apoiado por uma rápida e 
eficiente implementação da 
vacinação.

Dados do Ministério da 
Saúde mostram que 73% da 
população estão totalmente 
vacinados. (AB e GSP)Viajantes do Brasil agora não precisam ficar em quarentena; na foto, a cidade de Elvas, em Portugal

ARMANDO FRANCA/ASSOCIATED PRESS

to aos turistas da União Eu-
ropeia que apresentem o 
certificado digital Covid-19 
do bloco, bem como aos dos 
Estados Unidos, de onde os 
visitantes devem apresen-
tar um resultado negativo à 
chegada.

Os viajantes do Brasil 
agora já não precisam ficar 
em quarentena, mas devem 
apresentar um teste negati-
vo de Covid-19, anunciou o 
governo do país. A mesma 
regra se aplica a visitantes da 
Grã-Bretanha, ainda de acor-
do com  informações do go-
verno português.

O Brasil teve mais de 20,7 
milhões de infecções confir-

Turistas brasileiros estavam vetados no 
país havia 18 meses; turistas de outras 
nacionalidades também foram liberados

 A Com o hábito de sair com 
pelo menos quatro medalhas 
de ouro dos Jogos Paralímpi-
cos, Daniel Dias precisou mo-
derar suas expectativas para 
Tóquio-2020.O atleta de 33 
anos teria que se esforçar como 
nunca para buscar os melhores 
resultados possíveis. Assim o 
fez até as últimas braçadas e 
pernadas nos 50 metros nado 
livre classe S5, que teve sua fi-
nal disputada na manhã des-
ta quarta-feira (1º) e marcou a 
despedida do brasileiro das pis-
cinas com o quarto lugar.

O paulista nascido em 
Campinas, no interior paulis-
ta, anunciou em janeiro que 
as Paralimpíadas de Tóquio se-
riam o ponto final de sua jorna-
da como atleta. Explicou que 
a decisão se devia à sensação 
de dever cumprido e à vonta-
de crescente de seguir outros 
projetos de carreira e de vida.

Daniel Dias, lenda paralímpica, 
se aposenta após 27 medalhas

Daniel Dias é o maior atleta da história paralímpica nacional, 
com 27 medalhas ganhas na natação, sendo três no Japão

ALE CABRAL/CPB

O maior atleta paralímpico 
do Brasil iniciará essa nova fase 
após ter acumulado 27 meda-
lhas, três no Japão (bronze nos 
200 m e 100 m nado livre e no 
revezamento 4 x 50 m livre). 

Fora das competições, Da-
niel Dias quer agora usar sua 
história para incentivar ou-
tras pessoas com deficiência 
a se arriscarem na vida e no  
esporte. (FP)

 A O mês de agosto termina 
registrando o dia com a me-
nor média móvel de casos de 
Covid-19 do ano. De acordo 
com o Ministério da Saúde, 
os 25,7 mil casos registrados 
na terça-feira (31) foi a me-
nor média móvel de casos de 
2021. A pasta aponta a vacina-
ção como o principal motivo 
para a queda, que vem sendo 
registrada desde junho, quan-
do chegou-se a notificar 74,79 
mil casos da doença.

“Isso representa uma re-
dução de 65% em pouco mais 
de dois meses”, informou o 
ministério, em nota, ao es-
clarecer que a média móvel 
é um balanço do número de 
casos registrados nos últimos 
14 dias. O levantamento apon-
ta também queda na média 
móvel de mortes. Ontem, o 
Brasil registrou 701 mortes, o 
que representa o menor índi-
ce desde 6 de janeiro, quando 

Brasil registra menor 
média de casos

foi registrada uma média de 
696,71 mortes por covid-19.

O ministro Marcelo Quei-
roga tem reiterado o compro-
misso de vacinar, até o fim de 
setembro, toda a população 
com idade acima de 18 anos, 
com pelo menos a primeira 
dose. Esse montante equiva-
le a 160 milhões de pessoas.  
(AB)

Ministério aponta 
a vacinação 
como o principal 
motivo para a 
queda, que vem 
sendo registrada 
de junho, quando 
chegou-se a 
notificar 74 mil 
casos da doença

Biden fala 
sobre saída do 
Afeganistão

 A O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, assumiu a 
responsabilidade pela tumul-
tuada saída das forças ameri-
canas do Afeganistão. Ele disse 
que era a melhor opção dis-
ponível, após um importante 
rival republicano descrever o 
episódio como uma ferida au-
toinfligida que tornou os EUA 
menos seguros.

Em sua primeira declara-
ção após a saída, Biden disse 
que 90% dos norte-america-
nos que queriam sair consegui-
ram, e que Washington tinha 
poder de negociação sobre os 
militantes islâmicos para ga-
rantir que outros 100 ou 200 
consigam deixar o país se  
quiserem.

“Eu assumo a responsabili-
dade”, disse, acrescentando que 
os Estados Unidos estão longe 
de encerrar seu envolvimento 
com o Afeganistão. (AB e GSP)
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POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL
Unidade Gestora Executora 180.198 - CPAmb

Encontra-se aberto, no Comando de Policiamento Ambiental – CPAmb, a licitação (PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº CPAmb-198/0008/21), por intermédio da Oferta de Compra n.º 180198000012021OC00169, 
objetivando a aquisição de VIATURAS POLICIAIS, tipo caminhonete e SUV-SW (veículos automotores 
e respectivas adaptações) para o CPAmb - Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 02 de setembro de 
2021. Data e hora da abertura da Sessão Pública: 20 de setembro de 2021, às 09h00min. O Edital 
completo e seus anexos encontram-se nos endereços eletrônicos: www.bec.sp.gov.br e no site Negócios 
Públicos da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (e-negociospublicos/Imprensaoficial). Quaisquer 
dúvidas poderão ser esclarecidas pela Seção Finanças do Comando de Policiamento Ambiental, 
pelo e-mail cpambuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 5085-2130.

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 81/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos diversos destinados a Secretaria 
Municipal de Saúde – Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial.
16/09/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
28/09/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
28/09/2021 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 82/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos diversos destinados a Secretaria 
Municipal de Saúde – Farmácia Ação Judicial.
16/09/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
30/09/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
30/09/2021 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 83/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Enfermagem para a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
16/09/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
05/10/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
05/10/2021 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 84/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Papelaria, dentro das normas ema-
nadas pela NBR 15236 e certificação do INMETRO, para uso da Secretaria Municipal de Educação 
e das Unidades da Rede Municipal de Ensino; e Aquisição de Materiais de Escritório, para uso do 
Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria Municipal de 
Saúde e do Departamento Municipal de Promoção e Assistência Social.
16/09/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
13/10/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
13/10/2021 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., 01 de setembro de 2021.
PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 211/2021 - Pregão Eletrônico nº 053/2021
Registro de Preços nº 042/2021

Início: 01/09/2021 – Encerramento: 17/09/2021 – Horário 09h00.. Abertura da Sessão: 
17/09/2021 – 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 SAIS PARA MANIPULAÇÃO 
DE MEDICAMENTOS E CAPSULAS. 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, 1º/9/2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021 - PROCESSO Nº 54/2021

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
PRESENCIAL - Nº 28/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço unitário, 
visando a contratação de pessoa jurídica devidamente constituída na forma da Lei e 
que possua CNAE – Código e Descrição das Atividades Econômicas compatível com o 
seguinte objeto: prestação de serviços de exames de imagens e outros procedimentos 
correlatos, respeitando as necessidades, sob demanda, bem como as disponibilidades 
financeiras do município, de forma parcelada e a pedido, mediante pedido médico, para 
fins diagnósticos de complementação dos serviços de saúde aos usuários do SUS, 
conforme descrito no termo de referência, com encerramento para credenciamento às 
09h00min do dia 17/09/2021. Valor do Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão 
disponíveis para retirada no horário comercial na Prefeitura Municipal de Corumbataí, 
sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante a apresentação de um Pen Drive, 
de boa qualidade, para gravação do respectivo edital, através do e-mail licitacao@
corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar os dados cadastrais, CNPJ, 
Inscrição Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou pelo site www.corumbatai.
sp.gov.br com o respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital pelo site, 
visando a eventual e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí, 
02/09/2021. Pregoeiro (Portaria 7518/2021). Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021 - PROCESSO Nº 55/2021

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
ELETRÔNICO - Nº 29/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço unitário, 
visando prestação de serviços de implantação, gerenciamento, administração, emissão e 
fornecimento mensal de cartões eletrônicos e/ou magnéticos denominados Vale Refeição 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, para as custear despesas 
com as refeições dos servidores (motoristas, enfermeiros e auxiliares de enfermagem), 
nos termos do que autoriza a Lei Municipal 1.662/2015, de 05/11/2015, conforme 
especificado no Anexo I – Termo de Referência. Abertura da proposta: 20/08/2021 às 
08h00min. Início da disputa: 20/09/2021 às 09h30min. Valor do Edital: Gratuito. O 
Edital e seus Anexos estarão disponíveis para retirada no horário comercial na Prefeitura 
Municipal de Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante a 
apresentação de um Pen Drive, de boa qualidade, para gravação do respectivo edital, 
através do e-mail licitacao@corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar 
os dados cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou 
pelo site www.corumbatai.sp.gov.br com o respectivo preenchimento do comprovante de 
retirada do edital pelo site, visando a eventual e futura comunicação entre esta prefeitura 
e empresa. Corumbataí, 02/09/2021. Pregoeiro (Portaria 7518/2021).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
Início: 01/09/2021 - Encerramento: 22/09/2021 - Horário: 09h. Abertura dos Envelopes: 
22/09/2021 - Horário: 09h. Tipo: Menor Valor Global. Objeto: Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia execução do projeto de implantação do sistema de 
energia solar fotovoltaica no Saneamento Ambiental de Viradouro - SAV. 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 Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro fornecerá cópia digital 
do Edital e seu(s) Anexo(s), devendo os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, 
sito à Praça Major Manoel Joaquim, nº 349, Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de 
mídia para gravação, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-
feira à sexta-feira ou através do site http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações 
referentes ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 01 de setembro de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00037200-23 Interessado: Secretaria Municipal de Educação Assunto: 
Pregão nº 217/2021 - Eletrônico Objeto: Registro de Preços de álcool em gel. O 
Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, em virtude da constatação de lapso no cadastramento das datas para os 
procedimentos da licitação em epígrafe, publicada no aplicativo "Licitações-e", 
comunica aos interessados que ALTEROU as datas para os procedimentos: 
Recebimento das Propostas dos itens 01 a 06: das 08h do dia 03/09/21 às 08h do 
dia 08/09/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 06: a partir das 08h do dia 
08/09/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 09h30min do dia 08/09/21. Ficam 
mantidas as demais condições do Edital do Pregão nº 217/2021 e seus anexos. 
Campinas, 01 de setembro de 2021 RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS 
SANTOS Diretor do Departamento Central de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 251/2021

Processo Administrativo nº 117326/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de limpeza, asseio e 
conservação predial, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 402.012,00 (quatrocentos e dois mil e doze reais).
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 16 de setembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 17 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de setembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 de setembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
- 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, 01 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

EDITAL DE CITAÇÃO –
PRAZO DE 20 DIAS.

PROCESSO Nº 1045643-08.2017.8.26.0506
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de Ribeirão Preto, Estado de 
São Paulo, Dr(a). LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) fazenda municipal de ribeirão preto 
move uma ação de Desapropriação contra Nicole Russo Estevão objetivando a abertura e 
melhoria do sistema viário local (prolongamento da Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite), 
conforme consta no processo administrativo nº 02.2016.048803-2, a área a ser Desapropriada é 
um terreno urbano, situado nesta cidade, com frente para a rua Professor Correa Leite, esquina 
da Avenida Fernando Ferreira Leite, constituído pelo lote 27 da quadra 137, do bairro Alto da Boa 
Vista, medindo 15,00 mais 3,50 metros de frente para a rua Professor Correa Leite, 5,40 metros 
na linha dos fundos, onde confronta com o lote 1, 6,40 metros do lado esquerdo de quem da rua 
olha o imóvel e irregular onde confronta com a Avenida Fernando Ferreira Leite, e 24,00 metros 
do lado esquerdo, a partir de 6,40 metros na linha continua com um seguimento de 19,50 metros, 
onde confronta com a mesma Avenida Fernando Ferreira Leite, de forma irregular, encerrando a 
área de 382,00 metros quadrados, localizado no lado par da numeração predial, e no quarteirão 
formado pela rua Professor Correa Leite, Avenida Fernando Ferreira Leite, Rua Maestro Ignácio 
Stabil e Rua Professor Alonso Ferraz. Tendo o expropriante efetuado o depósito de indenização, 
expediu-se o presente, para que chegue ao conhecimento de terceiros possíveis interessados 
intimados dos termos e atos da referida ação para fins do art. 34, do Decreto-Lei 3365/41, 
declarando de utilidade pública conforme Decreto Municipal nº 082, datado de 03/03/2017. Foi 
determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão 
Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ribeirão Preto, aos 17 
de abril de 2020

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 217/2021

Processo Administrativo nº 113146/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 218.338,50 (duzentos e dezoito mil trezentos e trinta e oito reais e 
cinquenta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 17 de setembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 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, 01 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS 
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP) Pregão nº 239/2021-Eletrônico-Processo 
Administrativo:PMC.2021.00041514-30 -Interessado: Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos-Objeto: Registro de Preços de pedras britadas, pedra tipo bica 
corrida, pedrisco, pó de pedra e rachão. -Recebimento das Propostas dos itens 
01 a16: das 08h do dia 20/09/21 às 09h do dia 21/09/21 -Abertura das Propostas 
dos itens 01 a16: a partir das 09h do dia 21/09/21 -Início da Disputa de Preços: 
a partir das 10h 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 Ariana L. Tracchi pelo telefone (19) 2116-8518. Campinas, 01 de 
setembro de 2021 RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS Diretor do 
Departamento Central de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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
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
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




                 

    
                  
               

   

          

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.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E ADIAMENTO. Pregão Presencial nº 057/2021. Processo 
Administrativo n.º 150/2021. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 
Empresa especializada em produção de Foto, Vídeo e Live Streaming Institucional e de Interesse Público, 
conforme Termo de Referência contida no Anexo I. Diante dos pedidos de esclarecimento, e revendo o 
Edital, bem como, o Termo de Referência, houve um equivoco ao trocar os valores estimados e também 
o lote de exclusividade para ME e EPP, assim fica RETIFICADO o seguinte: Atendendo ao disposto no 
artigo 21 inciso 4º da Lei Federal 8.666/93, fica reabertos os prazos do edital. DATA DA REALIZAÇÃO: 
09/09/2021. HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 14:00hrs. 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 e dos termos; Publique-se e comuniquem-se os interessados. Araçoiaba da Serra, 
01 de setembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021. 
DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL 
TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO BAIRRO JARDIM SALETE, NO MUNICÍPIO 
DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP, CONFORME ANEXOS 01. Os envelopes “HABILITAÇÃO 
e PROPOSTA” deverão ser entregues no setor de protocolo da Prefeitura, até as 10:00h do dia 
17/09/2021 sendo que a abertura do Envelope “Habilitação” ocorrerá no mesmo dia às 10:30 
horas. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, 01 
de setembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

7ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Proc. 0071788-75.2017.8.26.0100. O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de Direito da 7ª Vara 
Cível do Foro Central Cível - SP. FAZ SABER a DANILO SABBATINI PLAZA, CPF. 253.883.108-31 e WALDIR LUIZ 
PLAZA, CPF. 332.597.718-91 que nos autos, movido por ROBERTO HONDA foi instaurado o incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica da empresa MAXI PLAZA ENGENHARIA LTDA. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi 
deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem e requeiram as provas 
cabíveis, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 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 11 de agosto de 2021. 

Processo 0056866-24.2020.8.26.0100 - EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS, NA FORMA ABAIXO. A Doutora 
Priscilla Bittar Neves Netto,Juíza de Direito da 36ªVara Cível da Comarca de São Paulo/SP-Foro Central FAZ SABER a todos os 
que o presente edital, com o prazo de 20 dias, para os fins do art. 257, inciso III do CPC, virem ou dele tiverem conhecimento, 
que neste juízo corre seus trâmites um processo em que são réus BURITEL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n⁰ 64.893.431/0001-07, com sede estabelecida na Rua Sete de abril, n⁰ 261, Praça 
da República, São Paulo – SP, CEP: 01043-000, e também contra SOLANGE FERREIRA LOPES, brasileira, empresária, 
portadora do RG/RNE: 17938051 –SP, inscrita no CPF sob o n° 182.714.228-63, residente à rua Manoel Jose de almeida, 640, 
freguesia do o, São Paulo - SP, CEP 02805-000, E como estão os mesmos em lugar incerto e não sabido (ou outro motivo), não 
sendo possívelintimá-los pessoalmente, intima-os pelo presente, comprovar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, e que 
comprovem o pagamento do valor indicado pela parte credora (R$ 13.563,24 –honorários), devidamente atualizado e acrescido 
de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios de 10% (dez 
por cento) sobre o total (art. 523, caput e §1º e art. 85, §§ 1º e 2º, CPC), sob pena de execução. Não efetuado o pagamento 
voluntário no prazo legal, ficam já intimados do prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente a parte executada, nos próprios autos, sua impugnação. Da mesma forma, adverte-se que, em caso de 
revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via 
será publicada em jornal de grande circulação. Dado e passado nesta cidade São Paulo, em 12 de janeiro de 2021.             [2,3] 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
AVISO DE SUSPENSÃO

O presidente da comissão de licitação do Município de Analândia, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei comunica aos interessados que o certame licitatório do Edital 16 de 19/08/2021, 
Pregão 13/2021, que tem por objeto a aquisição de materiais para construção, elétrica e hidráulica 
está SUSPENSA para retificação no edital, sendo que em momento oportuno será comunicado 
nova data de abertura. Analândia, 01 de setembro de 2021. André Luiz Bertole -  Licitações

DocuSign Envelope ID: 04CEDAD4-167E-414C-9341-2D7F86A4616C
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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

02 e 03/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1058417-61.2016.
valor total: R$ 30,00






   
                
 

                  
            
 
  K-02e03/09





 


   
       
           
 
                
  
      

02 e 03/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003539-26.2020.
valor total: R$ 20,00



                  

              
      

                  
    
 K-02e03/09

02 e 03/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0009841-81.2021.
valor total: R$ 30,00






   
                
 

                  
            
 
  K-02e03/09






  
   


                 
             

   

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL
Unidade Gestora Executora 180.198 - CPAmb

Encontra-se aberto, no Comando de Policiamento Ambiental – CPAmb, a licitação (PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº CPAmb-198/0008/21), por intermédio da Oferta de Compra n.º 180198000012021OC00169, 
objetivando a aquisição de VIATURAS POLICIAIS, tipo caminhonete e SUV-SW (veículos automotores 
e respectivas adaptações) para o CPAmb - Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 02 de setembro de 
2021. Data e hora da abertura da Sessão Pública: 20 de setembro de 2021, às 09h00min. O Edital 
completo e seus anexos encontram-se nos endereços eletrônicos: www.bec.sp.gov.br e no site Negócios 
Públicos da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (e-negociospublicos/Imprensaoficial). Quaisquer 
dúvidas poderão ser esclarecidas pela Seção Finanças do Comando de Policiamento Ambiental, 
pelo e-mail cpambuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 5085-2130.

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 81/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos diversos destinados a Secretaria 
Municipal de Saúde – Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial.
16/09/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
28/09/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
28/09/2021 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 82/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos diversos destinados a Secretaria 
Municipal de Saúde – Farmácia Ação Judicial.
16/09/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
30/09/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
30/09/2021 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 83/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Enfermagem para a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
16/09/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
05/10/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
05/10/2021 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 84/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Papelaria, dentro das normas ema-
nadas pela NBR 15236 e certificação do INMETRO, para uso da Secretaria Municipal de Educação 
e das Unidades da Rede Municipal de Ensino; e Aquisição de Materiais de Escritório, para uso do 
Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria Municipal de 
Saúde e do Departamento Municipal de Promoção e Assistência Social.
16/09/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
13/10/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
13/10/2021 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., 01 de setembro de 2021.
PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 211/2021 - Pregão Eletrônico nº 053/2021
Registro de Preços nº 042/2021

Início: 01/09/2021 – Encerramento: 17/09/2021 – Horário 09h00.. Abertura da Sessão: 
17/09/2021 – 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 SAIS PARA MANIPULAÇÃO 
DE MEDICAMENTOS E CAPSULAS. 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, 1º/9/2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021 - PROCESSO Nº 54/2021

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
PRESENCIAL - Nº 28/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço unitário, 
visando a contratação de pessoa jurídica devidamente constituída na forma da Lei e 
que possua CNAE – Código e Descrição das Atividades Econômicas compatível com o 
seguinte objeto: prestação de serviços de exames de imagens e outros procedimentos 
correlatos, respeitando as necessidades, sob demanda, bem como as disponibilidades 
financeiras do município, de forma parcelada e a pedido, mediante pedido médico, para 
fins diagnósticos de complementação dos serviços de saúde aos usuários do SUS, 
conforme descrito no termo de referência, com encerramento para credenciamento às 
09h00min do dia 17/09/2021. Valor do Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão 
disponíveis para retirada no horário comercial na Prefeitura Municipal de Corumbataí, 
sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante a apresentação de um Pen Drive, 
de boa qualidade, para gravação do respectivo edital, através do e-mail licitacao@
corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar os dados cadastrais, CNPJ, 
Inscrição Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou pelo site www.corumbatai.
sp.gov.br com o respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital pelo site, 
visando a eventual e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí, 
02/09/2021. Pregoeiro (Portaria 7518/2021). Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021 - PROCESSO Nº 55/2021

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
ELETRÔNICO - Nº 29/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço unitário, 
visando prestação de serviços de implantação, gerenciamento, administração, emissão e 
fornecimento mensal de cartões eletrônicos e/ou magnéticos denominados Vale Refeição 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, para as custear despesas 
com as refeições dos servidores (motoristas, enfermeiros e auxiliares de enfermagem), 
nos termos do que autoriza a Lei Municipal 1.662/2015, de 05/11/2015, conforme 
especificado no Anexo I – Termo de Referência. Abertura da proposta: 20/08/2021 às 
08h00min. Início da disputa: 20/09/2021 às 09h30min. Valor do Edital: Gratuito. O 
Edital e seus Anexos estarão disponíveis para retirada no horário comercial na Prefeitura 
Municipal de Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante a 
apresentação de um Pen Drive, de boa qualidade, para gravação do respectivo edital, 
através do e-mail licitacao@corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar 
os dados cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou 
pelo site www.corumbatai.sp.gov.br com o respectivo preenchimento do comprovante de 
retirada do edital pelo site, visando a eventual e futura comunicação entre esta prefeitura 
e empresa. Corumbataí, 02/09/2021. Pregoeiro (Portaria 7518/2021).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
Início: 01/09/2021 - Encerramento: 22/09/2021 - Horário: 09h. Abertura dos Envelopes: 
22/09/2021 - Horário: 09h. Tipo: Menor Valor Global. Objeto: Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia execução do projeto de implantação do sistema de 
energia solar fotovoltaica no Saneamento Ambiental de Viradouro - SAV. 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 Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro fornecerá cópia digital 
do Edital e seu(s) Anexo(s), devendo os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, 
sito à Praça Major Manoel Joaquim, nº 349, Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de 
mídia para gravação, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-
feira à sexta-feira ou através do site http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações 
referentes ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 01 de setembro de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00037200-23 Interessado: Secretaria Municipal de Educação Assunto: 
Pregão nº 217/2021 - Eletrônico Objeto: Registro de Preços de álcool em gel. O 
Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, em virtude da constatação de lapso no cadastramento das datas para os 
procedimentos da licitação em epígrafe, publicada no aplicativo "Licitações-e", 
comunica aos interessados que ALTEROU as datas para os procedimentos: 
Recebimento das Propostas dos itens 01 a 06: das 08h do dia 03/09/21 às 08h do 
dia 08/09/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 06: a partir das 08h do dia 
08/09/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 09h30min do dia 08/09/21. Ficam 
mantidas as demais condições do Edital do Pregão nº 217/2021 e seus anexos. 
Campinas, 01 de setembro de 2021 RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS 
SANTOS Diretor do Departamento Central de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 251/2021

Processo Administrativo nº 117326/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de limpeza, asseio e 
conservação predial, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 402.012,00 (quatrocentos e dois mil e doze reais).
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 16 de setembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 17 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de setembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 de setembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
- 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, 01 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

EDITAL DE CITAÇÃO –
PRAZO DE 20 DIAS.

PROCESSO Nº 1045643-08.2017.8.26.0506
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de Ribeirão Preto, Estado de 
São Paulo, Dr(a). LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) fazenda municipal de ribeirão preto 
move uma ação de Desapropriação contra Nicole Russo Estevão objetivando a abertura e 
melhoria do sistema viário local (prolongamento da Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite), 
conforme consta no processo administrativo nº 02.2016.048803-2, a área a ser Desapropriada é 
um terreno urbano, situado nesta cidade, com frente para a rua Professor Correa Leite, esquina 
da Avenida Fernando Ferreira Leite, constituído pelo lote 27 da quadra 137, do bairro Alto da Boa 
Vista, medindo 15,00 mais 3,50 metros de frente para a rua Professor Correa Leite, 5,40 metros 
na linha dos fundos, onde confronta com o lote 1, 6,40 metros do lado esquerdo de quem da rua 
olha o imóvel e irregular onde confronta com a Avenida Fernando Ferreira Leite, e 24,00 metros 
do lado esquerdo, a partir de 6,40 metros na linha continua com um seguimento de 19,50 metros, 
onde confronta com a mesma Avenida Fernando Ferreira Leite, de forma irregular, encerrando a 
área de 382,00 metros quadrados, localizado no lado par da numeração predial, e no quarteirão 
formado pela rua Professor Correa Leite, Avenida Fernando Ferreira Leite, Rua Maestro Ignácio 
Stabil e Rua Professor Alonso Ferraz. Tendo o expropriante efetuado o depósito de indenização, 
expediu-se o presente, para que chegue ao conhecimento de terceiros possíveis interessados 
intimados dos termos e atos da referida ação para fins do art. 34, do Decreto-Lei 3365/41, 
declarando de utilidade pública conforme Decreto Municipal nº 082, datado de 03/03/2017. Foi 
determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão 
Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ribeirão Preto, aos 17 
de abril de 2020

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 217/2021

Processo Administrativo nº 113146/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 218.338,50 (duzentos e dezoito mil trezentos e trinta e oito reais e 
cinquenta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 17 de setembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 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, 01 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS 
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP) Pregão nº 239/2021-Eletrônico-Processo 
Administrativo:PMC.2021.00041514-30 -Interessado: Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos-Objeto: Registro de Preços de pedras britadas, pedra tipo bica 
corrida, pedrisco, pó de pedra e rachão. -Recebimento das Propostas dos itens 
01 a16: das 08h do dia 20/09/21 às 09h do dia 21/09/21 -Abertura das Propostas 
dos itens 01 a16: a partir das 09h do dia 21/09/21 -Início da Disputa de Preços: 
a partir das 10h 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 Ariana L. Tracchi pelo telefone (19) 2116-8518. Campinas, 01 de 
setembro de 2021 RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS Diretor do 
Departamento Central de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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
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
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1014571-52.2020.
valor total: R$ 20,00
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01 e 02/09
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1110002-26.2014.
valor total: R$ 40,00
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01 e 02/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0006039-82.2020.
valor total: R$ 30,00
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01 e 02/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0027858-18.2020.
valor total: R$ 30,00
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01 e 02/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0013718-60.2020.
valor total: R$ 30,00
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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
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01 e 02/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1011776-73.2020.
valor total: R$ 20,00
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01 e 02/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004602-10.2020.
valor total: R$ 30,00
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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
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01 e 02/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0018667-62.2013.
valor total: R$ 30,00
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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
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01 e 02/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1014743-81.2017.
valor total: R$ 20,00
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01 e 02/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1010364-95.2016.
valor total: R$ 30,00
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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.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E ADIAMENTO. Pregão Presencial nº 057/2021. Processo 
Administrativo n.º 150/2021. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 
Empresa especializada em produção de Foto, Vídeo e Live Streaming Institucional e de Interesse Público, 
conforme Termo de Referência contida no Anexo I. Diante dos pedidos de esclarecimento, e revendo o 
Edital, bem como, o Termo de Referência, houve um equivoco ao trocar os valores estimados e também 
o lote de exclusividade para ME e EPP, assim fica RETIFICADO o seguinte: Atendendo ao disposto no 
artigo 21 inciso 4º da Lei Federal 8.666/93, fica reabertos os prazos do edital. DATA DA REALIZAÇÃO: 
09/09/2021. HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 14:00hrs. 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 e dos termos; Publique-se e comuniquem-se os interessados. Araçoiaba da Serra, 
01 de setembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021. 
DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL 
TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO BAIRRO JARDIM SALETE, NO MUNICÍPIO 
DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP, CONFORME ANEXOS 01. Os envelopes “HABILITAÇÃO 
e PROPOSTA” deverão ser entregues no setor de protocolo da Prefeitura, até as 10:00h do dia 
17/09/2021 sendo que a abertura do Envelope “Habilitação” ocorrerá no mesmo dia às 10:30 
horas. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, 01 
de setembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

7ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Proc. 0071788-75.2017.8.26.0100. O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de Direito da 7ª Vara 
Cível do Foro Central Cível - SP. FAZ SABER a DANILO SABBATINI PLAZA, CPF. 253.883.108-31 e WALDIR LUIZ 
PLAZA, CPF. 332.597.718-91 que nos autos, movido por ROBERTO HONDA foi instaurado o incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica da empresa MAXI PLAZA ENGENHARIA LTDA. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi 
deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem e requeiram as provas 
cabíveis, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 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 11 de agosto de 2021. 

Processo 0056866-24.2020.8.26.0100 - EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS, NA FORMA ABAIXO. A Doutora 
Priscilla Bittar Neves Netto,Juíza de Direito da 36ªVara Cível da Comarca de São Paulo/SP-Foro Central FAZ SABER a todos os 
que o presente edital, com o prazo de 20 dias, para os fins do art. 257, inciso III do CPC, virem ou dele tiverem conhecimento, 
que neste juízo corre seus trâmites um processo em que são réus BURITEL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n⁰ 64.893.431/0001-07, com sede estabelecida na Rua Sete de abril, n⁰ 261, Praça 
da República, São Paulo – SP, CEP: 01043-000, e também contra SOLANGE FERREIRA LOPES, brasileira, empresária, 
portadora do RG/RNE: 17938051 –SP, inscrita no CPF sob o n° 182.714.228-63, residente à rua Manoel Jose de almeida, 640, 
freguesia do o, São Paulo - SP, CEP 02805-000, E como estão os mesmos em lugar incerto e não sabido (ou outro motivo), não 
sendo possívelintimá-los pessoalmente, intima-os pelo presente, comprovar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, e que 
comprovem o pagamento do valor indicado pela parte credora (R$ 13.563,24 –honorários), devidamente atualizado e acrescido 
de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios de 10% (dez 
por cento) sobre o total (art. 523, caput e §1º e art. 85, §§ 1º e 2º, CPC), sob pena de execução. Não efetuado o pagamento 
voluntário no prazo legal, ficam já intimados do prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente a parte executada, nos próprios autos, sua impugnação. Da mesma forma, adverte-se que, em caso de 
revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via 
será publicada em jornal de grande circulação. Dado e passado nesta cidade São Paulo, em 12 de janeiro de 2021.             [2,3] 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
AVISO DE SUSPENSÃO

O presidente da comissão de licitação do Município de Analândia, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei comunica aos interessados que o certame licitatório do Edital 16 de 19/08/2021, 
Pregão 13/2021, que tem por objeto a aquisição de materiais para construção, elétrica e hidráulica 
está SUSPENSA para retificação no edital, sendo que em momento oportuno será comunicado 
nova data de abertura. Analândia, 01 de setembro de 2021. André Luiz Bertole -  Licitações

A7gazetasp.com.br
Quinta-feira, 2 De setembro De 2021 

QUERCE ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI - CNPJ nº 17.109.237/0001-08

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

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

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

Demonstração do Resultado

Peter Salvetti - Administrador
Roseli Aparecida Francisco Cardozo de Oliveira - TC-CRC 1SP180662/O-1

ATIVO 2020 2019
Circulante 13.060.150 14.096.203
Caixa e equivalentes de caixa 11.591.202 12.995.962
Contas a receber de clientes 1.368.435 993.636
Adiantamentos e outros 97.745 103.837
Impostos e contribuições a recuperar 2.768 2.768
Não Circulante 63.638.673 56.825.450
Outros ativos - 55.310
Imobilizado - 4.339.866
Propriedade para investimento 63.638.673 52.430.274
Total ativo 76.698.823 70.921.653
PASSIVO 2020 2019
Circulante 13.478.664 13.395.144
Fornecedores 91.061 5.551
Obrigações sociais e trabalhistas 2.395 613
Obrigações tributárias 380.556 384.328
Lucros a pagar 13.004.651 13.004.651
Patrimônio líquido 63.220.159 57.526.509
Capital social 57.215.120 57.215.120
Reserva de lucro 6.005.039 311.389
Total passivo e do patrimônio líquido 76.698.823 70.921.653

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucros dos exercícios 5.723.149 7.237.226
Ajustes para reconciliar lucro do exercício com o caixa (apli-

cado nas) gerado nas atividades operacionais: (29.499) -
Depreciação e amortização 2.202.912 1.986.070

(Aumento) diminuição nos ativos: Contas a receber (374.799) 119.410
Impostos a recuperar - (2.768)
Outros ativos 61.402 (25.819)

Aumento (diminuição) nos passivos: Fornecedores 85.510 5.551
Obrigações sociais e trabalhistas 1.782 23
Obrigações tributárias (3.772) 22.866

Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades operacionais 7.666.685 9.342.559
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição/Alienação de imobilizado (9.071.445) (950.494)
Caixa líquido aplicado 
 nas atividades de investimento (9.071.445) (950.494)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento

Partes relacionadas - valores recebidos (pagos) - (355.000)
Caixa líquido gerado pelas atividades de fi nanciamento - (355.000)
Aumento (redução) no saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa (1.404.760) 8.037.065
Caixa e equivalentes no início do exercício 12.995.962 4.958.897
Caixa e equivalentes no fi nal do exercício 11.591.202 12.995.962
Aumento (redução) no saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa (1.404.760) 8.037.065

 Capital Lucros Total Patri-
Descrição Social Acumulados mônio Líquido
Saldos em 31.12.2018 57.215.120 6.078.814 63.293.934
Distribuição de lucros 
 exercícios anteriores - (6.078.814) (6.078.814)
Distribuição de lucros do exercício - (6.925.837) (6.925.837)
Lucro do exercício - 7.237.226 7.237.226
Saldos em 31.12.2019 57.215.120 311.389 57.526.509
Ajuste de exercícios anteriores - (29.499) (29.499)
Lucro do exercício - 5.723.149 5.723.149
Saldos em 31.12.2020 57.215.120 6.005.039 63.220.159

 2020 2019
Receita líquida 11.366.483 10.972.860
  11.366.483 10.972.860
Receitas (despesas) operacionais (4.606.337) (2.858.691)

Despesas gerais e administrativas (4.611.243) (2.858.691)
Outras receitas e despesas líquidas 4.906 -

Lucro antes do resultado fi nanceiro 6.760.146 8.114.169
Resultado fi nanceiro

Receitas fi nanceiras 306.133 534.565
Despesas fi nanceiras (23.495) (1.199)

  282.638 533.366
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 7.042.784 8.647.535
Imposto de renda e contribuição social - corrente (1.319.635) (1.410.309)
Lucros dos Exercícios 5.723.149 7.237.226

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. 

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.

Edital de Citação
PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1093054-96.2020.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).RODRIGO RAMOS, na forma da Lei, etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou 
dele conhecimento tiverem, expedido nos autossob 1093054-96.2020.8.26.0100 da AÇÃO ANULATORIA DE NEGOCIO 
JURIDICO c.c.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, promovido por DANIEL ROSSETOque pelo presente 
CITA PORTO PROMOTORA DE VENDAS EIRELI,tendo por objeto o contrato de operação de crédito consignado. Estando a 
requerida em lugar incerto e não sabido,por este edital, com prazo de 20 (trinta) dias (art. 232, inc. IV, CPC), fia a requerida 
PORTOPROMOTORA DE VENDAS EIRELI citada 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.Advertência: Não comparecendo a requerida e não 
sendo contestada a presente ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiro os fatos articulados pelo autor e o réu será 
considerado revel, caso emque será nomeado curador especial. E, para que ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 
presente edital, que será afixado na sede deste Juízo e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 28 de julho de 2021. J- 02 e 03/09

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

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 1.342.127 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

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

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. 

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.  

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.

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.

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convocados os Acionistas da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 
- COHAB-SP, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar- se no dia 
10 de setembro de 2021, às onze horas, no Gabinete da Presidência, na Rua São Bento 
nº 405 - 14º andar, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - PAUTA: 
- 1 - ALTERAÇÃO NO CONSELHO FISCAL DA COHAB-SP.

São Paulo, 1º de setembro de 2021.
 Gustavo Garcia Pires Alexsandro Peixe Campos
 Presidente do Conselho de Administração Diretor Presidente da COHAB-SP

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.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACAREÍ/SP
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

O(A) Excelentíssimo(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jacareí, Estado de São Paulo.  FAZ SABER A QUANTOS O
PRESENTE VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR POSSA, com fulcro nos arts. 879 ao 903, do Novo CPC (Lei nº
13105/15), regulamentado pela Resolução CNJ 236/2016, pelo Prov. CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo  e
art. 250 e seguintes da Normas de Serviços da Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o Leiloeiro nomeado, Gilson
Keniti Inumaru, matriculado na JUCESP sob nº 762, com escritório Rua Guiana Inglesa, nº 382, Sala 01, Jardim Independência, Ribeirão Preto/SP - CEP
14075-210, através da plataforma eletrônica www.gilsonleiloes.com.br, devidamente homologada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, levará a público para venda e arrematação, os bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:  DATAS: 1º Leilão no dia
13/09/2021, com encerramento às 16:00 horas, quando 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 04/10/2021, com encerramento às
16:00 horas, quando serão aceitos lances com no mínimo 60% da avaliação. Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03
minutos para o término do leilão.  01) Proc.:  0001733-71.2018.8.26.0292 de FABIANO APARECIDO RODRIGUES JUBILATO contra ROMEU ARICE
NETO. 3º INTERESS.: CONÉPURA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e ANTÔNIA APARECIDA SOUSA DA SILVA e SÍLVIA CRISTINA BENTO. Bens:
01) Prédio residl. 38 e seu respectivo terreno que corresp. a parte do lt. 07, qd. J, do loteam. Denom. Jd. São José, R. São Tiago, c/ 125m², CRI local nº
26.667, R$ 240.000,00. 02) Un. autônoma design. Apto 23, Tipo B, 2º pav. Ed. Saint Germain, R. Amin Esper, 278, c/ área privativa 92,65m², uso comum
48,41m², garagem 11,04m², perfazendo total 152,10m², corresp. no terreno e nas outras partes comuns a uma fração ideal de 1,80027% do Terreno c/
1.638,79m². CRI local nº 68.675, R$ 380.000,00. TOTAL R$ 620.000,00. Ônus: 01 e 02) Indispon. Bens autos 0010479-19.2015.5.15.0023 e 0011052-
57.2015.5.15.0023,  em trâmite  na  1ª  Vara do Trabalho  de  Jacareí/SP.  Débitos  na Pref.  Municipal.  02)  Proc.:  0002944-55.2012.8.26.0292  de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra BRUMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Bens: 01) Lt. de terreno 26, gleba 01,
loteam. Denom. Chácaras Guararema, B. do São Sebastião, Antigo Itapema, c/ 5.000m², CRI local nº 14.332, R$ 400.000,00; 02)  Lt. de terreno 31, gleba
01, loteam. Denom. Chácaras Guararema, B. do São Sebastião, Antigo Itapema, c/ 8.600m², CRI local nº 14.348, R$ 700.000,00 ; 03) Casa residl, Av.
Arary Siqueira Moscatello, 422, c/ 49,70m² construída, e seu respectivo terreno, lt. 74-E, qd. 06, loteam. Denom. Jd. do Portal, c/ 125m², CRI nº 73.817,
R$ 250.000,00; 04) Lt. de terreno 12, qd. A, no local denom. Balneário Paraíba, c/ 762m², CRI local nº 42.117, R$ 350.000,00; 05) Unid. autônoma, Apto
11, 1º pav. Ed. Beire Rio, Alam. das Tipuanas,  33, no loteamento Jd. Paraíba, c/ área privativa 89,358m², estacionamento 11,040m², comum 40,353m²,
total de 140,751m² corresp. fração ideal no terreno de 1,52483%, equivalente a 34,0128m². O terreno onde se assenta o empreendimento corresponde
aos lts. 01, 02, 03, 04 e 05, qd. C, loteamento Jardim Paraíba, c/ área total de 2.230,60m². CRI local nº 53.222, R$ 450.000,00. TOTAL R$ 2.150.000,00.
Ônus: 01) Penhora nos autos 2357/2000, em favor de Marcos Roberto Mem, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/SP;
Penhora nos autos 0006591-26.2013.4.03.6103, em favor da União, em trâmite na 4ª Vara Federal de São José dos Campos/SP; Indisponibilidade de Bens
nos autos nº 0133700-12.1999.5.15.0084, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP; Outros eventuais constantes na Matrícula
Imobiliária;  02)  Consta  Penhora  nos  autos  2230/2005,  em favor  do  Ministério  Público,  em trâmite  na  3ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Jacareí/SP;
Indisponibilidade de Bens nos autos nº 0133700-12.1999.5.15.0084, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP; Outros eventuais
constantes na Matrícula Imobiliária; 03) Indisponibilidade de Bens nos autos nº 0133700-12.1999.5.15.0084, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de São
José dos Campos/SP; Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária; 04) Hipoteca em favor de Caixa Econômica Federal; Indisponibilidade de Bens
nos autos nº 0133700-12.1999.5.15.0084, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP; Outros eventuais constantes na Matrícula
Imobiliária; 05) Consta Penhora nos autos 2357/2000, em favor de Marcos Roberto Mem, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de São José dos
Campos/SP; Indisponibilidade de Bens nos autos nº 0133700-12.1999.5.15.0084, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP; Outros
eventuais constantes na Matrícula Imobiliária; OBSERVAÇÃO: Consta solicitação de reserva de créditos, em favor do Ministério Público, expedida pela 3ª
Vara Cível de Jacareí/SP, nos autos 0010444-41.2013.8.26.0292.  03) Proc.: 0003388-10.2020.8.26.0292  de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JERIBÁ
contra DOUGLAS RAPHAEL DA ROSA. 3º Interess. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. Bem: Direito real de aquisição sobre a Unid. autônoma, Apto 107,
pavimento térreo do Bloco 7 do Condomínio Residencial Jeribá, Estrada do Limoeiro, 595, B. do Pedregulho, Jacareí/SP, c/ área privativa de 56,19m²
(incluída vaga de garagem c/ 11,50m²); área real de uso comum de 44,7693m², área real total de 100,9593m², corresp. a uma fração ideal no terreno de
0,1913471%. O terreno onde se assenta o condomínio, matriculado sob o nº 67.039, c/ área total de 31.864,60m². CRI local nº 80.201, R$ 140.000,00.
Ônus:  Alienação Fiduciária à Caixa Econômica Federal–CEF; Débitos na Pref. Município de Jacareí; Débitos na EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A.  04) Proc.: 0009444-93.2019.8.26.0292 de JAIME RICARDO DOS SANTOS JÚNIOR contra RENATA FABIANA DE LIMA. 3º Interess.:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Bem: Lt. De terreno 26, qd. A-5, loteam. Jardim do Vale, c/ 250m². Benfs: Casa residl. 149, c/ 69,65m², frente p/ Av. Jesus
Romero, CRI local nº 29.366, R$ 238.000,00. Ônus: Hipoteca à Caixa Econômica Federal – CEF; Débitos na Pref. Municipal.  05) Proc.: 1010981-
10.2019.8.26.0292  de CONDOMÍNIO SANTA TEREZINHA contra ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA. 3º Interess. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Bem:
Apto. 44,  3º  andar,  bl.  8, Cond.  Residencial  Santa  Terezinha I,  R.  Julieta de Marcilha Passos,  530,  c/ área privativa 42,9736m², uso real  comum
6,90587m², perfazendo área total de 49,8794m², corresp. no terreno fração ideal de 0,625%, equivalente a 72,307434m² do terreno c/ 11.569,1894m²
matriculado sob nº 67.985. CRI local nº 78.725, R$ 85.248,00. Ônus: Débitos de IPTU; Alienação fiduc. à Caixa Econômica Federal.  Com a venda no
leilão, caso haja penhoras, arrestos, indisponibilidades, e/ou outros ônus que gravem a matrícula, o bem será leiloado livre e desembaraçado de quaisquer
ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de entrega, conforme artigos 903, §5º, inclusive os débitos de natureza
propter rem, conforme artigo 908 §1º, ambos do CPC/2015. Débitos de IPTU, serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput”
e parágrafo único, do C.T.N. Correrão por conta do arrematante, as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte, transferência
patrimonial dos bens arrematados e diligências do Oficial de Justiça, se houver. Em caso de execução de bem imóvel promovida pelo condomínio, os
débitos condominiais serão abatidos até o limite do valor da arrematação. (art. 1345, do Código Civil c/c art. 908, §1º, do CPC). O imóvel será vendido por
inteiro, sendo que as  áreas  mencionadas  são meramente  enunciativas  e repetitivas das  dimensões constantes  do termo de penhora e/ou registro
imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual
divergência entre o que constar da descrição do imóvel e a realidade existente. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado
a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta, observando-se as
regras gerais e específicas já fixadas para o leilão, inclusive os preços mínimos. O prazo da venda direta é de 60 dias, sendo fechada em ciclos de 15 dias
cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. Tudo em conformidade com o artigo 880 do CPC. Quem pretender arrematar
ditos bens, deverá efetuar cadastro prévio, no prazo de 24 horas de antecedência do leilão, através do site www.gilsonleiloes.com.br, devendo, para
tanto, os interessados, aceitar os termos e condições informados no site. Veja no site do Leiloeiro(a) Oficial a relação de documentos necessários para
efetivação do cadastro. Nos termos do Art. 895 do CPC/15, em casos de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, sendo que o arrematante
deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 meses, sendo as prestações iguais, mensais e sucessivas, no valor mínimo
de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será corrigido pela tabela do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
garantido por restrição sobre o próprio bem. OBS: O lance à vista terá preferência sobre o lance a prazo, bastando o lance à vista igualar-se ao a prazo
durante o leilão. No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as
parcelas vincendas, autorizando 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 do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores
já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade,
poderão  ser  adquiridas  através  da  Central  de  Atendimento  do  Leiloeiro,  telefone  0800-707-9272,  Chat  no  site  do  leiloeiro  e  também é  possível,
encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou diretamente pelo endereço contato@gilsonleiloes.com.br. Ficam desde logo
intimados os executados e seus respectivos cônjuges se casados forem, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de:
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no
caso de bem tombado, das datas acima, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I,
do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no
art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos
expropriatórios contidas no §1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, §2º do CPC/2015). E, para que
chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da
Lei. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.gilsonleiloes.com.br. Jacareí/SP, 2021.

Dr. Maurício Brisque Neiva - Juiz de Direito

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] 

LOG X ARMAZÉM E LOGISTICA EIRELI | CNPJ/MF 35.655.036/0001-98 | NIRE 35.630.482.381 | ATO Nº 02 DE 30 DE AGOSTO DE 
2021: O Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público o edital de termo de responsabilidade nº 72/2021 em 
ANEXO. MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS | EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 72/2021: A Junta Comercial do Estado 
de São Paulo torna público que o fiel depositário dos gêneros e mercadorias recebidos pela matriz da empresa “LOG X ARMAZÉM 
E LOGÍSTICA EIRELI”, NIRE 35630482381, CNPJ/MF 35.655.036/0001-98, localizada na Rua Grupo Bandeirante, nº 400, bloco B, 
Portão Central, Jardim Belval, Barueri/SP, CEP 06420-902, Sr. Gerson Correia da Silva Junior, portador da cédula de identidade RG 
nº 25.718.311-5 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 256.021.478-45, por meio do procurador (nº de registro JUCESP 335.546/21-3), 
Sr. Marcos Alexandre Pinto Varelas, inscrito na OAB/SP sob nº 229.837, assinou em 20/08/2021 o Termo de Responsabilidade 
nº 72/2021, com fulcro nos arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e do art. 3º, parágrafo único, da IN nº 72/2019, do 
Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do 
art. 8º da supracitada Instrução Normativa. Walter Iihoshi. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

TRANSLUNARDI TRANSPORTADORA LTDA | CNPJ/MF 44.297.554/0001-78 | NIRE 35.202.463.221 | ATO Nº 02 DE 30 DE AGOSTO 
DE 2021: O Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público o edital de termo de responsabilidade nº 73/2021 
em ANEXO. MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS | EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 73/2021: A Junta Comercial do 
Estado de São Paulo torna público que o fiel depositário dos gêneros e mercadorias recebidos pela matriz da sociedade empresária 
“TRANSLUNARDI TRANSPORTADORA LTDA”, NIRE 35202463221, CNPJ/MF 44.297.554/0001-78, localizada na Rua Benedita 
Pereira Franco, nº 51, Jundiapeba, Mogi das Cruzes/SP, CEP 08752-010, Sr. Tulio Lunardi, portador da cédula de identidade RG 
nº 4.180.636 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 261.202.918-49, por meio do procurador (nº de registro JUCESP 335.540/21-1), 
Sr. Marcos Alexandre Pinto Varelas, inscrito na OAB/SP sob nº 229.837, assinou em 20/08/2021 o Termo de Responsabilidade 
nº 73/2021, com fulcro nos arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e do art. 3º, parágrafo único, da IN nº 72/2019, do 
Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos 
do art. 8º da supracitada Instrução Normativa. Walter Iihoshi. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

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.PROCESSO Nº 1084638-13.2018.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Lourenço Morgado, na forma da Lei, etc. Edital de Citação 
– Prazo de 20 dias. PROCESSO Nº 1084638-13.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz de Direito da 39ª Vara Cível Foro 
Central, Estado de São Paulo, Dr. Cesar Lourenço Morgado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANDRÉ ARAÚJO 
SIMON, RG nº 19.980.901,CPF nº 124.935.088-31, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de LELIA 
LAGE TOTO, FERNANDO LAGE BASTOS, e LAIS VERDERAME LAGE, objetivando a cobrança da quantia de R$ 
5.377,67 (agosto/2018),corrigida pela tabela pratica para cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais. 
Encontrando-se a mesma em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após o 
prazo de 20 dias contados a partir deste edital, ofereça embargos monitórios ou pague a importância supra além de 
honorários advocatícios no importe de 5% do valor atribuído à causa, ficando ciente de que na hipótese de não 
oferecimento de embargos, os réus serão considerados revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 27 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 LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação e 
Outras Avenças de nº 10142076604, no qual figura como Fiduciantes RENI MARIA DA MOTTA GARUTI, brasileira, professora, 
RG nº 098425580 IFP/RJ, CPF nº 033.045.397-19, e seu marido SILAS MEIRELES GARUTI, brasileiro, aposentado, RG nº 
092979830, CPF nº 000.226.627-07, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em Volta 
Redonda/RJ, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
no dia 09/09/2021, às 15h30min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 395.178,15 (Trezentos e 
Noventa e Cinco Mil Cento e Setenta e Oito Reais e Quinze Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 18.705 do 1º Serviço 
Notarial e Registral da Comarca de Volta Redonda/RJ, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário 
constituído por: Construção nº 6, com área de 35,13m², edificada no lote 04 da quadra G, À Rua 1038, no Loteamento Conjunto 
Habitacional Volta Grande II – Bairro Santo Agostinho. (Av.01); e seu respectivo terreno medindo 10,00m de frente com a Rua 
1038; 17,50mà direita com o lote nº 05; 17,50m à esquerda com o lote nº 03; 10,00m nos fundos com o lote nº 24; tendo a área 
total de 175,00m², lotes confrontantes da CBS. 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 21/09/2021, às 15h30min, no mesmo 
horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou supe\rior a R$ 197.589,08 (Cento e Noventa e 
Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Oito Centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro 
(www.FrazaoLeiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de 
Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído 
pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida 
aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s)  
adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º 
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda 
que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará 
exclusivamente através do site www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em 
igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, 
com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em 
participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e se habilitar acessando a página 
deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não 
sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que 
se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado 
expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência 
pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta 
bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB 
- Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

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. 

3ª VARA CÍVEL DE SOROCABA/SP
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

P/ presente,  FAZ SABER A TODOS que será leiloado o bem, c/ segue:  Leilão dia 22/09/21, a
partir das 13h, aceitos lances iguais/superiores a avaliação. Local: Fórum, R. 28 de outubro, 691,
Alto  da  Boa  Vista,  Sorocaba/SP.  Proc.:  Nº  de  Ordem/Contr.  3892/1998  –  0016915-41-
1998.8.26.0602 de Banco Itau S/A contra Wilson Hiroshi Koga. 3º Interess.: Fernando José da
Cruz Júnior e Cristiane Mendes dos Santos Cruz. BEM: Un. autônoma design. Apto 13, 1º andar,
Edif.  Barra Velha, R.  Curupaiti, 334, c/ área  útil.  72,13m², comum  28,02m², total de  100,15m²,
fração ideal no terreno de 43,7065m² ou 7,5017%, c/ 01 vaga de garagem, CRI do 2º Of. local nº
42.832, R$ 167.584,32. Ônus:  Hipoteca  ao  Itaú Unibanco S/A, cedido à Fernando José da Cruz
Júnior e Cristiane Mendes dos Santos Cruz. Não havendo licitantes, o juiz adjudicará dentro de 48h
ao exequente, o bem hipotecado, ficando exonerado o executado de pagar o restante da dívida.  O
Leilão  estará  a  cargo do Leiloeiro  Oficial  Giordano  Bruno Coan Amador,  c/  suporte  técnico  da
gestora  de  leilões  eletrônicos  Leilões  Judiciais  Serrano,  site  www.leiloesjudiciais.com.br.  Quem
pretender arrematar, deverá comparecer no local/dia/hora supra.  Comissão: Arrematação, 5% do
arremate; adjud./remição/acordo, 2% da avaliação. Pgto: Em até 24h após o arremate. O presente
edital estará disponível na íntegra no sítio do leiloeiro www.giordanoleiloes.com.br  .   Inform.: 0800-
707-9272. Ficam intimados os executados/cônjuges/credores/demais interess., das datas acima, se
não encontrados pessoalm., e de que, antes da arremat./adjudic., poderão remir a execução. O
prazo p/ apresentar medidas process. será de 10 dias após o arremate. P/ conhecimento de todos e
no futuro não aleguem ignorância, expediu o presente, public./afix. no local de costume, na sede do
Órgão, bem c/ no site do leiloeiro supracitado. Em, 10/06/21.

DR. MÁRCIO FERRAZ NUNES – JUIZ DE DIREITO
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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

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.
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WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

LEILÃO ONLINE 
Edital de leilão - 1) leiloeira ofi cial: Ana Clara de Mello e Silva, JUCESP n° 716. 2) Comi-
tente: Ateliê Thiago Ramasco, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Rua Ma-
jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

3) Os leilões serão realizados online, através do site: www.anaclaraleiloes.lel.br, nos dias 04/09/21 sábado às 
16h e 06/09/21 segunda às 19h30. 4) Condições para participar do leilão: os interessados devem preencher 
o cadastro no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. estar com 18 anos completos, estar de acordo com este Edital e 
também com a condição de venda, além de estarem com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita 
Federal. 5) Bens: leilão de sáb. 300 lotes e leilão de segunda 250 lotes, sendo: lotes de decoração, arte, 
antiguidades, canetas, joias, relógios, tapetes, pradarias, cristais, quadros, móveis, pedras preciosas - As fotos 
e descrições dos bens (incluindo, material, cores, modelo, data da manufatura, medidas, etc) divulgadas no 
site: www.anaclaraleiloes.lel.br. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. 
6) Visitação online via whatsapp (19) 97408-0251 ou poderão ser vistos pelo site. Lances: será vendido pelo 
valor maior oferecido pelos interessados. Condições Gerais: as demais regras e condições do leilão estão 
disponíveis no portal www.anaclaraleiloes.lel.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão. 
Acesse: www.anaclaraleiloes.lel.br 

jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

RL LEILÕES, através do Leiloeiro responsável SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda 
Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária SANTA LÍDIA EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES SPE LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 08.828.483/0001-29, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921, 
Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de 
Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em 16/02/2017, devidamente registrado na matrícula nº 116.055, perante o 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de São Paulo/SP, no qual figura como fiduciante ISABEL CRISTINA DA SILVA, brasileira, divorciada, empresária, portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 11.750.705-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 060.891.128-36, residente e domiciliada na Rua Jeroaquara, nº 406, 
apto. 85, bloco 2, Vila Romana, São Paulo/SP, CEP 05047-010, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo on-line no site www.raicherleiloes.com.br, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO iniciando dia 02/09/2021, às 10:00hrs e finalizando dia 17/09/2021, às 
10:00hrs, com lance mínimo igual ou superior à R$ 980.404,99 (novecentos e oitenta mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e nove centavos) 
o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituído por IMÓVEL: CONJUNTO DE 
ESCRITÓRIO N. 913 (novecentos e treze), localizado no 9º pavimento, do “EDIFÍCIO TREND PAULISTA OFFICES”, situado na Rua Vergueiro n. 
2.279, no 9º Subdistrito – VILA MARIANA, com a área privativa de 46,530m2,  área comum de 37,566m2, área total de 84,096m2, corresponden-
do-lhe o coeficiente de proporcionalidade de 0,003231, a fração ideal no solo de 0,001836, e o direito de uso de 01 (uma) vaga de garagem, em 
local individual e indeterminado, de uso comum ou integrante das partes comuns, na garagem localizada no 1º, 2º e 3º subsolos, a ser utilizada 
com auxílio de manobrista. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA 
LEI nº 9.514/97; Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, no mesmo site (www.raicherleiloes.
com.br), iniciando dia 17/09/2021, às 10:00hrs e finalizando dia 20/09/2021, às 10:00hrs, com lance mínimo, igual ou superior a R$ 685.092,39 
(seiscentos e oitenta e cinco mil, noventa e dois reais e trinta e nove centavos), e neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que 
igual ou superior à somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescido das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, 
das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas 
com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem 
maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual ao estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não 
o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. Os 
interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste 
leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (um) dia antes de finalizar as praças, não sendo aceitas habilitações após 
esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.raicherleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento 
mínimo estabelecido, na disputa pelo lote do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado 
expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso de não cumprimento da 
obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em caso de acordo 
ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. 
A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a 
organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 
1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações 
(11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br- Tramita ação nº 1121172-82.2020.8.26.0100, junto à 26ª Vara Cível do Foro 
Central da Comarca de São Paulo-SP, movida por Isabel Cristina da Silva em face de Santa Lídia Empreendimentos E Participações Spe Ltda. - As 
informações aqui disponibilizadas foram obtidas em bases públicas, para a finalidade específica de dar ciência ao potencial comprador sobre a real 
situação jurídica do imóvel, não devendo ser utilizadas, em hipótese alguma, para outras finalidades.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0001458-33.2020.8.26.0590 - 6ª Vara Cível da  
Comarca de São Vicente do Estado de São Paulo - BEM: DIREITOS POSSESSÓRIOS  
QUE A EXECUTADA POSSUI SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 113.584 DO  
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO VICENTE/SP: O  

apartamento número 1.001, localizado no 10º andar ou 12º pavimento, do Edifício  Presidente, situado 
a Avenida Presidente Wilson, nº 824, nesta cidade, com a área útil de  26,79 m2; área comum de 12,13; 
área total construída de 38,92 m2; e fração ideal de  terreno de 4,082 m2; ou 4.082/1.312,202 avos do 
todo. Consta ás fls. 10/12 dos autos que  embora o imóvel esteja registrado em nome de terceiro, a 
executada é legitima possuidora da unidade devedora das cotas condominiais. Consta ás fls. 125 que 
atualmente o imóvel  está ocupado por PAMELA CRISTINA DE ALC NTARA SALES FARIA e seu marido.  
MATRÍCULA: Nº 113.584 do Cartório de Registro de Imóveis de São Vicente do Estado  de São Paulo. 
AVALIAÇÃO: R$ 134.802,67 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos e dois  reais e sessenta e sete 
centavos) em fevereiro de 2021 (fls. 155). LOCALIZAÇÃO: Avenida Presidente Wilson, 824 – 
Apartamento nº 1.001 – 10º Andar do Edifício Presidente em São Vicente – SP. O leilão ocorrerá 
através do portal  www.satoleiloes.com.br com data prevista para: 1º LEILÃO em 08/09/2021 a partir 
das  13h00 com encerramento às 13h00 em 13/09/2021; correspondente à avaliação no valor de R$ 
141.177,67 (cento e quarenta e um mil e cento e setenta e sete mil e sessenta e  sete centavos), 
atualizados de acordo com os índices da Tabela do TJSP-INPC, em  agosto de 2021, valor este que será 
novamente atualizado na data do leilão, diretamente  no sistema gestor. Caso não haja lance, seguirá 
sem interrupção para o: 2º LEILÃO que  se encerrará em 05/10/2021 a partir das 13h00, 
correspondente à 70% (setenta por cento)  do valor da avaliação atualizado até a data do leilão.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0006875-68.2007.8.26.0348- 4ª VARA CÍVEL 
DA  COMARCA DE MAUÁ DO ESTADO DE SÃO PAULO - BEM: O LOTE DE TERRENO 
Nº  15 DA QUADRA 35, Gleba “A”, do imóvel denominado JARDIM MARACAIBO, no  
município de Tremembé, d/Comarca, medindo 2,00ms. de frente para a confluência 

da Rua 04 com a Rua 26; do lado direito mede 25,00ms. e divide com o lote 14, do lado  esquerdo 
mede 16,00 ms. e divide com a referida Rua 26, e nos fundos, mede 11,00 ms.  e divide com o lote 
16, encerrando assim uma área total de 257,62ms2, sendo todos os  lotes pertencentes à mesma 
quadra. MATRÍCULA: Nº 40.772 do Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté - SP. AVALIAÇÃO: 
R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) em  dezembro de 2019 (fls. 734). LOCALIZAÇÃO: Rua 4 
(quatro), do Bairro Poço Grande – Loteamento Jardim Maracaibo, Gleba A – Quadra 35 – Lote 15 
da Estância Turística de  TREMEMBÉ – São Paulo CEP 12.120-000. O leilão ocorrerá através do 
portal  www.satoleiloes.com.br com data prevista para: 1º LEILÃO em 20/09/2021 a partir das  
12:00 horas com encerramento às 12:00 horas em 23/09/2021; correspondente à  avaliação no 
valor de R$ 65.008,24 (sessenta e cinco mil e oito reais e vinte e quatro  centavos), atualizados de 
acordo com os índices da Tabela do TJSP-INPC, em agosto de  2021, valor este que será 
novamente atualizado na data do leilão, diretamente no sistema  gestor. Caso não haja lance, 
seguirá sem interrupção para o: 2º LEILÃO que se encerrará  em 26/10/2021 a partir das 12:00 
horas, correspondente à 70% (setenta por cento) do  valor da avaliação atualizado até a data do 
leilão, ficando resguardada a quota-parte do  coproprietário alheio à execução nos termos do §2º 
do artigo 843 do Código de Processo  Civil . O valor será atualizado de acordo com os índices da 
Tabela do TJSP-INPC, na data  do leilão, diretamente no sistema gestor.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0009974-13.2018.8.26.0590 - 6ª VARA CÍVEL DA  
COMARCA DE SÃO VICENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – BEM: DIREITOS QUE A  
EXECUTADA POSSUI SOBRE O IMÓVEL NÃO INDIVIDUALIZADO PERTENCENTE A  
MATRÍCULA MÃE DE Nº 113.573 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA  

COMARCA DE SÃO VICENTE/SP: O Apartamento nº 314 do Edifício Presidente,  localizado a Avenida 
Presidente Wilson, nº 802, no 3º andar ou 4º pavimento do edifício,  Bairro do Gonzaguinha, 
perímetro urbano do Município de São Vicente-SP. Conforme  R.07, o Apartamento tem uma área útil 
de 26,79m²., área comum de 12,13 metros  quadrados, área total construída de 38,92 m² e fração ideal 
do terreno de 4,082m² ou  4.082/1.312,202 avos do todo. O edifício Presidente está inserido na 
quadra  complementada pela Rua Benedito Calixto, Rua Freitas Guimarães e Rua Mem de Sá, a  
unidade possui vista direta para a via pública. CONSTA LAUDO DE AVALIAÇÃO: Em fls.  136/182. 
AVALIAÇÃO: R$ 85.057,23 (oitenta e cinco mil e cinquenta e sete reais e vinte  e três centavos) em 
outubro de 2019 (fls. 162). LOCALIZAÇÃO: Apartamento nº 314 do  Edifício PRESIDENTE, à Av. 
Presidente Wilsom nº 802, no 3º andar, Bairro do Gonzaguinha,  perímetro urbano do Município de 
São Vicente - SP. O leilão ocorrerá através do portal  www.satoleiloes.com.br com data prevista para: 
1º LEILÃO em 27/09/2021 a partir das  12h00 com encerramento às 12h00 em 30/09/2021; 
correspondente à avaliação no valor  de R$ 95.887,99 (noventa e cinco mil e oitocentos e oitenta e 
sete reais e noventa e nove  centavos), atualizados de acordo com os índices da Tabela do TJSP-INPC, 
em agosto de 2021, valor este que será novamente atualizado na data do leilão, diretamente no 
sistema  gestor. Caso não haja lance, seguirá sem interrupção para o: 2º LEILÃO que se encerrará  em 
03/11/2021 a partir das 12h00, correspondente à 70% (setenta por cento) do valor da  avaliação.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0015601-77.2016.8.26.0554 - 7ª VARA CÍVEL 
DA  COMARCA DE SANTO ANDRÉ DO ESTADO DE SÃO PAULO – BENS DIVERSOS. 
AVALIAÇÃO: R$ 18.041,00 (DEZOITO MIL E QUARENTA E UM REAIS) (FLS. 287). 
ENDEREÇO DA PENHORA: Avenida Presidente Valentim Gentil, 1261, Centro - 

CEP  14900-000, Itápolis - SP. O leilão ocorrerá através do portal www.satoleiloes.com.br com  
data prevista para: 1º LEILÃO em 20/09/2021 a partir das 09:30 com encerramento às  09:30 em 
23/09/2021; correspondente à avaliação. Caso não haja lance, seguirá sem interrupção para o: 
2ª LEILÃO que se encerrará em 19/10/2021 às 09:30, por preço não  inferior a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0003429-26.2004.8.26.0554 - 1ª Vara Cível da  Comarca de 
Santo André do Estado de São Paulo - BEM: UMA CASA SOB O Nº 254 DA  AVENIDA D. PEDRO I, e 
seu respectivo terreno situado na Vila Pires, nesta cidade,  medindo 18,05 ms. de frente para a 
referida avenida, por 47,70 ms. por uma linha  quebrada, da frente aos fundos do lado direito de quem 

a rua olha para o imóvel, onde  confina com a casa nº 248 da Av. D. Pedro I; do lado esquerdo mede 44,50 ms. onde  
confina com a casa nº 266 da Avenida D. Pedro I, e nos fundos mede 3,15 ms. de largura,  confinando com o lote 
fiscal nº 266, perfazendo uma área de 636,54 ms2.  CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 09.027.021. CONSTA LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: Em fls.  1366/1412, onde é informado que se trata de imóvel comercial, em único pavimento,  
atualmente sendo utilizado como escola de idiomas. O imóvel possui duas entradas  laterais, e uma área coberta de 
pátio/salão de jogos com um depósito no subsolo. A edificação principal é composta por recepção, sala de reunião, 
2 (dois) banheiros e salas  de estudo. Aos fundos possui uma área coberta com recepção, salas de estudo, sala  
administrativa, copa e jardim de inverno, além de um quintal descoberto com jardim.  MATRÍCULA: Nº 50.216 do 1º 
Cartório de Registro de Imóveis de Santo André do Estado  de São Paulo. AVALIAÇÃO: R$ 2.051.400,00 (dois milhões 
e cinquenta e um mil e  quatrocentos reais) em setembro de 2019 (fls.1391). LOCALIZAÇÃO: Av. Dom Pedro I,  254 
– Santo André – SP. O leilão ocorrerá através do portal www.satoleiloes.com.br com  data prevista para: 1º LEILÃO 
em 08/09/2021 a partir das 13h00 com encerramento às  13h00 em 13/09/2021; correspondente à avaliação no 
valor de R$ 2.288.119,69 (dois  milhões e duzentos e oitenta e oito mil e cento e dezenove reais e sessenta e nove  
centavos), atualizados de acordo com os índices da Tabela do TJSP-INPC, em agosto de  2021, valor este que será 
novamente atualizado na data do leilão, diretamente no sistema gestor. Caso não haja lance, seguirá sem 
interrupção para o: 2º LEILÃO que se encerrará  em 13/10/2021 a partir das 13h00, correspondente à 80% (oitenta 
por cento) do valor da  avaliação atualizado até a data do leilão.

ERRATA - DATA: 23/06/2021. A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 97391. LOTE: 6849. LOC.: São Bernardo do Campo/SP. DADOS 
DO LOTE: FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 98822617CMKD65262. ANO FAB/
MODELO: 2020/2021. PLACA: FWE4H33.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010.  LEILOEIRO: Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

ERRATA - DATA: 05/04/2017. A PARTIR DAS: 11:45h. Leilão: 56434. LOTE: 11. LOC.: Buritizeiro/MG. DADOS DO LOTE: 
VOLKSWAGEN GOL 1.0. CHASSI: 9BWCA05W37T067018. ANO FAB/MODELO: 2006/2007. PLACA: HAV-0394.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Ronaldo de Queiroz Sodré Santoro - JUCESP nº 891.
 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.

CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO DO MAISON PIAGET RESIDENCE - EDITAL DE 1º e 2º. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE DIREITOS SOBRE 
UNIDADES CONDOMINIAIS - DATAS DOS LEILÕES:  1ª PRAÇA: início em 13/09/2021, às 11:00hrs; finaliza em 14/09/2021, às 11:00hrs e caso 
não haja arrematação em 1ª PRAÇA, fica desde já designada a data para a 2ª PRAÇA início em 14/09/2021, às 11:00hrs; finaliza em 15/09/2021, 
às 11:00hrs - Local do Leilão: Por conta da pandemia e a proibição de eventos públicos, fica determinado que o leilão SERÁ EXCLUSIVAMENTE 
na rede mundial de computadores no site gestor de leilões e homologado pelo TJSP, Raicher Leilões no sitio eletrônico www.raicherleiloes.com.
br - A Comissão de Representante Do Condomínio De Construção Do Maison Piaget Residence, regularmente eleita e empossada, nos termos das 
Atas das A.G.E.s registradas no 4o. Oficial de Registros de Títulos e Documentos de São Paulo/SP, no uso de suas prerrogativas legais, faz saber 
que levará a venda, em hasta pública, através da Raicher Leilões (R18 Eventos e int. ativos em leilão) responsável técnico Leiloeiro Público Oficial, 
Sr. Sami Raicher mat. JUCESP sob o n. 930, estabelecido na Al. Lorena, 800 cj. 1504 – Jardim Paulista – São Paulo/SP, os direitos e ações sobre 
as frações ideais de terreno e percentual de obra executada, da unidade abaixo descrita e especificada, pelo valor de avaliação correspondente na 
primeira hasta e maior valor oferecido na segunda, com transferência dos direitos e obrigações decorrentes do término das obras em andamento, 
do empreendimento denominado Maison Piaget Residence, situado na Rua Domingos Da Costa Mata, Santana, São Paulo/SP, CEP: 02405-100, 
conforme incorporação registrada na Matrícula 126.528, 3º Registro de Imóveis de São Paulo. Valores: Sendo o valor da 1a Hasta correspondente ao 
valor de mercado da unidade no estado em que se encontra ou o valor da dívida, o que for maior, considerando todas as questões jurídicas do em-
preendimento, conforme especificado na normatização do leilão, bem como o estágio de obras, com 88,00% (oitenta e oito por cento) de execução. 
Deste valor será deduzido a dívida vencida relativa a retomada das obras, assume o arrematante o Saldo Devedor Vincendo junto ao Condomínio 
de Construção, especificado após a sigla “S.D” e, em 2a Hasta, pela maior oferta, exceto preço vil, respeitada a normatização do leilão, assumindo 
os  saldos especificados: S.D. 01) Apt. 93 com área privativa de 66,00 m2 e direito de uso de duas vagas de garagem; Em 1.ª Hasta: R$ 518.726,13 
(quinhentos e dezoito mil, setecentos e vinte e seis reais e treze centavos), S.D.: R$ 56.142,00 (cinquenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais);  
- Normatização do leilão: 01 – Em 1.ª Hasta os imóveis acima citados serão vendidos pelo valor mínimo especificado, acrescidos da Comissão de 
5% do Leiloeiro. Em 2.ª Hasta estes imóveis serão vendidos, pela maior oferta, exceto preço vil, sendo considerado como valor mínimo 50% do valor 
de avaliação ou o valor da dívida vencida, o que for maior, ainda, será acrescida a Comissão de 5% do Leiloeiro. Em ambos os casos o arrematante 
assumirá o pagamento do saldo devedor de rateio de custo de construção da unidade adquirida, saldo este acima especificado após abreviatura 
S.D., valor este que será considerado na identificação do valor total de venda. Do valor obtido na venda, será deduzido o saldo vencido da unidade, 
devendo a diferença ser entregue ao condômino inadimplente; 02 – Em 1.ª hasta não serão considerados os lances inferiores às avaliações supra 
indicadas; 03 – Os saldos de custo de construção serão reajustados pelo INCC e também poderão sofrer alteração por decisão de Assembleia Geral 
que altere o escopo contratado; 04 – Em qualquer das hastas, o arrematante assumirá as parcelas de construção vincendas e taxas de despesas 
administrativas e honorários advocatícios aprovadas e que vierem a ser votadas em assembleia geral de condôminos. 05 – Havendo arrematação, 
o arrematante se compromete a assinar um Termo de Adesão ao Contrato de Construção, assumindo o pagamento do saldo de custo de construção 
inerente a unidade arrematada constante do presente edital, que deverá ser pago no curso da execução da obra. 06 - Caso o arrematante não assine 
o referido instrumento no prazo de cinco dias contados da data da praça, será desfeita a arrematação, perdendo o arrematante o depósito inicial de 
20% do lance que reverterá em favor do condomínio, arcando com as despesas de Comissão do leiloeiro. 07 – O Termo de Adesão ao Contrato de 
Construção estará à disposição dos interessados no escritório do condomínio  na Rua Cincinato Braga, n. 321, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, 
até a data da realização do leilão e será lido na abertura da praça, sendo que a participação no leilão com oferta de lances implica automaticamente 
na concordância pelo lançador e candidato a arrematação com todos os termos e condições constantes do referido instrumento. 08 – Condições 
de Pagamento: 20% no ato da arrematação e os 80% restantes dentro do prazo de 48 hs da realização da praça, devendo o arrematante deixar 
cheque de caução dos valores no ato da arrematação, pagando, ainda, no ato da praça, 5% a título de comissão do leiloeiro; 09 – As frações ideais 
correspondentes as futuras unidades, objeto da matrícula n. 126.528, 3º Registro de Imóveis de São Paulo, estão hipotecadas, conforme R.8 e 
posteriores averbações, a favor do Banco Bradesco, no entanto, já foi obtida decisão judicial para baixa do gravame; 10 – Há débitos de IPTU que 
incidem sobre o terreno e foram objeto de parcelamento e deverão ser assumidos pelo arrematante, na proporção da fração ideal da unidade por 
ventura adquirida, com o pagamento de taxa condominial em curso, bem como custos de honorários advocatícios; 11 – No prazo subseqüente de 
24 horas após o 2º Leilão Extrajudicial, o Condomínio, em igualdade de condições com os arrematantes, poderá exercer o direito de preferência e 
adjudicar unidades. 12 A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, 
isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 
de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro 
Oficial - 13 - A Comissão de Representante Do Condomínio De Construção Do Maison Piaget Residence CONVOCA a todos os condôminos do 
referido Condomínio para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária em 15/09/2021, na Rua Cincinato Braga, nº 321, 12º andar, Bela Vista, 
São Paulo/SP, às 17:00, em 1.ª convocação e às 17:30, em 2.ª convocação, para deliberarem sobre o direito de preferência do Condomínio na 
adjudicação das frações ideais e acessões correspondentes a unidades objeto deste Leilão. 13 - Maiores informações através dos telefones (11) 
3262-0087. Ficam também notificados os condôminos inadimplentes e seus respectivos cônjuges, da realização do leilão na data, horário, valores e 
critérios designados neste edital, para todos os efeitos legais. - São Paulo, 01 de Setembro de 2021. - Comissão de Representantes Do Condomínio 
De Construção Do Maison Piaget Residence

EDITAL DE 1º. E 2º LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE DIREITOS SOBRE A UNIDADE 52, BLOCO A – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA – CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL VILA CLEMENTINO - DATAS DOS LEILÕES:  1ª PRAÇA: início em 
13/09/2021, às 11:00hrs; finaliza em 14/09/2021, às 11:00hrs e caso não haja arrematação em 1ª PRAÇA, fica desde já designada a data para a 2ª 
PRAÇA início em 14/09/2021, às 11:00hrs; finaliza em 20/09/2021, às 11:00hrs - Local do Leilão: Por conta da pandemia e a proibição de eventos pú-
blicos, fica determinado que o leilão SERÁ EXCLUSIVAMENTE na rede mundial de computadores no site gestor de leilões e homologado pelo TJSP, 
Raicher Leilões no sitio eletrônico www.raicherleiloes.com.br - A Comissão de Representantes dos Condôminos do Condomínio de Construção do 
Residencial Clementino, regularmente eleita e empossada, nos termos das Atas das A.G.E. registradas em Cart.de Regist.de Tít. e Doc., de acordo 
com o § 1º ao 5º, art. 63, Lei 4.591/64, por seus membros integrantes, faz saber que levará a venda em hasta pública através do Leiloeiro Público 
Oficial, Sr. Sami Raicher mat. JUCESP sob o n. 930 com escritório na Al. Lorena, 800 cj. 1504 – Jardim Paulista – São Paulo/SP, os direitos e ações 
sobre a unidade abaixo descrita, com transferência dos direitos e obrigações decorrentes da unidade condominial, integrante do empreendimento 
denominado Residencial Vila Clementino, referente a Matrícula nº 215.300 do 14º Cart. de Reg. de Imóveis desta Capital, imóvel sito à Rua Afonso 
Celso, n. 1102, São Paulo/ SP, pelo regime da Lei 4.591/64. Valores: Sendo o valor da 1a Hasta correspondendo ao valor de mercado da unidade 
considerada pronta, pelos valores abaixo indicados e em 2a Hasta pela maior oferta, exceto preço vil. Unidade n. 52, Bl. A, com área privativa de 
65,39m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª hasta: R$ 641.500,00. Em 2ª hasta pela maior oferta, exceto preço vil. Normatização 
do leilão: 01 – Em 1.ª Hasta o imóvel acima citado será vendido pelo valor mínimo especificado, acrescidos da Comissão de 5% do Leiloeiro. Em 
2.ª Hasta este imóvel será vendido, pela maior oferta, exceto preço vil, sendo considerado como valor mínimo 60% do valor de avaliação, ainda, 
será acrescida a Comissão de 5% do Leiloeiro; 02 – Em 1.ª e 2.ª hasta não serão considerados os lances inferiores às avaliações supra indicadas; 
03 – Em qualquer das hastas, o arrematante assumirá as parcelas de construção e regularização vincendas, por ventura existente. 04 – A unidade 
52, Bl. A, está ocupada, sendo que a imissão na posse é de responsabilidade do arrematante, bem como eventuais débitos condominiais e de IPTU; 
05 – Havendo arrematação, o arrematante se compromete a assinar um Termo de Adesão ao Condomínio de Construção, assumindo o pagamento 
do saldo inerente a unidade arrematada constante do presente edital, se houver, que deverá ser pago na forma estabelecida em assembleia geral. 
06 - Caso o arrematante não assine o referido instrumento no prazo de cinco dias contados da data da praça, será desfeita a arrematação, perdendo 
o arrematante o depósito inicial de 20% do lance que reverterá em favor do condomínio e arcando com as despesas de Comissão do leiloeiro. 07– No 
prazo subseqüente de 24 horas após o 2º Leilão Extrajudicial, o Condomínio, em igualdade de condições com os arrematantes, poderá exercer o 
direito de preferência e adjudicar a unidade.. 08 – Condições de Pagamento: à vista no ato da arrematação, mais 5% a título de comissão do leiloeiro; 
09 – A unidade 52, Bl. A, já possui certidão de matrícula individualizada, que poderá ser consultada junto ao Condomínio, no endereço acima. 10 – A 
Comissão de Representantes dos Condôminos do Residencial Vila Clementino CONVOCA a todos os condôminos do Residencial Vila Clementino 
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária em 20/09/2021, às 18:30, em 1.ª convocação e às 19:00, em 2.ª convocação, cuja transmissão 
ocorrerá por meio vídeo conferência, haja vista as questões sanitárias decorrentes da pandemia da COVID-19. O Adquirente, necessariamente, 
para participar da Assembleia e deliberar sobre os itens de pauta, abaixo descritos, deverá acessar o link https://linktr.ee/vivianeamaraladv3 ,para 
deliberarem sobre o direito de preferência do Condomínio na adjudicação das frações ideais correspondentes a unidade objeto deste Leilão. Maiores 
informações poderão ser prestadas pela assessoria jurídica do condomínio, tel. (11) 3262 0087. Edital completo no site do leiloeiro – www.raicher-
leiloes.com.br, com as demais especificações de condições que integram ao presente. Ficam também notificados o condômino inadimplente e seu 
respectivo cônjuge, se houver, da realização do leilão na data, horário, valores e critérios designados neste edital, para todos os efeitos legais. 11 
- Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar acessando a página 
deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão, não sendo aceitas habilitações após 
esse prazo, conforme condições descritas no referido endereço eletrônico. 12  - A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e 
produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de 
fevereiro de 1.933 - Comissão de Representantes do Condomínio de Construção do Residencial Vila Clementino - RL- RAICHER LEILÕES– Sami.
Raicher Jucesp 930 – contato@raicherleiloes.com.br

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

1ª VC DE JACAREÍ/SP – EDITAL DE LEILÃO/INTIMAÇÃO
P/ presente, faz saber que serão leiloados os bens, c/ segue: 1º leilão, 13/09/21 c/ encerr. às 16h; não havendo lance igual/sup. a avaliação, seguirá
s/ interrupção o  2º leilão, do encerr.  do 1º  leilão  até  04/10/21,  c/ encerr.  às 16h,  aceito  lances  c/  mín.  de  60% da avaliação.  Local: Site
www.gilsonleiloes.com.br.  01) Proc.  0004746-59.2010.8.26.0292  de SHAMROCK SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra M B DA SILVA DE SOUZA ACADEMIA ME; MÁRCIO BARBOSA DA SILVA DE SOUZA e LEONOR BARBOSA DA SILVA SOUZA. Bem: T erreno c/ a área
total de 125,00m², área 2, desdobrada do lote 27, Qd. B da planta do loteamento e arruamento denominado Jd. das Palmeiras, município de Bom Jesus
dos Perdões, com arca de Atibaia/SP.  Obs.:  R. Sete de Setembro, nº 165, c/ casa c/ 47,36m². CRI Atibaia/SP nº  37.635, R$ 148.884,60.  02) Proc.
0010292-95.2010.8.26.0292  de  SANDRA  APARECIDA  CORNÉLIO  MENECUCCI  e  ANTÔNIO  PEREIRA  MENECUCCI  contra   COOPERATIVA
HABITACIONAL NOVO LAR. Bem: 01) Lote de terreno, nº 15,  Qd. 15, R. Mariano Chaves, Cj Habitacional Jd Novo Amanhecer, B. da Colônia, Jacareí/SP,
área de 138,19m². CRI local nº 71.021, R$ 61.950,90; 02) Lote de terreno, formato irregular, nº 16, Qd. 15, R. Mariano Chaves, Cj. Habitacional Jd. Novo
Amanhecer, B. da Colônia, Jacareí/SP, área de 138,38m². CRI local nº 71.022, R$ 51.930,71. OBS.: Os imóveis não possuem benfeitorias. Total: R$
113.881,61.  03)  Proc.  1001853-68.2016.8.26.0292/01  de  IDEAL  NEGÓCIOS  IMOBILIÁRIOS  SC  LTDA.  contra  ORISVALDO  CASSIO  BARBOSA.
CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Bem: Direitos sobre a Unidade autônoma desig. c/ casa nº 3, assobradada/geminada, do empreendimento COND.
RESID. "VILAGIO DEL SOL", Av. Dante Siani, 1.053, Jd. Santa Marina, c/ área privativa construída de 58,800m² e terreno de uso exclusivo, totalizando a
área de 67,2383m², correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 6,6996%, equivalente a 67,2383m². A unidade fica vinculado direito ao uso da vaga
nº  3.  CRI  local  nº  77.029,  R$  187.112,88.  Ônus:  Alienação  Fiduciária  a  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  –  CEF.  C/  a  venda,  caso  haja
penhoras/arrestos/indisponibilidades/outros ônus que gravem a matrícula, o bem será leiloado livre e desembaraçado de ônus (art. 903, § 5º, inclusive os
débitos de natureza propter rem (art. 908 § 1º CPC/2015). Débitos de IPTU, serão sub-rogados no valor da arrematação (art. 130, “caput” e § único, do
C.T.N). Hipoteca extingue-se c/ a arrematação (art. 1.499, VI CC). O imóvel será vendido p/ inteiro. Constitui ônus do interessado verificar suas condições,
quando  for possível  a visitação. Nos termos do Art. 843-PC/2015, se penhora de bem indivisível,  à quota-parte do coproprietário/cônjuge alheio à
execução recairá s/ o produto da alienação do bem. É reservada ao coproprietário/cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em
igualdade de condições. Restando negativo o leilão, fica desde já autoriz. venda direta, nas regras do leilão, p/ prazo de 60 dias, fechada em ciclos de 15
dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Gilson K.
Inumaru, c/ suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br. Quem pretender arrematar deverá
ofertar lanços p/ site supra, cadastrando-se até 24h antes do leilão. Admite-se parcelam. em 1º leilão p/ valor não inf. à avaliação e, em 2º leilão, p/
maior lance, exceto vil, c/ 25% à vista e o restante 30x (imóveis), mensais/sucess., c/ mín. de R$ 1.000,00/cd., acresc. o índice de correção monetária da
poupança, garantida p/ Hipoteca judl sobre o próprio bem. Atraso/não pgto das prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida c/
às  vincendas.  Lances  à vista terão  preferência,  bastando  igualar-se  ao  último ofertado.  Comissão: Arrematação,  5% do arremate;  Adjud.,  2% da
avaliação;  remição/acordo,  5% da dívida  remida/valor  do  arremate.  Inform.:  0800-707-9272.  Ficam intimados os  executados/cônj./credores/demais
interess., das datas acima, se não encontrados pessoalm., e de que, antes da arrematação/adjud. poderão remir a execução, cientes que e prazo p/
apresentar medidas proc. será de 10 dias após a arrematação. E, p/ que não se alegue ignorância, expediu o presente, pub./afix. no local de costume, na
sede do Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.gilsonleiloes.com.br. Em, 05/08/21.

Dra. ANA PAULA DE QUEIROZ ARANHA - Juíza de Direito

Faça o orçamento das 
suas publicações com a 

GAZETA.

 Editais

 Balanços 

 Atas 

 Comunicados

 Avisos

Edital de Citação. Processo Físico nº: 0000518-48.2018.8.26.0296. Classe: Assunto: Incidente de Desconsidera 
ção de Personalidade Jurídica - Assuntos Antigos do SAJ - Ação Monitória Requerente: Uberpostos Logística Equi 
pamentos para Postos de Combustíveis Requerido: Carlos Roberto Brandao Arruda e outro. Edital de Citação. Prazo 
de 20 dias. Processo nº 0000518-48.2018.8.26.0296. 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 todos quantos o presente Edital 
de Citação virem e dele conhecimento tiverem que perante a 1ª vara cível da comarca de Jaguariúna- SP, corre ação 
de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, registrada sob o nº 0000518-48.2018.8.26.0296, reque 
rida por parte da empresa Uberpostos Logistica Equipamentos para Postos de Combustiveis em desfavor de 
Carlos Roberto Brandão Arruda e outros. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua Citação, por Edital, e chama o requerido, Carlos Roberto Brandão Arruda, inscrito sob o CPF nº 259.453. 
528-10, para os termos e atos da mencionada ação e, para 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 Jaguariuna, aos 13 de agosto de 2021. 
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QUINTA-FEIRA, 2 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

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.
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www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

08 / Setembro 2021 - Quarta 9:30h. 
 www.milanleiloes.com.br

BRADESCO 05 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

1º Praça: 08/09 - 2ª: 10/09 - Quarta 15h. 

APARTAMENTOS•CASAS•IMÓVEIS COML.TERRENOS•ÁREAS RURAIS

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 300 PATINETES
VENDA IMEDIATA - 2ª ETAPA 

09 / Setembro 2021 - Quarta 9:30h. RONALDO MILAN
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WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

LEILÃO ONLINE 
Edital de leilão - 1) leiloeira ofi cial: Ana Clara de Mello e Silva, JUCESP n° 716. 2) Comi-
tente: Ateliê Thiago Ramasco, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Rua Ma-
jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

3) Os leilões serão realizados online, através do site: www.anaclaraleiloes.lel.br, nos dias 04/09/21 sábado às 
16h e 06/09/21 segunda às 19h30. 4) Condições para participar do leilão: os interessados devem preencher 
o cadastro no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. estar com 18 anos completos, estar de acordo com este Edital e 
também com a condição de venda, além de estarem com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita 
Federal. 5) Bens: leilão de sáb. 300 lotes e leilão de segunda 250 lotes, sendo: lotes de decoração, arte, 
antiguidades, canetas, joias, relógios, tapetes, pradarias, cristais, quadros, móveis, pedras preciosas - As fotos 
e descrições dos bens (incluindo, material, cores, modelo, data da manufatura, medidas, etc) divulgadas no 
site: www.anaclaraleiloes.lel.br. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. 
6) Visitação online via whatsapp (19) 97408-0251 ou poderão ser vistos pelo site. Lances: será vendido pelo 
valor maior oferecido pelos interessados. Condições Gerais: as demais regras e condições do leilão estão 
disponíveis no portal www.anaclaraleiloes.lel.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão. 
Acesse: www.anaclaraleiloes.lel.br 

jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

RL LEILÕES, através do Leiloeiro responsável SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda 
Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária SANTA LÍDIA EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES SPE LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 08.828.483/0001-29, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921, 
Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de 
Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em 16/02/2017, devidamente registrado na matrícula nº 116.055, perante o 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de São Paulo/SP, no qual figura como fiduciante ISABEL CRISTINA DA SILVA, brasileira, divorciada, empresária, portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 11.750.705-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 060.891.128-36, residente e domiciliada na Rua Jeroaquara, nº 406, 
apto. 85, bloco 2, Vila Romana, São Paulo/SP, CEP 05047-010, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo on-line no site www.raicherleiloes.com.br, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO iniciando dia 02/09/2021, às 10:00hrs e finalizando dia 17/09/2021, às 
10:00hrs, com lance mínimo igual ou superior à R$ 980.404,99 (novecentos e oitenta mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e nove centavos) 
o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituído por IMÓVEL: CONJUNTO DE 
ESCRITÓRIO N. 913 (novecentos e treze), localizado no 9º pavimento, do “EDIFÍCIO TREND PAULISTA OFFICES”, situado na Rua Vergueiro n. 
2.279, no 9º Subdistrito – VILA MARIANA, com a área privativa de 46,530m2,  área comum de 37,566m2, área total de 84,096m2, corresponden-
do-lhe o coeficiente de proporcionalidade de 0,003231, a fração ideal no solo de 0,001836, e o direito de uso de 01 (uma) vaga de garagem, em 
local individual e indeterminado, de uso comum ou integrante das partes comuns, na garagem localizada no 1º, 2º e 3º subsolos, a ser utilizada 
com auxílio de manobrista. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA 
LEI nº 9.514/97; Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, no mesmo site (www.raicherleiloes.
com.br), iniciando dia 17/09/2021, às 10:00hrs e finalizando dia 20/09/2021, às 10:00hrs, com lance mínimo, igual ou superior a R$ 685.092,39 
(seiscentos e oitenta e cinco mil, noventa e dois reais e trinta e nove centavos), e neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que 
igual ou superior à somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescido das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, 
das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas 
com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem 
maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual ao estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não 
o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. Os 
interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste 
leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (um) dia antes de finalizar as praças, não sendo aceitas habilitações após 
esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.raicherleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento 
mínimo estabelecido, na disputa pelo lote do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado 
expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso de não cumprimento da 
obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em caso de acordo 
ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. 
A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a 
organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 
1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações 
(11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br- Tramita ação nº 1121172-82.2020.8.26.0100, junto à 26ª Vara Cível do Foro 
Central da Comarca de São Paulo-SP, movida por Isabel Cristina da Silva em face de Santa Lídia Empreendimentos E Participações Spe Ltda. - As 
informações aqui disponibilizadas foram obtidas em bases públicas, para a finalidade específica de dar ciência ao potencial comprador sobre a real 
situação jurídica do imóvel, não devendo ser utilizadas, em hipótese alguma, para outras finalidades.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0001458-33.2020.8.26.0590 - 6ª Vara Cível da  
Comarca de São Vicente do Estado de São Paulo - BEM: DIREITOS POSSESSÓRIOS  
QUE A EXECUTADA POSSUI SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 113.584 DO  
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO VICENTE/SP: O  

apartamento número 1.001, localizado no 10º andar ou 12º pavimento, do Edifício  Presidente, situado 
a Avenida Presidente Wilson, nº 824, nesta cidade, com a área útil de  26,79 m2; área comum de 12,13; 
área total construída de 38,92 m2; e fração ideal de  terreno de 4,082 m2; ou 4.082/1.312,202 avos do 
todo. Consta ás fls. 10/12 dos autos que  embora o imóvel esteja registrado em nome de terceiro, a 
executada é legitima possuidora da unidade devedora das cotas condominiais. Consta ás fls. 125 que 
atualmente o imóvel  está ocupado por PAMELA CRISTINA DE ALC NTARA SALES FARIA e seu marido.  
MATRÍCULA: Nº 113.584 do Cartório de Registro de Imóveis de São Vicente do Estado  de São Paulo. 
AVALIAÇÃO: R$ 134.802,67 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos e dois  reais e sessenta e sete 
centavos) em fevereiro de 2021 (fls. 155). LOCALIZAÇÃO: Avenida Presidente Wilson, 824 – 
Apartamento nº 1.001 – 10º Andar do Edifício Presidente em São Vicente – SP. O leilão ocorrerá 
através do portal  www.satoleiloes.com.br com data prevista para: 1º LEILÃO em 08/09/2021 a partir 
das  13h00 com encerramento às 13h00 em 13/09/2021; correspondente à avaliação no valor de R$ 
141.177,67 (cento e quarenta e um mil e cento e setenta e sete mil e sessenta e  sete centavos), 
atualizados de acordo com os índices da Tabela do TJSP-INPC, em  agosto de 2021, valor este que será 
novamente atualizado na data do leilão, diretamente  no sistema gestor. Caso não haja lance, seguirá 
sem interrupção para o: 2º LEILÃO que  se encerrará em 05/10/2021 a partir das 13h00, 
correspondente à 70% (setenta por cento)  do valor da avaliação atualizado até a data do leilão.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0006875-68.2007.8.26.0348- 4ª VARA CÍVEL 
DA  COMARCA DE MAUÁ DO ESTADO DE SÃO PAULO - BEM: O LOTE DE TERRENO 
Nº  15 DA QUADRA 35, Gleba “A”, do imóvel denominado JARDIM MARACAIBO, no  
município de Tremembé, d/Comarca, medindo 2,00ms. de frente para a confluência 

da Rua 04 com a Rua 26; do lado direito mede 25,00ms. e divide com o lote 14, do lado  esquerdo 
mede 16,00 ms. e divide com a referida Rua 26, e nos fundos, mede 11,00 ms.  e divide com o lote 
16, encerrando assim uma área total de 257,62ms2, sendo todos os  lotes pertencentes à mesma 
quadra. MATRÍCULA: Nº 40.772 do Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté - SP. AVALIAÇÃO: 
R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) em  dezembro de 2019 (fls. 734). LOCALIZAÇÃO: Rua 4 
(quatro), do Bairro Poço Grande – Loteamento Jardim Maracaibo, Gleba A – Quadra 35 – Lote 15 
da Estância Turística de  TREMEMBÉ – São Paulo CEP 12.120-000. O leilão ocorrerá através do 
portal  www.satoleiloes.com.br com data prevista para: 1º LEILÃO em 20/09/2021 a partir das  
12:00 horas com encerramento às 12:00 horas em 23/09/2021; correspondente à  avaliação no 
valor de R$ 65.008,24 (sessenta e cinco mil e oito reais e vinte e quatro  centavos), atualizados de 
acordo com os índices da Tabela do TJSP-INPC, em agosto de  2021, valor este que será 
novamente atualizado na data do leilão, diretamente no sistema  gestor. Caso não haja lance, 
seguirá sem interrupção para o: 2º LEILÃO que se encerrará  em 26/10/2021 a partir das 12:00 
horas, correspondente à 70% (setenta por cento) do  valor da avaliação atualizado até a data do 
leilão, ficando resguardada a quota-parte do  coproprietário alheio à execução nos termos do §2º 
do artigo 843 do Código de Processo  Civil . O valor será atualizado de acordo com os índices da 
Tabela do TJSP-INPC, na data  do leilão, diretamente no sistema gestor.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0009974-13.2018.8.26.0590 - 6ª VARA CÍVEL DA  
COMARCA DE SÃO VICENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – BEM: DIREITOS QUE A  
EXECUTADA POSSUI SOBRE O IMÓVEL NÃO INDIVIDUALIZADO PERTENCENTE A  
MATRÍCULA MÃE DE Nº 113.573 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA  

COMARCA DE SÃO VICENTE/SP: O Apartamento nº 314 do Edifício Presidente,  localizado a Avenida 
Presidente Wilson, nº 802, no 3º andar ou 4º pavimento do edifício,  Bairro do Gonzaguinha, 
perímetro urbano do Município de São Vicente-SP. Conforme  R.07, o Apartamento tem uma área útil 
de 26,79m²., área comum de 12,13 metros  quadrados, área total construída de 38,92 m² e fração ideal 
do terreno de 4,082m² ou  4.082/1.312,202 avos do todo. O edifício Presidente está inserido na 
quadra  complementada pela Rua Benedito Calixto, Rua Freitas Guimarães e Rua Mem de Sá, a  
unidade possui vista direta para a via pública. CONSTA LAUDO DE AVALIAÇÃO: Em fls.  136/182. 
AVALIAÇÃO: R$ 85.057,23 (oitenta e cinco mil e cinquenta e sete reais e vinte  e três centavos) em 
outubro de 2019 (fls. 162). LOCALIZAÇÃO: Apartamento nº 314 do  Edifício PRESIDENTE, à Av. 
Presidente Wilsom nº 802, no 3º andar, Bairro do Gonzaguinha,  perímetro urbano do Município de 
São Vicente - SP. O leilão ocorrerá através do portal  www.satoleiloes.com.br com data prevista para: 
1º LEILÃO em 27/09/2021 a partir das  12h00 com encerramento às 12h00 em 30/09/2021; 
correspondente à avaliação no valor  de R$ 95.887,99 (noventa e cinco mil e oitocentos e oitenta e 
sete reais e noventa e nove  centavos), atualizados de acordo com os índices da Tabela do TJSP-INPC, 
em agosto de 2021, valor este que será novamente atualizado na data do leilão, diretamente no 
sistema  gestor. Caso não haja lance, seguirá sem interrupção para o: 2º LEILÃO que se encerrará  em 
03/11/2021 a partir das 12h00, correspondente à 70% (setenta por cento) do valor da  avaliação.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0015601-77.2016.8.26.0554 - 7ª VARA CÍVEL 
DA  COMARCA DE SANTO ANDRÉ DO ESTADO DE SÃO PAULO – BENS DIVERSOS. 
AVALIAÇÃO: R$ 18.041,00 (DEZOITO MIL E QUARENTA E UM REAIS) (FLS. 287). 
ENDEREÇO DA PENHORA: Avenida Presidente Valentim Gentil, 1261, Centro - 

CEP  14900-000, Itápolis - SP. O leilão ocorrerá através do portal www.satoleiloes.com.br com  
data prevista para: 1º LEILÃO em 20/09/2021 a partir das 09:30 com encerramento às  09:30 em 
23/09/2021; correspondente à avaliação. Caso não haja lance, seguirá sem interrupção para o: 
2ª LEILÃO que se encerrará em 19/10/2021 às 09:30, por preço não  inferior a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0003429-26.2004.8.26.0554 - 1ª Vara Cível da  Comarca de 
Santo André do Estado de São Paulo - BEM: UMA CASA SOB O Nº 254 DA  AVENIDA D. PEDRO I, e 
seu respectivo terreno situado na Vila Pires, nesta cidade,  medindo 18,05 ms. de frente para a 
referida avenida, por 47,70 ms. por uma linha  quebrada, da frente aos fundos do lado direito de quem 

a rua olha para o imóvel, onde  confina com a casa nº 248 da Av. D. Pedro I; do lado esquerdo mede 44,50 ms. onde  
confina com a casa nº 266 da Avenida D. Pedro I, e nos fundos mede 3,15 ms. de largura,  confinando com o lote 
fiscal nº 266, perfazendo uma área de 636,54 ms2.  CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 09.027.021. CONSTA LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: Em fls.  1366/1412, onde é informado que se trata de imóvel comercial, em único pavimento,  
atualmente sendo utilizado como escola de idiomas. O imóvel possui duas entradas  laterais, e uma área coberta de 
pátio/salão de jogos com um depósito no subsolo. A edificação principal é composta por recepção, sala de reunião, 
2 (dois) banheiros e salas  de estudo. Aos fundos possui uma área coberta com recepção, salas de estudo, sala  
administrativa, copa e jardim de inverno, além de um quintal descoberto com jardim.  MATRÍCULA: Nº 50.216 do 1º 
Cartório de Registro de Imóveis de Santo André do Estado  de São Paulo. AVALIAÇÃO: R$ 2.051.400,00 (dois milhões 
e cinquenta e um mil e  quatrocentos reais) em setembro de 2019 (fls.1391). LOCALIZAÇÃO: Av. Dom Pedro I,  254 
– Santo André – SP. O leilão ocorrerá através do portal www.satoleiloes.com.br com  data prevista para: 1º LEILÃO 
em 08/09/2021 a partir das 13h00 com encerramento às  13h00 em 13/09/2021; correspondente à avaliação no 
valor de R$ 2.288.119,69 (dois  milhões e duzentos e oitenta e oito mil e cento e dezenove reais e sessenta e nove  
centavos), atualizados de acordo com os índices da Tabela do TJSP-INPC, em agosto de  2021, valor este que será 
novamente atualizado na data do leilão, diretamente no sistema gestor. Caso não haja lance, seguirá sem 
interrupção para o: 2º LEILÃO que se encerrará  em 13/10/2021 a partir das 13h00, correspondente à 80% (oitenta 
por cento) do valor da  avaliação atualizado até a data do leilão.

ERRATA - DATA: 23/06/2021. A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 97391. LOTE: 6849. LOC.: São Bernardo do Campo/SP. DADOS 
DO LOTE: FIAT TORO VOLCANO AT9 D4 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 98822617CMKD65262. ANO FAB/
MODELO: 2020/2021. PLACA: FWE4H33.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010.  LEILOEIRO: Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

ERRATA - DATA: 05/04/2017. A PARTIR DAS: 11:45h. Leilão: 56434. LOTE: 11. LOC.: Buritizeiro/MG. DADOS DO LOTE: 
VOLKSWAGEN GOL 1.0. CHASSI: 9BWCA05W37T067018. ANO FAB/MODELO: 2006/2007. PLACA: HAV-0394.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Ronaldo de Queiroz Sodré Santoro - JUCESP nº 891.
 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.

CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO DO MAISON PIAGET RESIDENCE - EDITAL DE 1º e 2º. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE DIREITOS SOBRE 
UNIDADES CONDOMINIAIS - DATAS DOS LEILÕES:  1ª PRAÇA: início em 13/09/2021, às 11:00hrs; finaliza em 14/09/2021, às 11:00hrs e caso 
não haja arrematação em 1ª PRAÇA, fica desde já designada a data para a 2ª PRAÇA início em 14/09/2021, às 11:00hrs; finaliza em 15/09/2021, 
às 11:00hrs - Local do Leilão: Por conta da pandemia e a proibição de eventos públicos, fica determinado que o leilão SERÁ EXCLUSIVAMENTE 
na rede mundial de computadores no site gestor de leilões e homologado pelo TJSP, Raicher Leilões no sitio eletrônico www.raicherleiloes.com.
br - A Comissão de Representante Do Condomínio De Construção Do Maison Piaget Residence, regularmente eleita e empossada, nos termos das 
Atas das A.G.E.s registradas no 4o. Oficial de Registros de Títulos e Documentos de São Paulo/SP, no uso de suas prerrogativas legais, faz saber 
que levará a venda, em hasta pública, através da Raicher Leilões (R18 Eventos e int. ativos em leilão) responsável técnico Leiloeiro Público Oficial, 
Sr. Sami Raicher mat. JUCESP sob o n. 930, estabelecido na Al. Lorena, 800 cj. 1504 – Jardim Paulista – São Paulo/SP, os direitos e ações sobre 
as frações ideais de terreno e percentual de obra executada, da unidade abaixo descrita e especificada, pelo valor de avaliação correspondente na 
primeira hasta e maior valor oferecido na segunda, com transferência dos direitos e obrigações decorrentes do término das obras em andamento, 
do empreendimento denominado Maison Piaget Residence, situado na Rua Domingos Da Costa Mata, Santana, São Paulo/SP, CEP: 02405-100, 
conforme incorporação registrada na Matrícula 126.528, 3º Registro de Imóveis de São Paulo. Valores: Sendo o valor da 1a Hasta correspondente ao 
valor de mercado da unidade no estado em que se encontra ou o valor da dívida, o que for maior, considerando todas as questões jurídicas do em-
preendimento, conforme especificado na normatização do leilão, bem como o estágio de obras, com 88,00% (oitenta e oito por cento) de execução. 
Deste valor será deduzido a dívida vencida relativa a retomada das obras, assume o arrematante o Saldo Devedor Vincendo junto ao Condomínio 
de Construção, especificado após a sigla “S.D” e, em 2a Hasta, pela maior oferta, exceto preço vil, respeitada a normatização do leilão, assumindo 
os  saldos especificados: S.D. 01) Apt. 93 com área privativa de 66,00 m2 e direito de uso de duas vagas de garagem; Em 1.ª Hasta: R$ 518.726,13 
(quinhentos e dezoito mil, setecentos e vinte e seis reais e treze centavos), S.D.: R$ 56.142,00 (cinquenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais);  
- Normatização do leilão: 01 – Em 1.ª Hasta os imóveis acima citados serão vendidos pelo valor mínimo especificado, acrescidos da Comissão de 
5% do Leiloeiro. Em 2.ª Hasta estes imóveis serão vendidos, pela maior oferta, exceto preço vil, sendo considerado como valor mínimo 50% do valor 
de avaliação ou o valor da dívida vencida, o que for maior, ainda, será acrescida a Comissão de 5% do Leiloeiro. Em ambos os casos o arrematante 
assumirá o pagamento do saldo devedor de rateio de custo de construção da unidade adquirida, saldo este acima especificado após abreviatura 
S.D., valor este que será considerado na identificação do valor total de venda. Do valor obtido na venda, será deduzido o saldo vencido da unidade, 
devendo a diferença ser entregue ao condômino inadimplente; 02 – Em 1.ª hasta não serão considerados os lances inferiores às avaliações supra 
indicadas; 03 – Os saldos de custo de construção serão reajustados pelo INCC e também poderão sofrer alteração por decisão de Assembleia Geral 
que altere o escopo contratado; 04 – Em qualquer das hastas, o arrematante assumirá as parcelas de construção vincendas e taxas de despesas 
administrativas e honorários advocatícios aprovadas e que vierem a ser votadas em assembleia geral de condôminos. 05 – Havendo arrematação, 
o arrematante se compromete a assinar um Termo de Adesão ao Contrato de Construção, assumindo o pagamento do saldo de custo de construção 
inerente a unidade arrematada constante do presente edital, que deverá ser pago no curso da execução da obra. 06 - Caso o arrematante não assine 
o referido instrumento no prazo de cinco dias contados da data da praça, será desfeita a arrematação, perdendo o arrematante o depósito inicial de 
20% do lance que reverterá em favor do condomínio, arcando com as despesas de Comissão do leiloeiro. 07 – O Termo de Adesão ao Contrato de 
Construção estará à disposição dos interessados no escritório do condomínio  na Rua Cincinato Braga, n. 321, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, 
até a data da realização do leilão e será lido na abertura da praça, sendo que a participação no leilão com oferta de lances implica automaticamente 
na concordância pelo lançador e candidato a arrematação com todos os termos e condições constantes do referido instrumento. 08 – Condições 
de Pagamento: 20% no ato da arrematação e os 80% restantes dentro do prazo de 48 hs da realização da praça, devendo o arrematante deixar 
cheque de caução dos valores no ato da arrematação, pagando, ainda, no ato da praça, 5% a título de comissão do leiloeiro; 09 – As frações ideais 
correspondentes as futuras unidades, objeto da matrícula n. 126.528, 3º Registro de Imóveis de São Paulo, estão hipotecadas, conforme R.8 e 
posteriores averbações, a favor do Banco Bradesco, no entanto, já foi obtida decisão judicial para baixa do gravame; 10 – Há débitos de IPTU que 
incidem sobre o terreno e foram objeto de parcelamento e deverão ser assumidos pelo arrematante, na proporção da fração ideal da unidade por 
ventura adquirida, com o pagamento de taxa condominial em curso, bem como custos de honorários advocatícios; 11 – No prazo subseqüente de 
24 horas após o 2º Leilão Extrajudicial, o Condomínio, em igualdade de condições com os arrematantes, poderá exercer o direito de preferência e 
adjudicar unidades. 12 A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, 
isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 
de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro 
Oficial - 13 - A Comissão de Representante Do Condomínio De Construção Do Maison Piaget Residence CONVOCA a todos os condôminos do 
referido Condomínio para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária em 15/09/2021, na Rua Cincinato Braga, nº 321, 12º andar, Bela Vista, 
São Paulo/SP, às 17:00, em 1.ª convocação e às 17:30, em 2.ª convocação, para deliberarem sobre o direito de preferência do Condomínio na 
adjudicação das frações ideais e acessões correspondentes a unidades objeto deste Leilão. 13 - Maiores informações através dos telefones (11) 
3262-0087. Ficam também notificados os condôminos inadimplentes e seus respectivos cônjuges, da realização do leilão na data, horário, valores e 
critérios designados neste edital, para todos os efeitos legais. - São Paulo, 01 de Setembro de 2021. - Comissão de Representantes Do Condomínio 
De Construção Do Maison Piaget Residence

EDITAL DE 1º. E 2º LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE DIREITOS SOBRE A UNIDADE 52, BLOCO A – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA – CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL VILA CLEMENTINO - DATAS DOS LEILÕES:  1ª PRAÇA: início em 
13/09/2021, às 11:00hrs; finaliza em 14/09/2021, às 11:00hrs e caso não haja arrematação em 1ª PRAÇA, fica desde já designada a data para a 2ª 
PRAÇA início em 14/09/2021, às 11:00hrs; finaliza em 20/09/2021, às 11:00hrs - Local do Leilão: Por conta da pandemia e a proibição de eventos pú-
blicos, fica determinado que o leilão SERÁ EXCLUSIVAMENTE na rede mundial de computadores no site gestor de leilões e homologado pelo TJSP, 
Raicher Leilões no sitio eletrônico www.raicherleiloes.com.br - A Comissão de Representantes dos Condôminos do Condomínio de Construção do 
Residencial Clementino, regularmente eleita e empossada, nos termos das Atas das A.G.E. registradas em Cart.de Regist.de Tít. e Doc., de acordo 
com o § 1º ao 5º, art. 63, Lei 4.591/64, por seus membros integrantes, faz saber que levará a venda em hasta pública através do Leiloeiro Público 
Oficial, Sr. Sami Raicher mat. JUCESP sob o n. 930 com escritório na Al. Lorena, 800 cj. 1504 – Jardim Paulista – São Paulo/SP, os direitos e ações 
sobre a unidade abaixo descrita, com transferência dos direitos e obrigações decorrentes da unidade condominial, integrante do empreendimento 
denominado Residencial Vila Clementino, referente a Matrícula nº 215.300 do 14º Cart. de Reg. de Imóveis desta Capital, imóvel sito à Rua Afonso 
Celso, n. 1102, São Paulo/ SP, pelo regime da Lei 4.591/64. Valores: Sendo o valor da 1a Hasta correspondendo ao valor de mercado da unidade 
considerada pronta, pelos valores abaixo indicados e em 2a Hasta pela maior oferta, exceto preço vil. Unidade n. 52, Bl. A, com área privativa de 
65,39m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª hasta: R$ 641.500,00. Em 2ª hasta pela maior oferta, exceto preço vil. Normatização 
do leilão: 01 – Em 1.ª Hasta o imóvel acima citado será vendido pelo valor mínimo especificado, acrescidos da Comissão de 5% do Leiloeiro. Em 
2.ª Hasta este imóvel será vendido, pela maior oferta, exceto preço vil, sendo considerado como valor mínimo 60% do valor de avaliação, ainda, 
será acrescida a Comissão de 5% do Leiloeiro; 02 – Em 1.ª e 2.ª hasta não serão considerados os lances inferiores às avaliações supra indicadas; 
03 – Em qualquer das hastas, o arrematante assumirá as parcelas de construção e regularização vincendas, por ventura existente. 04 – A unidade 
52, Bl. A, está ocupada, sendo que a imissão na posse é de responsabilidade do arrematante, bem como eventuais débitos condominiais e de IPTU; 
05 – Havendo arrematação, o arrematante se compromete a assinar um Termo de Adesão ao Condomínio de Construção, assumindo o pagamento 
do saldo inerente a unidade arrematada constante do presente edital, se houver, que deverá ser pago na forma estabelecida em assembleia geral. 
06 - Caso o arrematante não assine o referido instrumento no prazo de cinco dias contados da data da praça, será desfeita a arrematação, perdendo 
o arrematante o depósito inicial de 20% do lance que reverterá em favor do condomínio e arcando com as despesas de Comissão do leiloeiro. 07– No 
prazo subseqüente de 24 horas após o 2º Leilão Extrajudicial, o Condomínio, em igualdade de condições com os arrematantes, poderá exercer o 
direito de preferência e adjudicar a unidade.. 08 – Condições de Pagamento: à vista no ato da arrematação, mais 5% a título de comissão do leiloeiro; 
09 – A unidade 52, Bl. A, já possui certidão de matrícula individualizada, que poderá ser consultada junto ao Condomínio, no endereço acima. 10 – A 
Comissão de Representantes dos Condôminos do Residencial Vila Clementino CONVOCA a todos os condôminos do Residencial Vila Clementino 
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária em 20/09/2021, às 18:30, em 1.ª convocação e às 19:00, em 2.ª convocação, cuja transmissão 
ocorrerá por meio vídeo conferência, haja vista as questões sanitárias decorrentes da pandemia da COVID-19. O Adquirente, necessariamente, 
para participar da Assembleia e deliberar sobre os itens de pauta, abaixo descritos, deverá acessar o link https://linktr.ee/vivianeamaraladv3 ,para 
deliberarem sobre o direito de preferência do Condomínio na adjudicação das frações ideais correspondentes a unidade objeto deste Leilão. Maiores 
informações poderão ser prestadas pela assessoria jurídica do condomínio, tel. (11) 3262 0087. Edital completo no site do leiloeiro – www.raicher-
leiloes.com.br, com as demais especificações de condições que integram ao presente. Ficam também notificados o condômino inadimplente e seu 
respectivo cônjuge, se houver, da realização do leilão na data, horário, valores e critérios designados neste edital, para todos os efeitos legais. 11 
- Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar acessando a página 
deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão, não sendo aceitas habilitações após 
esse prazo, conforme condições descritas no referido endereço eletrônico. 12  - A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e 
produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de 
fevereiro de 1.933 - Comissão de Representantes do Condomínio de Construção do Residencial Vila Clementino - RL- RAICHER LEILÕES– Sami.
Raicher Jucesp 930 – contato@raicherleiloes.com.br

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

1ª VC DE JACAREÍ/SP – EDITAL DE LEILÃO/INTIMAÇÃO
P/ presente, faz saber que serão leiloados os bens, c/ segue: 1º leilão, 13/09/21 c/ encerr. às 16h; não havendo lance igual/sup. a avaliação, seguirá
s/ interrupção o  2º leilão, do encerr.  do 1º  leilão  até  04/10/21,  c/ encerr.  às 16h,  aceito  lances  c/  mín.  de  60% da avaliação.  Local: Site
www.gilsonleiloes.com.br.  01) Proc.  0004746-59.2010.8.26.0292  de SHAMROCK SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra M B DA SILVA DE SOUZA ACADEMIA ME; MÁRCIO BARBOSA DA SILVA DE SOUZA e LEONOR BARBOSA DA SILVA SOUZA. Bem: T erreno c/ a área
total de 125,00m², área 2, desdobrada do lote 27, Qd. B da planta do loteamento e arruamento denominado Jd. das Palmeiras, município de Bom Jesus
dos Perdões, com arca de Atibaia/SP.  Obs.:  R. Sete de Setembro, nº 165, c/ casa c/ 47,36m². CRI Atibaia/SP nº  37.635, R$ 148.884,60.  02) Proc.
0010292-95.2010.8.26.0292  de  SANDRA  APARECIDA  CORNÉLIO  MENECUCCI  e  ANTÔNIO  PEREIRA  MENECUCCI  contra   COOPERATIVA
HABITACIONAL NOVO LAR. Bem: 01) Lote de terreno, nº 15,  Qd. 15, R. Mariano Chaves, Cj Habitacional Jd Novo Amanhecer, B. da Colônia, Jacareí/SP,
área de 138,19m². CRI local nº 71.021, R$ 61.950,90; 02) Lote de terreno, formato irregular, nº 16, Qd. 15, R. Mariano Chaves, Cj. Habitacional Jd. Novo
Amanhecer, B. da Colônia, Jacareí/SP, área de 138,38m². CRI local nº 71.022, R$ 51.930,71. OBS.: Os imóveis não possuem benfeitorias. Total: R$
113.881,61.  03)  Proc.  1001853-68.2016.8.26.0292/01  de  IDEAL  NEGÓCIOS  IMOBILIÁRIOS  SC  LTDA.  contra  ORISVALDO  CASSIO  BARBOSA.
CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Bem: Direitos sobre a Unidade autônoma desig. c/ casa nº 3, assobradada/geminada, do empreendimento COND.
RESID. "VILAGIO DEL SOL", Av. Dante Siani, 1.053, Jd. Santa Marina, c/ área privativa construída de 58,800m² e terreno de uso exclusivo, totalizando a
área de 67,2383m², correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 6,6996%, equivalente a 67,2383m². A unidade fica vinculado direito ao uso da vaga
nº  3.  CRI  local  nº  77.029,  R$  187.112,88.  Ônus:  Alienação  Fiduciária  a  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  –  CEF.  C/  a  venda,  caso  haja
penhoras/arrestos/indisponibilidades/outros ônus que gravem a matrícula, o bem será leiloado livre e desembaraçado de ônus (art. 903, § 5º, inclusive os
débitos de natureza propter rem (art. 908 § 1º CPC/2015). Débitos de IPTU, serão sub-rogados no valor da arrematação (art. 130, “caput” e § único, do
C.T.N). Hipoteca extingue-se c/ a arrematação (art. 1.499, VI CC). O imóvel será vendido p/ inteiro. Constitui ônus do interessado verificar suas condições,
quando  for possível  a visitação. Nos termos do Art. 843-PC/2015, se penhora de bem indivisível,  à quota-parte do coproprietário/cônjuge alheio à
execução recairá s/ o produto da alienação do bem. É reservada ao coproprietário/cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em
igualdade de condições. Restando negativo o leilão, fica desde já autoriz. venda direta, nas regras do leilão, p/ prazo de 60 dias, fechada em ciclos de 15
dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Gilson K.
Inumaru, c/ suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br. Quem pretender arrematar deverá
ofertar lanços p/ site supra, cadastrando-se até 24h antes do leilão. Admite-se parcelam. em 1º leilão p/ valor não inf. à avaliação e, em 2º leilão, p/
maior lance, exceto vil, c/ 25% à vista e o restante 30x (imóveis), mensais/sucess., c/ mín. de R$ 1.000,00/cd., acresc. o índice de correção monetária da
poupança, garantida p/ Hipoteca judl sobre o próprio bem. Atraso/não pgto das prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida c/
às  vincendas.  Lances  à vista terão  preferência,  bastando  igualar-se  ao  último ofertado.  Comissão: Arrematação,  5% do arremate;  Adjud.,  2% da
avaliação;  remição/acordo,  5% da dívida  remida/valor  do  arremate.  Inform.:  0800-707-9272.  Ficam intimados os  executados/cônj./credores/demais
interess., das datas acima, se não encontrados pessoalm., e de que, antes da arrematação/adjud. poderão remir a execução, cientes que e prazo p/
apresentar medidas proc. será de 10 dias após a arrematação. E, p/ que não se alegue ignorância, expediu o presente, pub./afix. no local de costume, na
sede do Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.gilsonleiloes.com.br. Em, 05/08/21.

Dra. ANA PAULA DE QUEIROZ ARANHA - Juíza de Direito

Faça o orçamento das 
suas publicações com a 

GAZETA.

 Editais

 Balanços 

 Atas 

 Comunicados

 Avisos

Edital de Citação. Processo Físico nº: 0000518-48.2018.8.26.0296. Classe: Assunto: Incidente de Desconsidera 
ção de Personalidade Jurídica - Assuntos Antigos do SAJ - Ação Monitória Requerente: Uberpostos Logística Equi 
pamentos para Postos de Combustíveis Requerido: Carlos Roberto Brandao Arruda e outro. Edital de Citação. Prazo 
de 20 dias. Processo nº 0000518-48.2018.8.26.0296. 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 todos quantos o presente Edital 
de Citação virem e dele conhecimento tiverem que perante a 1ª vara cível da comarca de Jaguariúna- SP, corre ação 
de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, registrada sob o nº 0000518-48.2018.8.26.0296, reque 
rida por parte da empresa Uberpostos Logistica Equipamentos para Postos de Combustiveis em desfavor de 
Carlos Roberto Brandão Arruda e outros. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua Citação, por Edital, e chama o requerido, Carlos Roberto Brandão Arruda, inscrito sob o CPF nº 259.453. 
528-10, para os termos e atos da mencionada ação e, para 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 Jaguariuna, aos 13 de agosto de 2021. 
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U
m estudo reali-
zado pela Hibou 
(empresa espe-
cializada em pes-
quisa e moni-

toramento de mercado e 
consumo) revelou dados 
importantes sobre a rela-
ção animais e humanos no 
período da pandemia. O es-
tudo traz desde o compor-
tamento de adoção, passan-
do pelos espaços da casa em 
que os pets têm acesso per-
mitido, até mesmo a como 
os entrevistados reagiriam 
no caso de violência contra 
os animais.

Estar mais perto dos do-
nos fez com que 33,1% dos 
respondentes notassem que 

Convívio trouxe benefícios 
para pets e humanos

87,9% dos entrevistados pos-
suem cachorros e 33,7% têm 
gatos; 55% afirmam que a 
companhia do pet foi um 
suporte emocional neste pe-
ríodo; 69,5% dos entrevista-
dos afirmaram que atos de 
violência contra os animais 
deveriam resultar em pri-
são e serem crimes inafian-
çáveis.

A pandemia influenciou 
questões de relacionamen-
to e convivência não só en-
tre as pessoas, mas também 
com os animais de estima-
ção. A relação entre huma-
nos e animais se traduz em 
companheirismo, carinho e 
parceria, seja para exercícios 
ou momentos de descon-
tração. O fator do distan-
ciamento social acentuou 
a parceria durante a rotina 
e aumentou a possibilida-
de de aproveitar o compa-
nheiro em casa. Os animais 
representaram um supor-
te emocional em tempos 
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MALHAÇÃO DOS SONHOS 
17h45, na Rede Globo

Lobão e Gael se enfrentam e Karina 
passa mal. Dalva incentiva Duca 
e Bianca a fi carem juntos. Jade 
conta todas as armações para 
Edgard, prometendo que será uma 
boa pessoa. Lobão inventa que 
tinha um caso com Ana e Gael se 
desespera. Karina decide ir embora 
com Lobão, e Cobra garante a Gael 
que acompanhará os dois. Dandara 
tenta falar com René para descobrir 
a verdade sobre Ana e Lobão, mas 
não consegue falar com o ex-mari-
do. Karina vai para a casa de Nat, e 
Cobra avisa a Gael, que pede para 
Duca conferir o estado da fi lha.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
18h20, na Rede Globo

Isabel e Leopoldina se revoltam 
contra Luísa, que não abre mão de 
sua decisão. Samuel decide ajudar 
Minervina a resgatar sua mãe. Pilar 
interrompe a viagem de Pedro e 
Teresa para pedir a ajuda da im-
peratriz. Benedita se recusa a fugir 
com Minervina. Germana e Licurgo 
conseguem se soltar do sarcófa-
go. Lurdes conforta Nicolau, que 
acredita ter visto a múmia se mexer. 
Lota e Batista pedem que Nélio se 
case com a fi lha do tabelião. Borges 
vê Minervina na Pequena África e 
ameaça Lupita. Cândida tem um 
mau pressentimento. 

RESUMO DAS NOVELAS

PEGA PEGA 
19h30, na Rede Globo

Dom mostra para Sabine uma foto 
dele na praia com cinco anos e per-
cebe que a mãe mente ao dizer que 
se recorda do dia em que a foto foi 
tirada. Arlete revela a Prazeres que 
era ela quem depositava dinheiro 
na conta bancária das irmãs. Mala-
gueta seduz Sabine. Arlete fi ca ar-
rasada quando Júlio decide fi car na 
casa de Evandro. Arlete e as irmãs 
recebem uma intimação da polícia. 
Delegado Siqueira afasta Domênico 
de suas funções e decide transferi-
-lo para outra delegacia.Dom insiste 
e Cristóvão aceita ir pescar com ele. 
Sabine pede a Malagueta que fi que 
atento aos movimentos de Eric e 
pede ajuda ao fi lho de Timóteo.

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. 

GÊNESIS 
21h, na RecordTV

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

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo

José Alfredo pede para Maria 
Ísis não contar a Vicente o que 
descobriu. Manoel arma um plano 
para enganar Cora. Maria Marta 
entrega os fi os de cabelo que 
pegou no cemitério para Merival. 
José Pedro comenta com Amanda 
sobre a chantagem de Danielle. Téo 
promete vingança contra Enrico. 
Cora segue Manoel e fi ca furiosa ao 
descobrir que foi enganada. Cristina 
fi ca decepcionada com os desenhos 
de Patrício. Xana lamenta por ter 
perdido Luciano. Carmem e Orville 
escondem de Helena as obras de 
Salvador. Maria Marta avisa que 
Amanda pode desenhar a nova 
coleção para a joalheria Império. 
Orientada por José Alfredo, Maria 
Ísis conta para Cláudio sobre a 
conversa entre Felipe e Enrico.

ÁRIES. 
A família deve con-
centrar a maior parte 

da sua atenção hoje. Se precisa 
de dinheiro, conte com o apoio 
deles. A saúde também pede 
atenção, tanto quanto a dos 
familiares.

TOURO. 
Pode se preparar para 
as novidades que vão 
surgir! preste atenção 

no que diz, não acredite em tudo 
o que os outros falam e redobre 
o cuidado com informações. A 
popularidade está em alta e 
pode receber várias solicitações 

GÊMEOS. 
A Lua segue fi rme e 
forte em sua Casa 

da Fortuna e pode trazer boas 
surpresas. Não há sinal de muita 
novidade na conquista, mas um 
ex pode apoquentar a sua vida.

CÂNCER. 
Você começa o dia 
com pique total. A 
tecnologia não vai te 

deixar na mão se tiver um pou-
quinho mais de criatividade. Seu 
charme continua em alta e pode 
te ajudar a arrasar nas trocas de 
mensagem com a paquera.

LEÃO. 
Urano pode te trazer 
boas novas para o 

trabalho. Tire um tempinho para 
conferir se tem algum imposto 
ou dívida pendentes. Fofocas ou 
fake news podem trazer dor de 
cabeça à noite, então, cuidado. 

VIRGEM. 
Pode se envolver em 
experiências novas no 
trabalho. Concentra-

ção e uma dose de realidade po-
dem ajudar a tirar o melhor das 
situações. A vida amorosa pode 
exigir um pouco de atenção.

LIBRA. 
Dia para dar um trato 
extra na aparência e 
aumentar a populari-

dade. Depois do almoço, porém, 
fi que mais na sua, evite chamar 
muita atenção e respeite os 
limites do seu corpo. 

ESCORPIÃO. 
A Lua segue des-
tacando o espírito 
aventureiro e o desejo 

de ampliar seus conhecimentos. 
À noite, vai ser divertido conhecer 
lugares diferentes.Aposte no  
charme e experimente turbinar a 
sensualidade com sais de banho.

SAGITÁRIO. 
Pode aproveitar o dia 
e fazer alguns ajustes 

nas tarefas domésticas. O traba-
lho vai exigir empenho e jogo de 
cintura. A sensualidade estará 
a mil e não terá que fazer muito 
esforço para fi sgar  atenção.

CAPRICÓRNIO. 
Aposte no lado 
mais sociável para 
se entender com as 

pessoas queridas. Se não der pra 
aglomerar por aí, o jeito é conhe-
cer gente nova nas redes sociais 
e paquerar bastante.

AQUÁRIO. 
Segue colocando o tra-
balho em destaque. As 
mudanças em alguns 

hábitos e mais cuidado com a 
saúde podem ocupar sua mente. 
Não adianta esperar muitas 
novidades no romance.

PEIXES. 
Tudo indica que pode 
se dar bem em jogo, 
sorteio ou aposta.  É 

possível pintar problemas ou de-
cepção nas amizades. A paquera 
está protegida pelas estrelas, e 
você não terá difi culdade para 
atrair a atenção.

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

de pandemia, além disso, as 
atividades cotidianas foram 
readaptadas. Nos passeios os 
pets foram companhias para 
os exercícios físicos e novas 
brincadeiras foram incluídas 
na rotina da casa. Mais diver-
são para todos. A maior par-
te dos novos integrantes, os 
pets, tem toda a casa libera-
da (63,8%), os quartos tam-
bém são liberados por 35,4% 
dos respondentes. Há aque-
les bichinhos que conquis-
taram ainda mais espaço, 
que podem usufruir de sofás 
(29,4%) e camas (24,5%).

Já o quintal (23,6%), como 
ambiente para os pets dor-
mirem, ocupa a última po-
sição neste ranking. Os ser-
viços de assinaturas para 
serviços relacionados aos 
animais de estimação ainda 
são pouco utilizados entre 
os donos de pets. 72,8% não 
possuem nenhuma assina-
tura ou plano de saúde men-
sal para seus bichos. 

Os animais 
representaram 
um suporte 
emocional em 
tempos de 
pandemia

seus bichinhos ficaram mais 
calmos devido ao convívio 
mais próximo. 17% dos en-
trevistados adotaram um bi-
chinho durante a pandemia; 

CRUZADAS
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Curtas

EXTORSÃO. O TMZ di-
vulgou informações de 
documentos legais em 
que Britney denuncia 
o pai por extorsão. No 
início do mês foi anun-
ciado que Sr. Spears ti-
nha concordado em 
renunciar a tutela da 
filha. Porém, segundo a 
equipe jurídica da can-
tora, o patriarca está 
pedindo cerca de US$ 
2 milhões como con-
dição. O advogado da 
dela, Matt Rosengart, se 
pronunciou afirman-
do que Britney não será 
extorquida.

APAIXONADO?. Na 
segunda-feira (30), 
Neymar curtiu e co-
mentou “Linda” em 
uma foto postada pela 
influenciadora digital 
Bruna Biancardi, co-
nhecida como ‘sósia’ de 
Bruna Marquezine, ex-
-namorada do craque. 
No aniversário de Davi 
Lucca, filho do jogador, 
Neymar e Bruna foram 
fotografados junto de 
amigos e familiares.  

DESMASCARADO. O 
cantor Marrone, da du-
pla com Bruno, foi o 
quarto eliminado do 
reality musical The 
Masked Singer (TV Glo-
bo). Fantasiado de Boi-
-Bumbá, ele encantou o 
júri ao cantar o clássico 
“Evidências”, da dupla 
Chitãozinho e Xororó. 
Diferente dos episódios 
anteriores do reality, 
os jurados acertaram 
quem era o mascarado

‘Se espalha na alma 
feito alergia’,
Carla Daniel sobre a morte do 
marido, o publicitário Sérgio 
José Coutinho Stamile. Ela 
questionou a segurança do 
Parque em que ele foi encon-
trado morto.

A 
Fazenda 13 já tem 
data de estreia: 
14 de setembro. 
A informação 
foi confirma-

da nesta terça (31) pela Re-
cord. Com a saída de Marcos 
Mion da emissora, Adria-
ne Galisteu, que diz ser fã 
do programa, vai comandar 
o reality pela primeira vez. 
“Eu estou 100% preparada 
e pronta para ‘Fazendar’”, 
diz ela. Segundo divulgado 
pela Record, os participantes 
já foram definidos e estão 
prontos para o confinamen-
to. A sede da atração está lo-
calizada em Itapecerica da 
Serra, na Grande São Pau-
lo. Rodrigo Carelli, diretor 
de reality, disse a edição terá 
nomes fortes e antes consi-
derados impossíveis.

PREPARADA
Galisteu em A Fazenda 13
Modelo foi escolhida 
para substituir 
Marcos Mion, que 
foi para a Globo, no 
comando do reality 
show da Record

Venda Milionária
A apresentadora Xuxa Meneghel, 58, vendeu a sua mansão 
localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, 
zona oeste do Rio. Os compradores do imóvel de 2.626 me-
tros quadrados são a cantora de pagode Karinah e o marido 
dela, Diether Werninghaus. A aquisição foi confirmada pela 
assessoria da cantora. Os valores do negócio não foram di-
vulgados. No site Sotheby’s International Realty, o imóvel é 
anunciado por R$ 45 milhões.

Azedou
Uma receita de cuscuz de-
saprovada pelos jurados foi 
a causa da eliminação do 
administrador André, 32, 
do MasterChef Brasil nesta 
terça-feira (31). Faltou hidra-
tação, consistência, tempe-
ro e tempo no vapor para o 
prato, que já havia sido sal-
vo duas vezes pelos outros 
competidores e disse que re-
cusaria a terceira chance.

La Casa
A quinta e última tempo-
rada foi dividida em dois 
volumes, com cinco episó-
dios cada. A primeira parte 
estreia nesta sexta-feira (3), 
enquanto o restante chega 
à Netflix em 3 de dezembro. 
Fenômeno mundial, a série 
espanhola volta com muitas 
reviravoltas e momentos de 
pura ação. Pontos para o ser-
viço de streaming.  

Cuidando de si 
Lexa, 26, disse nesta terça (31) que está um pouco mais afastada das redes sociais para poder 
cuidar da sua saúde. A cantora afirmou que tem tido alguns sangramentos no nariz. “Eu sei 
que tem vários fãs me cobrando música, e para eu aparecer mais no Insta. Mas eu tô tendo, 
infelizmente, alguns sangramentos no nariz. Tô fazendo tudo, tô bem, mas 100% eu não es-
tou”, escreveu ela no Twitter. No fim de maio, ela foi submetida a uma operação de emer-
gência nas amígdalas e septo nasal.
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Curtas

EXTORSÃO. O TMZ di-
vulgou informações de 
documentos legais em 
que Britney denuncia 
o pai por extorsão. No 
início do mês foi anun-
ciado que Sr. Spears ti-
nha concordado em 
renunciar a tutela da 
filha. Porém, segundo a 
equipe jurídica da can-
tora, o patriarca está 
pedindo cerca de US$ 
2 milhões como con-
dição. O advogado da 
dela, Matt Rosengart, se 
pronunciou afirman-
do que Britney não será 
extorquida.

APAIXONADO?. Na 
segunda-feira (30), 
Neymar curtiu e co-
mentou “Linda” em 
uma foto postada pela 
influenciadora digital 
Bruna Biancardi, co-
nhecida como ‘sósia’ de 
Bruna Marquezine, ex-
-namorada do craque. 
No aniversário de Davi 
Lucca, filho do jogador, 
Neymar e Bruna foram 
fotografados junto de 
amigos e familiares.  

DESMASCARADO. O 
cantor Marrone, da du-
pla com Bruno, foi o 
quarto eliminado do 
reality musical The 
Masked Singer (TV Glo-
bo). Fantasiado de Boi-
-Bumbá, ele encantou o 
júri ao cantar o clássico 
“Evidências”, da dupla 
Chitãozinho e Xororó. 
Diferente dos episódios 
anteriores do reality, 
os jurados acertaram 
quem era o mascarado

‘Se espalha na alma 
feito alergia’,
Carla Daniel sobre a morte do 
marido, o publicitário Sérgio 
José Coutinho Stamile. Ela 
questionou a segurança do 
Parque em que ele foi encon-
trado morto.

A 
Fazenda 13 já tem 
data de estreia: 
14 de setembro. 
A informação 
foi confirma-

da nesta terça (31) pela Re-
cord. Com a saída de Marcos 
Mion da emissora, Adria-
ne Galisteu, que diz ser fã 
do programa, vai comandar 
o reality pela primeira vez. 
“Eu estou 100% preparada 
e pronta para ‘Fazendar’”, 
diz ela. Segundo divulgado 
pela Record, os participantes 
já foram definidos e estão 
prontos para o confinamen-
to. A sede da atração está lo-
calizada em Itapecerica da 
Serra, na Grande São Pau-
lo. Rodrigo Carelli, diretor 
de reality, disse a edição terá 
nomes fortes e antes consi-
derados impossíveis.

PREPARADA
Galisteu em A Fazenda 13
Modelo foi escolhida 
para substituir 
Marcos Mion, que 
foi para a Globo, no 
comando do reality 
show da Record

Venda Milionária
A apresentadora Xuxa Meneghel, 58, vendeu a sua mansão 
localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, 
zona oeste do Rio. Os compradores do imóvel de 2.626 me-
tros quadrados são a cantora de pagode Karinah e o marido 
dela, Diether Werninghaus. A aquisição foi confirmada pela 
assessoria da cantora. Os valores do negócio não foram di-
vulgados. No site Sotheby’s International Realty, o imóvel é 
anunciado por R$ 45 milhões.

Azedou
Uma receita de cuscuz de-
saprovada pelos jurados foi 
a causa da eliminação do 
administrador André, 32, 
do MasterChef Brasil nesta 
terça-feira (31). Faltou hidra-
tação, consistência, tempe-
ro e tempo no vapor para o 
prato, que já havia sido sal-
vo duas vezes pelos outros 
competidores e disse que re-
cusaria a terceira chance.

La Casa
A quinta e última tempo-
rada foi dividida em dois 
volumes, com cinco episó-
dios cada. A primeira parte 
estreia nesta sexta-feira (3), 
enquanto o restante chega 
à Netflix em 3 de dezembro. 
Fenômeno mundial, a série 
espanhola volta com muitas 
reviravoltas e momentos de 
pura ação. Pontos para o ser-
viço de streaming.  

Cuidando de si 
Lexa, 26, disse nesta terça (31) que está um pouco mais afastada das redes sociais para poder 
cuidar da sua saúde. A cantora afirmou que tem tido alguns sangramentos no nariz. “Eu sei 
que tem vários fãs me cobrando música, e para eu aparecer mais no Insta. Mas eu tô tendo, 
infelizmente, alguns sangramentos no nariz. Tô fazendo tudo, tô bem, mas 100% eu não es-
tou”, escreveu ela no Twitter. No fim de maio, ela foi submetida a uma operação de emer-
gência nas amígdalas e septo nasal.
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 D O consumo das famílias é o principal componente do Produto Interno Bruto sob a ótica da demanda

RODRIGO MONTALDI/ARQUIVO DIÁRIO DO LITORAL

Motor da economia bra-
sileira, o consumo das 
famílias ficou estag-
nado (0%) no segun-
do trimestre, em re-

lação aos três meses iniciais deste ano. 
O dado foi divulgado nesta quarta-fei-
ra (1º) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

O consumo das famílias é o princi-
pal componente do PIB (Produto Inter-
no Bruto) sob a ótica da demanda, res-
pondendo por cerca de 60% do cálculo 
do indicador.

Após três meses de suspensão, o au-
xílio emergencial voltou a ser pago no 
país no começo do segundo trimestre, 
em abril. Mesmo com a redução nos 
valores pagos e no número de benefi-
ciários, a retomada do benefício foi vis-
ta por analistas como um incentivo ao 
consumo à época.

Neste momento, a inflação e o de-
semprego em alta desafiam o poder de 
compra dos brasileiros. O aumento dos 
preços vem sendo puxado nos últimos 
meses pela energia elétrica, que ficou 
mais cara com a crise hídrica. Já o de-
semprego chegou a atingir patamar re-
corde durante a pandemia, e a recupe-
ração do mercado de trabalho tende a 
ser lenta, segundo analistas.

O IBGE também informou nesta 
quarta que os investimentos produti-
vos na economia brasileira, medidos 
pelo indicador FBCF (Formação Bruta 
de Capital Fixo), caíram 3,6% no segun-
do trimestre.

O PIB sob a ótica da demanda con-
templa ainda exportações, importações 
e consumo do governo.

As exportações avançaram 9,4% en-
tre abril e junho. Na teoria, o dólar alto 
incentiva os embarques. (FP)

O consumo 
das famílias 
é o principal 
componente do 
PIB  sob a ótica 
da demanda, 
respondendo 
por cerca de 60% 
do cálculo do 
indicador

Consumo das famílias fica 
estagnado no segundo trimestre

Fique 
ligado 

NOTAS

 A O Produto Interno Bruto 
(PIB), soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país, 
deve apresentar crescimento 
acima de 5% este ano. A previ-
são foi mantida pela Secretaria 
de Política Econômica do Mi-
nistério da Economia, na Nota 
Informativa sobre o resultado 
do PIB, divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

Segundo o IBGE, o PIB regis-
trou variação negativa de 0,1%, 
no segundo trimestre de 2021, 
na comparação com o primei-
ro trimestre do ano. Essa varia-
ção é considerada estabilidade 
pelo IBGE. A economia brasilei-
ra avançou 6,4% no primeiro se-
mestre. Nos últimos quatro tri-
mestres, acumula alta de 1,8%, e 
na comparação com o segundo 
trimestre do ano passado, cres-
ceu 12,4%.

A previsão do ministério, di-
vulgada em julho, é que o PIB 
crescerá 5,3% em 2021.

A secretaria diz que as 
maiores contribuições para o 
resultado do PIB do segundo 
trimestre vieram da queda da 
indústria de transformação e 
da redução da Formação Bruta 
de Capital Fixa (FBCF), investi-
mentos.

“A escassez de insumos, ape-
sar da melhora da confiança 

PIB deve crescer 
acima de 5% este ano

dos empresários, teve efeitos 
negativos relevantes. Adicional-
mente, o segundo trimestre de 
2021 foi o período com o maior 
número de mortes de covid-19, 
devido ao agravamento da pan-
demia. Além do efeito devas-
tador nas famílias brasileiras, 
houve impacto relevante nas 
decisões econômicas dos agen-
tes”, diz a nota.

De acordo com a nota, a eco-
nomia está em recuperação e 
a continuidade desse proces-
so continuará a ser “impulsio-
nado pelo setor privado”, com 
aumento da poupança e im-
pulso do setor de serviços. “Ob-
serva-se que a recuperação da 
atividade econômica acumula-
da em quatro trimestres, quan-
do comparada a outros países, 
está diretamente relacionada à 
implementação da agenda de 
consolidação fiscal e reformas 
pró-mercado”, diz a nota.

A secretaria espera pela 
“continuidade do bom desem-
penho do setor de serviços ao 
longo deste ano e que o setor 
industrial volte a contribuir po-
sitivamente”, a partir do terceiro 
trimestre. “A vacinação em mas-
sa tem possibilitado fortaleci-
mento dos serviços, destacando 
este setor como principal con-
tribuidor para o PIB no primei-
ro semestre”, avalia a nota. (AB)

 A Levantamento da Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo (FecomercioSP), 
com base no Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), mos-
trou que a média de preços 
das despesas básicas das famí-
lias, com os principais alimen-
tos, combustíveis e residência, 
aumentou 33% no país, nos úl-
timos 12 meses. 

A cesta de despesas básicas 
é composta por itens como 
arroz, feijão-carioca, carnes, 
frango inteiro, leite longa vida, 
óleo de soja, gás de botijão, 
energia elétrica residencial, ga-
solina, etanol, óleo diesel e gás 
veicular.

A FecomercioSP avalia que 
a inflação não concentrada e o 

fato de esses serem produtos 
essenciais para a alimentação 
tornam ainda mais difícil para 
os consumidores economiza-
rem. De acordo com o levan-
tamento, entre março de 2020 
e julho de 2021 – período de 
pandemia –, o avanço médio 
dos preços no Brasil, para esta 
cesta específica, foi de 30,3%.

No mês de julho, a cesta de 
despesas básicas das famílias 
influenciou 18% no orçamen-
to das residências, o que sig-
nifica que a cada R$ 20 gastos 
com despesas básicas no mes-
mo período do ano passado, 
equivale agora a quase R$ 27.

Quando se observa a par-
ticipação das despesas com 
esses itens em relação ao to-
tal, há variação conforme 
se consideram as faixas de  
renda. (AB)

Despesas básicas das 
famílias aumentam

 A O número de pessoas ocu-
padas no Brasil subiu para 87,8 
milhões no segundo trimes-
tre, um aumento de 2,5% ou 
mais 2,1 milhões de pessoas, 
na comparação com o pri-
meiro trimestre de 2021. Des-
sa forma, a ocupação subiu 1,2 
ponto percentual, ficando em 
49,6%. Ou seja, menos da me-
tade da população em idade 
para trabalhar, com 14 anos 
ou mais, está ocupada no país.

Os dados são da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad) Contínua e fo-
ram divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). O desemprego 
teve leve queda de 0,6 ponto 
percentual e ficou em 14,1% no 
segundo trimestre, com um 
total de 14,44 milhões de pes-
soas em busca de trabalho.

De acordo com a analista 
da pesquisa, Adriana Berin-
guy, houve crescimento em 

várias formas de ocupação, in-
cluindo o trabalho formal com 
carteira assinada, mostrando 
uma leve recuperação das per-
das provocadas pela pande-
mia de covid-19.

“Até então vínhamos ob-
servando aumentos no traba-
lho por conta própria e no em-
prego sem carteira assinada, 
mas pouca movimentação do 
emprego com carteira. No se-
gundo trimestre, porém, hou-
ve um movimento positivo, 
com crescimento de 618 mil 
pessoas a mais no contingente 
de empregados com carteira.”

O emprego com carteira 
no setor privado subiu 2,1% no 
período, totalizando 30,2 mi-
lhões de pessoas no segundo 
trimestre. 

Na comparação anual, o 
número ficou estável, inter-
rompendo quatro trimestres 
sucessivos de quedas, segun-
do o IBGE. (AB)

População ocupada 
cresce 2,5% no País

 D Nova bandeira vai gerar uma alta de 6,78% na conta

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Conta de luz vai ficar 
mais cara após reajuste

AUMENTO. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a nova 
bandeira tarifária vai gerar uma alta de 6,78% na conta de luz dos brasileiros

A Aneel (Agên-
cia Nacional de 
Energia Elétrica) 
anunciou nesta 
terça-feira (31) a 

criação de uma nova bandei-
ra tarifária para fazer fren-
te ao aumento dos custos 
decorrente do agravamen-
to da crise hídrica. Chamada 
de “Escassez Hídrica”, a nova 
bandeira custará R$ 14,20 a 
cada 100 kWh (quilowatt-
-hora) e vigora a partir desta 
quarta-feira (1°) até abril de 
2022.

Segundo a agência, a 
nova bandeira vai gerar uma 
alta de 6,78% na conta de luz. 
Cidadãos de baixa renda be-
neficiados pela tarifa social 
não serão afetados pelas no-
vas regras da Bandeira Tari-
fária, sendo mantido o valor 
atual. Em Roraima, conti-
nua vigorando a bandeira 2 
vermelha, com o valor de R$ 
9,49 a cada 100 kWh.

A nova bandeira causará 
um impacto na inflação. Se-
gundo o economista André 
Braz, da FGV, esse aumento 
será de 0,31 ponto percen-
tual. Isso eleva a projeção do 
IPCA de setembro de 0,6% 
para 0,9%. A energia já é o 
item que mais pesa na infla-
ção.

Com a maior crise hídrica 
dos últimos 91 anos, as hi-

drelétricas perderam espaço 
na oferta, enquanto o gover-
no se viu obrigado a acionar 
térmicas -fonte mais cara, 
cujo custo é repassado ao 
consumidor.

As bandeiras -verde, ama-
rela e vermelha- constam da 
conta de luz e servem para 
indicar a necessidade de se 
reduzir o consumo. Caso 
contrário, o cliente paga 

mais.
O novo valor se deve aos 

custos de importação de 
energia e acionamento de 
usinas termelétricas, que 
já produzem a mais de R$ 
2.000 o MWh (megawatt-ho-
ra). No período de setembro 
a novembro, o total desses 
custos será de R$ 13,2 bilhões, 
valores que precisam ser re-
passados para a tarifa.

Com a nova bandeira, o 
governo evitou reajustar em 
cerca de 50% a bandeira ver-
melha nível 2, que passaria 
de R$ 9,49 para cerca de R$ 14 
durante esse período. Sem o 
reajuste, Jair Bolsonaro evita 
desgaste em sua populari-
dade.

O reajuste era dado como 
certo diante de um déficit 
que saltou de R$ 3 bilhões, 
em junho, quando ocorreu 
o último reajuste, para R$ 5,2 
bilhões. Naquele momento, 
a Aneel decidiu não repassar 
todo o aumento de custos 
de geração para a bandei-
ra tarifária e ainda analisa o 
resultado de uma consulta 
pública para saber se o con-
sumidor prefere que esse 
reajuste residual seja feito 
neste ou no próximo ano.

Assessores do Palácio do 
Planalto avaliam que reajus-
tes de preços, como o dos 
combustíveis, ou a adoção 
de um racionamento no mo-
mento prejudicariam ainda 
mais o presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) em sua 
campanha pela reeleição. O 
presidente vê sua popula-
ridade despencar diante de 
medidas contra a pandemia 
e da degradação do cenário 
econômico e determinou a 
seus ministros que não des-
sem “notícias ruins”. (FP)
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SF 377 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 13/07/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 377 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 13/07/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057379-0 em 29/07/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pet Center Comércio e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de dezembro de 2019
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 19/12/2019, às 16:00 horas, excepcionalmente no escritório da Sociedade, na Cidade 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Miguel Paulo Capalbo, 135, Bairro Pari, CEP 03035-040. 2. Presença: 
Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Sergio Zimerman; Sra. Tania Zimerman; 
Sr. Gregory Louis Reider; Sr. Claudio Roberto Ely e Sr. Piero Paolo Picchioni Minardi, restando dispensada a convocação. 
3. Mesa: Presidida pelo Sr. Sergio Zimerman, e secretariada pelo Sr. Gregory Louis Reider. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre a abertura de filial da Companhia, na Cidade de João Pessoa, parte do imóvel localizado na Avenida Senador Ruy 
Carneiro, s/n, Bairro Manaira, João Pessoa-PB, CEP 58039-180, e (ii) a indicação de objeto social para a referida filial. 
5. Deliberações Tomadas: Instalada a Reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar, 
nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a abertura da seguinte filial da Companhia: (i) Localizada na 
Cidade de João Pessoa, parte do imóvel na Avenida Senador Ruy Carneiro, s/n, Bairro Manaira, João Pessoa-PB, CEP 
58039-180. 5.2. Aprovar a indicação do seguinte objeto social para a filial referida no item 5.1, (i) acima: (i) importação, 
exportação e comércio (inclusive via internet e-commerce) de artigos para animais, rações, acessórios, produtos de uso 
veterinário, produtos “pet”, medicamentos e outros produtos farmacêuticos e agropecuários em geral, produtos para 
consumo humano, artigos de piscina, caça e pesca náutica; (ii) importação, exportação e comércio (inclusive via internet 
e-commerce) de pássaros, aves, animais mamíferos, animais aquáticos vivos, animais exóticos, plantas, flores, sementes; 
(iii) hospital veterinário 24 horas, com serviços de consultório, clínica veterinária, realização de exames, internação, cirurgias 
e demais procedimentos característicos, prestação de serviços de banho e tosa em animais domésticos; (iv) prestação 
de serviços de hotel, alojamento, creche para animais domésticos (v) a administração e oferecimento de planos de saúde 
para animais domésticos; e (vi) o oferecimento de serviços acessórios veterinários em geral, tais como atendimento 
domiciliar, teleatendimento e prontuários em geral e (iv) prestação de serviços de estacionamento em geral. 5.3. A Diretoria 
da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 
acima. 6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada 
conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os presentes assinada. Confere com a original lavrada em livro 
próprio. São Paulo, 19/12/2019. Mesa: Sérgio Zimerman: Presidente; Gregory Louis Reider: Secretário. Conselheiros: Sérgio 
Zimerman; Tania Zimerman; Piero Paolo Picchioni Minardi; Gregory Louis Reider; Claudio Roberto Ely. Junta Comercial do 
Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 427.178/21-6 em 27/08/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Pet Center Comércio e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824

Ata da Reunião de Diretoria realizada em 29 de julho de 2021
1. Data, Horário e local: No dia 29/07/2021, às 14:30 horas, realizada de forma remota, nos termos do artigo 14, parágrafo 
segundo, do estatuto social da Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”). 2. Presença: Presentes todos os 
diretores da Companhia, restando dispensada a convocação. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Sergio Zimerman, e secretariada 
pelo Sr. Diogo Ugayama Bassi. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, na cidade de Maceió, 
localizada na Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº 5.954, Espaço Comercial 1061, Piso L1, Bairro Cruz das Almas, 
Maceio-AL, CEP 57038-000, e (ii) a indicação de objeto social para a referida filial. 5. Deliberações Tomadas: Instalada a 
reunião, após exame e discussão da Ordem do Dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, 
a abertura da seguinte filial da Companhia: (i) Localizada na cidade de Maceió, Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº 
5.954, Espaço Comercial 1061, Piso L1, Bairro Cruz das Almas, Maceio-AL, CEP 57038-000. 5.2. Aprovar, nos termos do 
Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, o objeto social para a referida filial. 5.3. A Diretoria da Companhia fica autorizada 
a praticar todos os atos necessários para a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. 6. Encerramento e 
Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida 
e achada conforme, foi por todos aprovada. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Sérgio Zimerman: 
Presidente; Diogo Ugayama Bassi: Secretário. Diretores: Sérgio Zimerman; Diogo Ugayama Bassi; Valéria Pires Correa; 
Luciano Rocha Sessim. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 426.707/21-7 em 26/08/2021. 
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCADE GUARULHOS/SP - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS INTERESSADOS. Prazo: 10 dias. Processo nº 1003750-10.2017.8.26.0224. O Excelentíssimo 
Senhor Dr. Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca 
de Guarulhos/SP, na forma da lei. FAZ SABER que por este Juízo e respectivo Cartório tramitam os autos 
da AÇÃO DEDESAPROPRIAÇÃO proposta pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM contra 
MANUEL DE JESUS FERREIRA E ESPÓLIO DE MARIA ALICE FERNANDES FERREIRA, tendo por 
objeto um imóvel situado no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, com área de 164,36m2, Rua 
Tumiritinga, s/n, Bairro: Cidade Seródio, Quadra 71, Lote 15, matrícula 135.699 do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis, Contribuinte n. 091.35.71.0030.00.000, declarado de utilidade pública através do Decreto Estadual 
nº 61.401 de 04 de agosto de 2015, para implantação do empreendimento rodoviário Rodoanel Metropolitano 
de São Paulo – Trecho Norte. E para levantamento da quantia depositada, foi determinada a expedição do 
presente edital nos termos e para os fins do art. 34 do Decreto-Lei 3365/41, o qual será afixado e publicado 
na forma da lei. Guarulhos, 16 de março de 2021. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi. 
RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO - JUIZ DE DIREITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO 
E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO – VALE-ALI-
MENTAÇÃO – POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICO E/OU CARTÃO 
ELETRÔNICO, COM TECNOLOGIA DE CHIP, QUE POSSIBILITEM A 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS “IN NATURA”, POR MEIO DE 
REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS (HIPERMERCADOS, 
ATACADISTAS, SUPERMERCADOS, MERCADOS, MERCEARIAS, AÇOU-
GUES, PADARIAS, FRUTARIAS, PEIXARIAS, ETC.), DE ACORDO COM O 
DEFINIDO NA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA O PAT – PROGRAMA 
DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.

Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Setor 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 20 de 
setembro de 2021, até às 09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 
horas.

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, 
nos dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Cabreúva, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – 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, gra-
tuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na 
Internet, no endereço de acesso http://www.Cabreúva.sp.gov.br.

CABREÚVA, 01 DE SETEMBRO DE 2021.
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 034/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DE ENFERMAGEM
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 17/09/2021 às 08h59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
17/09/2021 ÀS 09h00.

Os interessados poderão adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-
-ROM a ser retirado no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 
158 – Centro, Prefeitura Municipal de Cabreúva, mediante entrega, de mídia 
virgem,ou na forma impressa mediante o pagamento de R$ 10,00(dez reais), 
a ser efetuado no Setor de Arrecadação, nomesmo endereço ou ainda, gra-
tuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na 
Internet, noendereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br ou www.bbm-
netlicitacoes.com.br.

CABREÚVA, 01 DE SETEMBRO DE 2021.
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO - Processo Digital nº: 1015062-88.2019.8.26.0037 (ordem nº 1254/2019). - Usucapião Especial (Constitucional) 
Autores: Ezequiel Ribeiro e Maria Aparecida Pereira Ribeiro. Réu: Flávio Tadeu Gagliardi. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Araraquara, Estado de São Paulo, Dr. Mário Camargo Magano, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem e aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que foi proposta a ação de usucapião extraordinária por EZEQUIEL RIBEIRO CPF nº 071.029.678-96 e Maria Aparecida 
Pereira Ribeiro CPF nº 019.798.978-08, alegando, em síntese: residem com animus domini, no imóvel situado na Avenida Doutor Leite de 
Moraes, 951 apto 22, Vila Xavier, desde meados ano de 2012; assumiram a posse do imóvel em decorrência do falecimento de Bervelei 
Gagliardi Lopes, de quem cuidavam. O presente edital é expedido com prazo de 30 dias, para citação dos réus ausentes, incertos, 
desconhecidos e eventuais interessados dos atos e termos da ação, bem como para que, querendo, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o 
prazo do presente edital, apresentar defesa, nos termos da lei. Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Araraquara, aos 22 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003507-76.2020.8.26.0704. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AUTOSFIBRA 
CUSTOMS, CNPJ 07.184.470/0001-00, que por parte de MARCELO ANTONIO RODRIGUES foi ajuizada Ação Declaratória de Rescisão 
Contratual c/c Indenização por danos materiais e morais pelo Procedimento Comum, objetivando a procedência da ação para declarar a 
rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como condenar a ré em indenização por danos materiais, com a condenação da 
demandada ao ressarcimento do dano material no valor de R$ 75.000,00 e danos morais, no valor de R$25.000,00. Valor da causa R$ 
100.000,00 (Junho/2020). Estando a ré 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 afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 12/08/2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0135875-27.2009.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro Regional I – Santana/SP, Dr. ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a ANT AGÊNCIA 
NACIONAL DE TALENTOS LTDA, CNPJ 07.995.146/0001-63, e ALISON FRANCISCO DE ALMEIDA, RG 32.478.030, CPF que nos 
autos da Execução de Título Extrajudicial em andamento foi bloqueado e transferido a uma conta judicial o valor de R$ 5.305,32 referente a 
seguros junto ao Bradesco Seguros, bem como procedeu-se a penhora 15% dos vencimentos líquidos do segundo executado, até que se 
atinja o valor do débito. Estando os executados em local incerto e/ou não sabido foi determinado a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no 
prazo de 15 (quinze) dias a fluir do prazo do presente edital apresentem impugnação, nomeando-se em caso de silêncio Curador Especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de 
Agosto de 2021. 
  
 

CHAMADA PÚBLICA N. 004/CP/2021 
SEDUC-PRC-2020/18238 AQUISIÇÃO DE FA-
RINHA DE MANDIOCA SECA - TIPO 1 e FUBA 
DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E 
ACIDO FÓLICO DIRETAMENTE DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL CONFORME ART.14, § 1, 
DA LEI N. 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE 
RELATIVAS AO PNAE.
 O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 
através da COORDENADORIA DE INFRAES-
TRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE, 
inscrita no CNPJ n 46.384.111/0010-30, no uso 
de suas prerrogativas legais.
Realizará chamada pública, conforme crono-
grama de entrega previsto no ADENDO I-A do 
Termo de Referência. 
Os interessados deverão apresentar a docu-
mentação para habilitação e Projeto de Venda 
(envelopes 01 e 02) à Comissão de Chamada 
Pública (CCP), até às 16 horas do dia 22 de 
setembro de 2021, no Protocolo da Secretaria 
de Estado da Educação, localizada na Praça 
da República, n 53 – Centro – São Paulo - SP. 
A sessão pública para análise dos envelopes 
será realizada na Praça da República, 53 – 
São Paulo/SP, com início no dia 23/09/2021, 
às 10:00 horas e será conduzida pela Comis-
são de Chamada Pública (CCP) designada nos 
autos do processo em epígrafe.  A sessão será 
transmitida ao vivo, na página do YouTube da 
Secretaria de Educação.
INFORMAÇÕES: fones: (11) 2075-4301, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 8h às 17h.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO 

DA EDUCAÇÃO 
Diretoria de Ensino Norte 1

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVAN-
DO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS 
DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTA-
ÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊ-
NICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, AOS ALUNOS 
REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE 
PÚBLICA ESTADUAL, CONTRATADOS SOB O 
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁ-
RIO – PARTICIPAÇÃO AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n° 04/2021 
PROCESSO n° SEDUC-PRC-2021/24913
OFERTA DE COMPRA Nº 
080269000012021OC00016
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO ÍNICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA 
PROPOSTA ELETRÔNICA 02/09/2021. DATA E 
HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
16/09/2021 ÀS 10h00min.

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ALVARENGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COM PRAZO DE 20 DIAS, PROCESSO 0011194-
22.2021.8.26.0564– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A DRA. CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI, MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da 
Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...FAZ SABER a ALVARENGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, 
CNPJ nº 13.795.002/0001-66, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, que lhe foi ajuizado Incidente de Cumprimento de Sentença prolatada nos 
autos da ação procedimento comum nº 1002381-23.2020.8.26.0564, tendo como requerente: Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S/A, que julgou 
procedente o pedido inicial para condenar a empresa-ré a pagar à autora o valor de R$ 98.925,51 (noventa e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e 
cinquenta e um centavos), que deverá ser corrigido pela Tabela Prá�ca do Egrégio Tribunal de Jus�ça, a par�r da data da elaboração da planilha do 
débito, com aplicação de juros de 1% ao mês desde a citação, arcará ainda com o pagamento das custas, eventuais despesas processuais e honorários 
advoca�cios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. E constando nos autos que o executado, encontra-se em lugar incerto e não sabido é 
expedido este edital, com prazo de vinte dias, através pelo qual fica INTIMADO, para pagamento do débito no prazo de quinze (15) dias (NCPC, ar�go 
523), que em 11 de agosto de 2021, corresponde a R$ 129.555,49, devidamente atualizado; adver�do de que, transcorrido o prazo previsto sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)dias para que, independentemente de penhora ou nova in�mação, apresente, nos próprios autos, 
a sua  impugnação (CPC, art. 525); bem como de que, não ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento (10%), 
além de nova verba honorária, também de dez por cento (10%).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 01 de setembro de 2021                                     P-02e03/08 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027945-89.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, da UPJ 
da 16ª a 20ª Varas Cíveis do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o)JESSE FERNANDO GIOTTI, Brasileiro, Solteiro, Jornalista, portador do RG nº 3636184, e inscrito no CPF nº 005.684.099-30, 
que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Horvitz Ensino de Idiomas Eireli - Me. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do ar�go 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quan�a de R$2.643,15, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre  o valor do débito e honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil), e que foi realizado o bloqueio pelo sistema Sis bajud no valor R$2.643,15. Fica ciente, ainda, 
que nos termos do ar�go 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova in�mação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação, e no caso de revelia será nomeador 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 20 de agosto de 2021.                       P-02e03/08 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo: 1027105-94.2021.8.26.0002.A Dra. Adriana Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7º Vara Cível do Foro de 
Santo Amaro, na forma da lei, etc. Faz saber a Francisco Antunes de Oliveira Filho, CPF nº 046.401.798-04, e Hermínia Monteiro de Oliveira, CPF nº 
076.987.638-20 que Condomínio Forest Hills Park ajuizou Ação de Execução para recebimento de R$ 67.964,77 referente ao inadimplemento das 
despesas e contribuições condominiais desde maio de 2016, do apartamento 11 do Ed. Beverly, registrado pela matrícula do imóvel nº 223.559. Estando 
os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para o pagamento do débito ou para oferecimento de bens (suficientes) à penhora, ambos em 3 
(três) dias. A citação também servirá para que os devedores fiquem desde logo in�mados a apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da juntada do mandado de citação. Fixo os honorários advoca�cios do exequente em 10% (dez por cento) do valor do débito. Na hipótese de imediato 
pagamento, sem a oposição de embargos, os honorários advoca�cios serão reduzidos pela metade. No prazo de embargos, reconhecendo o crédito do 
exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderão os 
executados requerer seja admi�do a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 
ao mês. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e 
publicado. SP, 12/08/2021.        P-02e03/08 

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: RETIFICAÇÃO

Na publicação do Jornal Gazeta de S. Paulo de 01-09-2021, página A10, em “GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO – PROJETO”, 

referente à “TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00029/21/02”:

ONDE SE LÊ: “... ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2021, às 15:00 hs.”

LEIA-SE: “... ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2021, às 16:00 hs.”

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00109/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Antonio 
Apparecido Falcão – Rua Ponciano Pereira, 375 – Jd. Eloina, EE Profa. Dirce Leopoldina Cintra Vil-
las Boas – Alameda das Grevilhas, 275 – Terra dos Ipes, EE Profa. Yonne Cesar Guaycuru de Oliveira 
– Rua Manoel da Silva Carvalho, 40 – Nossa Senhora do Perpetuo Socorro – EE Profa. Alzira Franco – Rua 
Condessa de Vimieiro, 122 – Alto Cardoso, Pindamonhangaba em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 20/09/2021, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00137/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Poeta Do-
mingos Bauer Leite – Av. Saudade, s/n – Vila Ubirajara – Miracatu, EE Dr. Alfredo Reis Viegas – Rua 
Olga de almeida Machado, s/n – Antartica – Praia Grande, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 20/09/2021, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00145/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE CHB Dona dos 
Anjos Macedo – Rua Amelia Selbert Milanez, 309 – Prq. Ecológico Centenário - Aguai, EE Profa Casti-
nauta de Barros Mello e Albuquerque – Rua Orlando de Oliveira, s/n – Jd. São Marcos - Campinas, EE/
CEL Patriarca da Independência – Rua Rui Barbosa, 55 – Vila Planalto - Vinhedo, em SP –- ABERTU-
RA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/09/2021, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00147/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Jorge 
Barbosa Moreira – Rua Maria Candida Delgado, 10 – Vila Candida – São José dos Campos, EE/CEL 
Profa. Gracinda Maria Ferreira – Rua Alan Ciber Pinto, 52 – Vila São Jorge - Santos, EE Dona Bene-
dita Freire de Macedo – Rua José Mega, 305 – Vila Machado - Jacarei, EE Profa Laurentina Lorena 
Correia da Silva – Rua Centro Comunitário, s/n – Cruzeiro – Santa Isabel, EE Pe. Prof. Vitalino Ber-
nini  – Rua L, 27 – Caraminguava - Peruíbe, EE Profa Maria Santana de Almeida – Rua Humberto A C 
Branco, 283 – Centro – Sete Barras, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/09/2021, 
às 14:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00118/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/EMEF Joao Baptis-
ta Teixeira/Geraldo Alves Moreira - Av Carlos Gomes, 1021 - Cep: 15260-000 - Centro - Planalto, EE/
ETEC Anisio Jose Moreira/Matheus Leite de Abreu (Cl Descentr) - Rua Campos Salles, 1834 - Cep: 
15130-000 - Centro – Mirassol, EE Jeronymo Trazzi - Rua Victorio Miotto, 337 - Cep: 15755-000 - Centro 
– Turmalina, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 04/10/2021, às 09:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00119/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Aparecido 
Euzebio Torres – Rua Leandro Jose de Castilho, 160 – Sta. Luzia, EE Dona Nicota de Souza – Rua 
Nelson Bazotti, 683 – Centro - Mendonça, EE/CEL Severino Reino – Av. Ruy Barbosa, 535 – Centro, José 
Bonifácio, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 04/10/2021, às 10:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00122/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Jd. Sta. Inês – Av. 
João Simon Sola, 351 – Jd. Sta. Inês - Itaberá, EE Profa. Ernestina Loureira Miranda – Rua Santino 
Leme de Almeida, s/n – Vila Belo Horizonte - Itapetininga, EE Prof. Elisiario Martins de Mello  – Rua Caio 
Dias Batista, 240 – Vila Regina - Itapetininga, EE Pe. Arlindo Vieira – Rua Campos Sales, 1141 – Centro – 
Capão Bonito, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 04/10/2021, às 11:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00168/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Maj. Cosme de Faria 
– Rua Anibal Thomas Gomes, 87 – Jardim Nova Guaianazes – Lajeado, EE Profa Indiana Zuycher Simões 
de Jesus – Rua Inácio Donati, 200 – CHB José Bonifácio – José Bonifácio, EE Fabio Agazzi – Rua Alvaro 
da Costa, 60 – Jardim São Paulo - Guaianazes, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
04/10/2021, às 14:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00184/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Mto Heitor Villa 
Lobos – Av. do Arvoreiro, 107 – Parque das Árvores – Cidade Dutra, EE/CEL Prof. Dr. Laerte Ramos 
de Carvalho – Rua Anibal dos anjos Carvalho, 5 – Cid. Dutra, EE Profa Vera Athayde Pereira – Rua 
Leconte de Lisle, 300 – Jd. Vista Alegre – Cidade Dutra, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 04/10/2021, 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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1126708-16.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na 
forma da Lei. FAZ SABER a(o) JOSE VALTER DE GOIS, CPF 087.580.478-08, que lhe foi ajuizado ação pelo Procedimento 
Comum, por parte de BANCO BRADESCO S/A. referente aos Cartões de Crédito 376525478892005/3771693037210034 
contratados que restaram inadimplidos, no valor requerido de R$ 143.147,72, atualizado até Nov/2016. 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 Eespecial. Será o presente edital, por extrato,afixado e 
publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 15 de Agosto de 2021.  

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º083/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021
EDITAL N.º 044/2021

REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHA-
RIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMEN-
TAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTA-
RES EM PARTE DA  RUA SANTINA FLÓRIDO 
ADRIÃO E PARTE DA RUA FERNANDO CLE-
MENTE ZANELLA NO BAIRRO  SÃO JOÃO, 
NESTE MUNICIPIO, PARA SE FAZER CUMPRIR 
O TERMO DE CONVENIO Nº100206/2021 FIR-
MADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO POR MEIO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

O MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU, com sede, 
a Rua XV de novembro, 686 – Centro – Pariquera-
-Açu/SP, Inscrita no CNPJ/MF. 45.685.120/0001-
08, através do Prefeito Municipal, o Sr. WAGNER 
BENTO DA COSTA, divulga que realizará em 
sessão pública, na sua sede, no local indicado na 
letra “a” adiante, uma licitação na modalidade de 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 
POR EMPREITADA GLOBAL COM BDI, objeti-
vando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  ESPE-
CIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTA-
RES EM PARTE DA  RUA SANTINA FLÓRIDO 
ADRIÃO E PARTE DA RUA FERNANDO CLE-
MENTE ZANELLA NO BAIRRO  SÃO JOÃO, 
NESTE MUNICIPIO, PARA SE FAZER CUMPRIR 
O TERMO DE CONVENIO Nº100206/2021 FIR-
MADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO POR MEIO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL,  (com Mão de 
Obra e Material), solicitada pelo Departamento de 
Obras, regida pela Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006, 
Lei Complementar 147/2014, DECRETO Nº 
7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 e pela legislação 
complementar e de conformidade com os termos 
e condições do presente EDITAL, com as seguin-
tes características:
a) Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARIQUERA-AÇU
Av. XV de Novembro, 686 - Centro
PARIQUERA-AÇU/SP    11930-000

b) Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021

c) Processo n.º 083/2021

d) Valor Estimado:  R$ 524.175,16 (quinhentos e 
vinte e quatro mil cento e setenta e cinco reais 
e dezesseis centavos)

e) Prazo de Execução: 04 (quatro) meses
f) Recebimento dos envelopes n.º 01 – HABILI-
TAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO até às 
14:00 (quatorze horas) do dia 20 de setembro de 
2021, no setor de Compras/Licitações do Órgão 
Licitante.

g) Abertura dos Envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO 
e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO: ocorrerá a 
partir das 14:30 (quatorze e trinta minutos) do dia 
20 de setembro de 2021, na sala de reuniões do 
Órgão Licitante.

h) Os Licitantes poderão retirar o edital e seus 
anexos no endereço acima mencionado, no horá-
rio das 08:00 as 12:00 h e das 13:30 as 17:30 h ou 
através do site www.pariqueraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu 01 de setembro de 2021.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º084/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2021
EDITAL N.º 045/2021

REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COM-
PLEMENTARES EM PARTE DA  RUA SETE DE 
SETEMBRO ENTRE A RUA TEN. JOÃO EUZE-
BIO RODRIGUES E AV. CAP. CASSIMIRO LINO 
VIEIRA NO BAIRRO  VILA ROSELY, NESTE MU-
NICIPIO, PARA SE FAZER CUMPRIR O TERMO 
DE CONVENIO Nº100212/2021 FIRMADO JUN-
TO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO REGIONAL.

O MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU, com sede, 
a Rua XV de novembro, 686 – Centro – Parique-
ra-Açu/SP, Inscrita no CNPJ/MF. 45.685.120/0001-
08, através do Prefeito Municipal, o Sr. WAGNER 
BENTO DA COSTA, divulga que realizará em ses-
são pública, na sua sede, no local indicado na letra 
“a” adiante, uma licitação na modalidade de TOMA-
DA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR 
EMPREITADA GLOBAL COM BDI, objetivando 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  ESPECIALI-
ZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM 
PARTE DA  RUA SETE DE SETEMBRO ENTRE 
A RUA TEN. JOÃO EUZEBIO RODRIGUES E 
AV. CAP. CASSIMIRO LINO VIEIRA NO BAIR-
RO  VILA ROSELY, NESTE MUNICIPIO, PARA 
SE FAZER CUMPRIR O TERMO DE CONVENIO 
Nº100212/2021 FIRMADO JUNTO AO GOVER-
NO DO ESTADO DE SÃO PAULO POR MEIO DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL, (com Mão de Obra e Material), solicitada pelo 
Departamento de Obras, regida pela Lei Federal n.º 
8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 
nº 123/2006, Lei Complementar 147/2014, DE-
CRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 e pela 
legislação complementar e de conformidade com 
os termos e condições do presente EDITAL, com 
as seguintes características:
a) Local: PREFEITURA MUNICIPAL  DE 
PARIQUERA-AÇU
Av. XV de Novembro, 686 - Centro
PARIQUERA-AÇU/SP   11930-000

b) Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021

c) Processo n.º 084/2021

d) Valor Estimado:  R$ 224.019,28 (duzentos e 
vinte e quatro mil dezenove reais e vinte e oito 
centavos)

e) Prazo de Execução: 04 (quatro) meses
f) Recebimento dos envelopes n.º 01 – HABILI-
TAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO até 
às 09:00 (nove horas) do dia 20 de setembro de 
2021, no setor de Compras/Licitações do Órgão 
Licitante.

g) Abertura dos Envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO 
e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO: ocorrerá a par-
tir das 09:30 (nove e trinta minutos) do dia 20 de 
setembro de 2021, na sala de reuniões do Órgão 
Licitante.

h) Os Licitantes poderão retirar o edital e seus 
anexos no endereço acima mencionado, no horá-
rio das 08:00 as 12:00 h e das 13:30 as 17:30 h ou 
através do site www.pariqueraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu 01 de setembro de 2021.
 

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021

PROCESSO Nº 039/2021
EDITAL Nº 025/2021

Tendo em vista o noticiado na Ata de li-
citação do dia 01 de setembro de 2021, 
cujo objeto é a “Aquisição de 01 (um) 
conjunto de equipamentos para uso 
do caminhão PIPA placa FZE- 4560 
com aquisição de um tanque de água 
com capacidade útil de 17.000 litros e 
demais equipamentos conforme solici-
tação do Departamento Municipal de 
Transporte E Trânsito”, conforme Ane-
xo I - Termo de Referência. Informo que 
não houve interesse de nenhum licitan-
te em participar do Pregão Presencial 
em epigrafe, portanto, o Pregoeiro e 
com a Equipe de Apoio declarou como 
licitação deserta.

Cananeia, 23 de agosto de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP torna público para 
conhecimento de interessados o resultado do julgamento referente à Concorrência n.º 02/2021 – Edital 
n.º 80/2021 – Objeto: Contratação de sistema pedagógico de ensino com fornecimento de material/livro 
didático para alunos e professores da Educação Infantil, Anos iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental. 
Empresa vencedora: EDITORA FTD S/A - pela maior pontuação de 9,76 pontos. A empresa SEFE – SISTEMA 
EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA atingiu a pontuação de 8,95 pontos. Barretos, 01 de setembro de 
2021. Cristina Aparecida Alves da Silva - Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
EDITAL N.º 87/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2021 - PROCESSO N.º 87/2021. Início 
Cadastro de Propostas: 03/09/2021 às 08h:00 Término Cadastro de Propostas: 17/09/2021 às 
08h30min Abertura de Propostas Iniciais: 17/09/2021 às 08h30min Início do Pregão (Lances): 
17/09/2021 às 09h00min Local: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado no link  –  “licitações”.  
Para  todas  as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Objeto: Registro 
de Preços visando à aquisição de materiais de construção, destinados às manutenções, reparos, 
adequações, reformas de prédios públicos, bem como serviços de Engenharia voltados à 
construção civil, conforme planilha orçamentária básica em anexo.  O edital na integra pode ser 
obtido pelos interessados na Prefeitura Municipal de Pirangi, Departamento de Licitações, a Rua 
Marechal Floriano Peixoto, nº 579, Pirangi, das 09:00 às 11:00 e das 12:30 às 15:00 horas ou 
pelo site: www.pmpirangi.com.br, informações: fone (17) 3386.9600, ou ainda, com a Diretora 
Municipal de Engenharia, Obras e Serviços. Angela Maria Busnardo – Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO (PRESENCIAL) EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
16/2021. A Senhora Prefeita do Município de Ribeirão do Sul - SP, comunica aos interessados 
que se encontra aberto no Setor de Licitações, o processo licitatório na modalidade PREGÃO 
(PRESENCIAL) EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16/2021 do tipo menor preço unitário, 
por item, que tem por objeto o Registro de Preços para futuras aquisições de Insumos para o 
Centro de Saúde. DATA DA ABERTURA: 22/09/2021, a partir das 09:00 horas. O Edital com as 
especificações e demais detalhes, encontram-se à disposição dos interessados no site: www.
ribeiraodosul.sp.gov.br e-mail: licitacao@ribeiraodosul.sp.gov.br - Depto. de Licitações, Rua 
Coronel Paulo Fares, nº. 329 – Centro, Ribeirão do Sul/SP - das 08:00 às 11:00 e das 13:00 
às 16:00 horas. Fone/Fax – (14) 3379-1191. Ribeirão do Sul, 01 de setembro de 2021. SALMA 
APARECIDA MEROTO BEFFA - Prefeita Municipal.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1037345-86.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Davi �aoru Ashima, 
Claudio Monteiro, Theresinha Maria da Cruz Monteiro, Aparecida da Cruz Gaspar, Adyr Nascimento Gaspar, Adriano Sa�hiro Sakamoto, Clara Ioco 
Iuahara Sakamoto, Manoel Francisco de Souza, Maria Therezinha de Souza, Rodrigo Augusto Gaspar, �olanda Sayomi Sakamoto, Antonio Pedro 
Annunciato, Rita Vasconcelos Correa Annunciato, Manoel Francisco de Souza, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus c�njuges e/ou sucessores, que Izaias Dias Filho e Edina Aparecida Amelio Dias ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio 
sobre imóvel situado na Praça Teot�nio Fiúza, quadra 4, Vila São Francisco, São Miguel Paulista, CEP:03678-080, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supra mencionados 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.     P-02e03/08 

www.gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.

ANUNCIE: 
11. 3729-6600

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 0050878-90.2018.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) ÁPICE EMPRESA DE TURISMO E EVENTOS EIRELI –EPP, inscrita no CNPJ nº 15.809.728-0001-36, 
com sede na Avenida Paulista, nº 1079, 7 e 8 andar, Bela Vista, São Paulo, CEP 01311-200, que lhe foi proposta um 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por parte de TONICA DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA 
LTDA, alegando em síntese: que nenhum ativo financeiro da Executada ALMEIDA VIAGENS DO BRASIL LTDA foi 
encontrado para fins de bloqueios on line para pagamento do débito constituído, que a empresa Executada foi adquirida 
pela empresa ÁPICE EMPRESA DETURISMO E EVENTOS EIRELI –EPP, e que portanto, deverá ser decretada a 
desconsideração da sua personalidade jurídica, para que a continuidade da ação recaia sobre os bens da empresa Ré. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, 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 27 de 
janeiro de 2021. 

DocuSign Envelope ID: 04CEDAD4-167E-414C-9341-2D7F86A4616C
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SF 377 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 13/07/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 377 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 13/07/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057379-0 em 29/07/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pet Center Comércio e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de dezembro de 2019
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 19/12/2019, às 16:00 horas, excepcionalmente no escritório da Sociedade, na Cidade 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Miguel Paulo Capalbo, 135, Bairro Pari, CEP 03035-040. 2. Presença: 
Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Sergio Zimerman; Sra. Tania Zimerman; 
Sr. Gregory Louis Reider; Sr. Claudio Roberto Ely e Sr. Piero Paolo Picchioni Minardi, restando dispensada a convocação. 
3. Mesa: Presidida pelo Sr. Sergio Zimerman, e secretariada pelo Sr. Gregory Louis Reider. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre a abertura de filial da Companhia, na Cidade de João Pessoa, parte do imóvel localizado na Avenida Senador Ruy 
Carneiro, s/n, Bairro Manaira, João Pessoa-PB, CEP 58039-180, e (ii) a indicação de objeto social para a referida filial. 
5. Deliberações Tomadas: Instalada a Reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar, 
nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a abertura da seguinte filial da Companhia: (i) Localizada na 
Cidade de João Pessoa, parte do imóvel na Avenida Senador Ruy Carneiro, s/n, Bairro Manaira, João Pessoa-PB, CEP 
58039-180. 5.2. Aprovar a indicação do seguinte objeto social para a filial referida no item 5.1, (i) acima: (i) importação, 
exportação e comércio (inclusive via internet e-commerce) de artigos para animais, rações, acessórios, produtos de uso 
veterinário, produtos “pet”, medicamentos e outros produtos farmacêuticos e agropecuários em geral, produtos para 
consumo humano, artigos de piscina, caça e pesca náutica; (ii) importação, exportação e comércio (inclusive via internet 
e-commerce) de pássaros, aves, animais mamíferos, animais aquáticos vivos, animais exóticos, plantas, flores, sementes; 
(iii) hospital veterinário 24 horas, com serviços de consultório, clínica veterinária, realização de exames, internação, cirurgias 
e demais procedimentos característicos, prestação de serviços de banho e tosa em animais domésticos; (iv) prestação 
de serviços de hotel, alojamento, creche para animais domésticos (v) a administração e oferecimento de planos de saúde 
para animais domésticos; e (vi) o oferecimento de serviços acessórios veterinários em geral, tais como atendimento 
domiciliar, teleatendimento e prontuários em geral e (iv) prestação de serviços de estacionamento em geral. 5.3. A Diretoria 
da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 
acima. 6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada 
conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os presentes assinada. Confere com a original lavrada em livro 
próprio. São Paulo, 19/12/2019. Mesa: Sérgio Zimerman: Presidente; Gregory Louis Reider: Secretário. Conselheiros: Sérgio 
Zimerman; Tania Zimerman; Piero Paolo Picchioni Minardi; Gregory Louis Reider; Claudio Roberto Ely. Junta Comercial do 
Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 427.178/21-6 em 27/08/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Pet Center Comércio e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824

Ata da Reunião de Diretoria realizada em 29 de julho de 2021
1. Data, Horário e local: No dia 29/07/2021, às 14:30 horas, realizada de forma remota, nos termos do artigo 14, parágrafo 
segundo, do estatuto social da Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”). 2. Presença: Presentes todos os 
diretores da Companhia, restando dispensada a convocação. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Sergio Zimerman, e secretariada 
pelo Sr. Diogo Ugayama Bassi. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, na cidade de Maceió, 
localizada na Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº 5.954, Espaço Comercial 1061, Piso L1, Bairro Cruz das Almas, 
Maceio-AL, CEP 57038-000, e (ii) a indicação de objeto social para a referida filial. 5. Deliberações Tomadas: Instalada a 
reunião, após exame e discussão da Ordem do Dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, 
a abertura da seguinte filial da Companhia: (i) Localizada na cidade de Maceió, Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº 
5.954, Espaço Comercial 1061, Piso L1, Bairro Cruz das Almas, Maceio-AL, CEP 57038-000. 5.2. Aprovar, nos termos do 
Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, o objeto social para a referida filial. 5.3. A Diretoria da Companhia fica autorizada 
a praticar todos os atos necessários para a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. 6. Encerramento e 
Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida 
e achada conforme, foi por todos aprovada. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Sérgio Zimerman: 
Presidente; Diogo Ugayama Bassi: Secretário. Diretores: Sérgio Zimerman; Diogo Ugayama Bassi; Valéria Pires Correa; 
Luciano Rocha Sessim. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 426.707/21-7 em 26/08/2021. 
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCADE GUARULHOS/SP - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS INTERESSADOS. Prazo: 10 dias. Processo nº 1003750-10.2017.8.26.0224. O Excelentíssimo 
Senhor Dr. Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca 
de Guarulhos/SP, na forma da lei. FAZ SABER que por este Juízo e respectivo Cartório tramitam os autos 
da AÇÃO DEDESAPROPRIAÇÃO proposta pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM contra 
MANUEL DE JESUS FERREIRA E ESPÓLIO DE MARIA ALICE FERNANDES FERREIRA, tendo por 
objeto um imóvel situado no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, com área de 164,36m2, Rua 
Tumiritinga, s/n, Bairro: Cidade Seródio, Quadra 71, Lote 15, matrícula 135.699 do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis, Contribuinte n. 091.35.71.0030.00.000, declarado de utilidade pública através do Decreto Estadual 
nº 61.401 de 04 de agosto de 2015, para implantação do empreendimento rodoviário Rodoanel Metropolitano 
de São Paulo – Trecho Norte. E para levantamento da quantia depositada, foi determinada a expedição do 
presente edital nos termos e para os fins do art. 34 do Decreto-Lei 3365/41, o qual será afixado e publicado 
na forma da lei. Guarulhos, 16 de março de 2021. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi. 
RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO - JUIZ DE DIREITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO 
E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO – VALE-ALI-
MENTAÇÃO – POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICO E/OU CARTÃO 
ELETRÔNICO, COM TECNOLOGIA DE CHIP, QUE POSSIBILITEM A 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS “IN NATURA”, POR MEIO DE 
REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS (HIPERMERCADOS, 
ATACADISTAS, SUPERMERCADOS, MERCADOS, MERCEARIAS, AÇOU-
GUES, PADARIAS, FRUTARIAS, PEIXARIAS, ETC.), DE ACORDO COM O 
DEFINIDO NA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA O PAT – PROGRAMA 
DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.

Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Setor 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 20 de 
setembro de 2021, até às 09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 
horas.

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, 
nos dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Cabreúva, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – 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, gra-
tuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na 
Internet, no endereço de acesso http://www.Cabreúva.sp.gov.br.

CABREÚVA, 01 DE SETEMBRO DE 2021.
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 034/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DE ENFERMAGEM
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 17/09/2021 às 08h59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
17/09/2021 ÀS 09h00.

Os interessados poderão adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-
-ROM a ser retirado no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 
158 – Centro, Prefeitura Municipal de Cabreúva, mediante entrega, de mídia 
virgem,ou na forma impressa mediante o pagamento de R$ 10,00(dez reais), 
a ser efetuado no Setor de Arrecadação, nomesmo endereço ou ainda, gra-
tuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na 
Internet, noendereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br ou www.bbm-
netlicitacoes.com.br.

CABREÚVA, 01 DE SETEMBRO DE 2021.
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO - Processo Digital nº: 1015062-88.2019.8.26.0037 (ordem nº 1254/2019). - Usucapião Especial (Constitucional) 
Autores: Ezequiel Ribeiro e Maria Aparecida Pereira Ribeiro. Réu: Flávio Tadeu Gagliardi. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Araraquara, Estado de São Paulo, Dr. Mário Camargo Magano, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem e aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que foi proposta a ação de usucapião extraordinária por EZEQUIEL RIBEIRO CPF nº 071.029.678-96 e Maria Aparecida 
Pereira Ribeiro CPF nº 019.798.978-08, alegando, em síntese: residem com animus domini, no imóvel situado na Avenida Doutor Leite de 
Moraes, 951 apto 22, Vila Xavier, desde meados ano de 2012; assumiram a posse do imóvel em decorrência do falecimento de Bervelei 
Gagliardi Lopes, de quem cuidavam. O presente edital é expedido com prazo de 30 dias, para citação dos réus ausentes, incertos, 
desconhecidos e eventuais interessados dos atos e termos da ação, bem como para que, querendo, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o 
prazo do presente edital, apresentar defesa, nos termos da lei. Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Araraquara, aos 22 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003507-76.2020.8.26.0704. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AUTOSFIBRA 
CUSTOMS, CNPJ 07.184.470/0001-00, que por parte de MARCELO ANTONIO RODRIGUES foi ajuizada Ação Declaratória de Rescisão 
Contratual c/c Indenização por danos materiais e morais pelo Procedimento Comum, objetivando a procedência da ação para declarar a 
rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como condenar a ré em indenização por danos materiais, com a condenação da 
demandada ao ressarcimento do dano material no valor de R$ 75.000,00 e danos morais, no valor de R$25.000,00. Valor da causa R$ 
100.000,00 (Junho/2020). Estando a ré 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 afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 12/08/2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0135875-27.2009.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro Regional I – Santana/SP, Dr. ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a ANT AGÊNCIA 
NACIONAL DE TALENTOS LTDA, CNPJ 07.995.146/0001-63, e ALISON FRANCISCO DE ALMEIDA, RG 32.478.030, CPF que nos 
autos da Execução de Título Extrajudicial em andamento foi bloqueado e transferido a uma conta judicial o valor de R$ 5.305,32 referente a 
seguros junto ao Bradesco Seguros, bem como procedeu-se a penhora 15% dos vencimentos líquidos do segundo executado, até que se 
atinja o valor do débito. Estando os executados em local incerto e/ou não sabido foi determinado a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no 
prazo de 15 (quinze) dias a fluir do prazo do presente edital apresentem impugnação, nomeando-se em caso de silêncio Curador Especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de 
Agosto de 2021. 
  
 

CHAMADA PÚBLICA N. 004/CP/2021 
SEDUC-PRC-2020/18238 AQUISIÇÃO DE FA-
RINHA DE MANDIOCA SECA - TIPO 1 e FUBA 
DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E 
ACIDO FÓLICO DIRETAMENTE DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL CONFORME ART.14, § 1, 
DA LEI N. 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE 
RELATIVAS AO PNAE.
 O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 
através da COORDENADORIA DE INFRAES-
TRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE, 
inscrita no CNPJ n 46.384.111/0010-30, no uso 
de suas prerrogativas legais.
Realizará chamada pública, conforme crono-
grama de entrega previsto no ADENDO I-A do 
Termo de Referência. 
Os interessados deverão apresentar a docu-
mentação para habilitação e Projeto de Venda 
(envelopes 01 e 02) à Comissão de Chamada 
Pública (CCP), até às 16 horas do dia 22 de 
setembro de 2021, no Protocolo da Secretaria 
de Estado da Educação, localizada na Praça 
da República, n 53 – Centro – São Paulo - SP. 
A sessão pública para análise dos envelopes 
será realizada na Praça da República, 53 – 
São Paulo/SP, com início no dia 23/09/2021, 
às 10:00 horas e será conduzida pela Comis-
são de Chamada Pública (CCP) designada nos 
autos do processo em epígrafe.  A sessão será 
transmitida ao vivo, na página do YouTube da 
Secretaria de Educação.
INFORMAÇÕES: fones: (11) 2075-4301, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 8h às 17h.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO 

DA EDUCAÇÃO 
Diretoria de Ensino Norte 1

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVAN-
DO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS 
DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTA-
ÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊ-
NICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, AOS ALUNOS 
REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE 
PÚBLICA ESTADUAL, CONTRATADOS SOB O 
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁ-
RIO – PARTICIPAÇÃO AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n° 04/2021 
PROCESSO n° SEDUC-PRC-2021/24913
OFERTA DE COMPRA Nº 
080269000012021OC00016
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO ÍNICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA 
PROPOSTA ELETRÔNICA 02/09/2021. DATA E 
HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
16/09/2021 ÀS 10h00min.

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ALVARENGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COM PRAZO DE 20 DIAS, PROCESSO 0011194-
22.2021.8.26.0564– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A DRA. CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI, MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da 
Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...FAZ SABER a ALVARENGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, 
CNPJ nº 13.795.002/0001-66, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, que lhe foi ajuizado Incidente de Cumprimento de Sentença prolatada nos 
autos da ação procedimento comum nº 1002381-23.2020.8.26.0564, tendo como requerente: Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S/A, que julgou 
procedente o pedido inicial para condenar a empresa-ré a pagar à autora o valor de R$ 98.925,51 (noventa e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e 
cinquenta e um centavos), que deverá ser corrigido pela Tabela Prá�ca do Egrégio Tribunal de Jus�ça, a par�r da data da elaboração da planilha do 
débito, com aplicação de juros de 1% ao mês desde a citação, arcará ainda com o pagamento das custas, eventuais despesas processuais e honorários 
advoca�cios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. E constando nos autos que o executado, encontra-se em lugar incerto e não sabido é 
expedido este edital, com prazo de vinte dias, através pelo qual fica INTIMADO, para pagamento do débito no prazo de quinze (15) dias (NCPC, ar�go 
523), que em 11 de agosto de 2021, corresponde a R$ 129.555,49, devidamente atualizado; adver�do de que, transcorrido o prazo previsto sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)dias para que, independentemente de penhora ou nova in�mação, apresente, nos próprios autos, 
a sua  impugnação (CPC, art. 525); bem como de que, não ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento (10%), 
além de nova verba honorária, também de dez por cento (10%).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 01 de setembro de 2021                                     P-02e03/08 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027945-89.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, da UPJ 
da 16ª a 20ª Varas Cíveis do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o)JESSE FERNANDO GIOTTI, Brasileiro, Solteiro, Jornalista, portador do RG nº 3636184, e inscrito no CPF nº 005.684.099-30, 
que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Horvitz Ensino de Idiomas Eireli - Me. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do ar�go 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quan�a de R$2.643,15, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre  o valor do débito e honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil), e que foi realizado o bloqueio pelo sistema Sis bajud no valor R$2.643,15. Fica ciente, ainda, 
que nos termos do ar�go 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova in�mação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação, e no caso de revelia será nomeador 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 20 de agosto de 2021.                       P-02e03/08 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo: 1027105-94.2021.8.26.0002.A Dra. Adriana Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7º Vara Cível do Foro de 
Santo Amaro, na forma da lei, etc. Faz saber a Francisco Antunes de Oliveira Filho, CPF nº 046.401.798-04, e Hermínia Monteiro de Oliveira, CPF nº 
076.987.638-20 que Condomínio Forest Hills Park ajuizou Ação de Execução para recebimento de R$ 67.964,77 referente ao inadimplemento das 
despesas e contribuições condominiais desde maio de 2016, do apartamento 11 do Ed. Beverly, registrado pela matrícula do imóvel nº 223.559. Estando 
os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para o pagamento do débito ou para oferecimento de bens (suficientes) à penhora, ambos em 3 
(três) dias. A citação também servirá para que os devedores fiquem desde logo in�mados a apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da juntada do mandado de citação. Fixo os honorários advoca�cios do exequente em 10% (dez por cento) do valor do débito. Na hipótese de imediato 
pagamento, sem a oposição de embargos, os honorários advoca�cios serão reduzidos pela metade. No prazo de embargos, reconhecendo o crédito do 
exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderão os 
executados requerer seja admi�do a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 
ao mês. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e 
publicado. SP, 12/08/2021.        P-02e03/08 

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: RETIFICAÇÃO

Na publicação do Jornal Gazeta de S. Paulo de 01-09-2021, página A10, em “GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO – PROJETO”, 

referente à “TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00029/21/02”:

ONDE SE LÊ: “... ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2021, às 15:00 hs.”

LEIA-SE: “... ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2021, às 16:00 hs.”

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00109/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Antonio 
Apparecido Falcão – Rua Ponciano Pereira, 375 – Jd. Eloina, EE Profa. Dirce Leopoldina Cintra Vil-
las Boas – Alameda das Grevilhas, 275 – Terra dos Ipes, EE Profa. Yonne Cesar Guaycuru de Oliveira 
– Rua Manoel da Silva Carvalho, 40 – Nossa Senhora do Perpetuo Socorro – EE Profa. Alzira Franco – Rua 
Condessa de Vimieiro, 122 – Alto Cardoso, Pindamonhangaba em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 20/09/2021, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00137/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Poeta Do-
mingos Bauer Leite – Av. Saudade, s/n – Vila Ubirajara – Miracatu, EE Dr. Alfredo Reis Viegas – Rua 
Olga de almeida Machado, s/n – Antartica – Praia Grande, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 20/09/2021, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00145/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE CHB Dona dos 
Anjos Macedo – Rua Amelia Selbert Milanez, 309 – Prq. Ecológico Centenário - Aguai, EE Profa Casti-
nauta de Barros Mello e Albuquerque – Rua Orlando de Oliveira, s/n – Jd. São Marcos - Campinas, EE/
CEL Patriarca da Independência – Rua Rui Barbosa, 55 – Vila Planalto - Vinhedo, em SP –- ABERTU-
RA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/09/2021, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00147/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Jorge 
Barbosa Moreira – Rua Maria Candida Delgado, 10 – Vila Candida – São José dos Campos, EE/CEL 
Profa. Gracinda Maria Ferreira – Rua Alan Ciber Pinto, 52 – Vila São Jorge - Santos, EE Dona Bene-
dita Freire de Macedo – Rua José Mega, 305 – Vila Machado - Jacarei, EE Profa Laurentina Lorena 
Correia da Silva – Rua Centro Comunitário, s/n – Cruzeiro – Santa Isabel, EE Pe. Prof. Vitalino Ber-
nini  – Rua L, 27 – Caraminguava - Peruíbe, EE Profa Maria Santana de Almeida – Rua Humberto A C 
Branco, 283 – Centro – Sete Barras, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/09/2021, 
às 14:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00118/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/EMEF Joao Baptis-
ta Teixeira/Geraldo Alves Moreira - Av Carlos Gomes, 1021 - Cep: 15260-000 - Centro - Planalto, EE/
ETEC Anisio Jose Moreira/Matheus Leite de Abreu (Cl Descentr) - Rua Campos Salles, 1834 - Cep: 
15130-000 - Centro – Mirassol, EE Jeronymo Trazzi - Rua Victorio Miotto, 337 - Cep: 15755-000 - Centro 
– Turmalina, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 04/10/2021, às 09:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00119/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Aparecido 
Euzebio Torres – Rua Leandro Jose de Castilho, 160 – Sta. Luzia, EE Dona Nicota de Souza – Rua 
Nelson Bazotti, 683 – Centro - Mendonça, EE/CEL Severino Reino – Av. Ruy Barbosa, 535 – Centro, José 
Bonifácio, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 04/10/2021, às 10:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00122/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Jd. Sta. Inês – Av. 
João Simon Sola, 351 – Jd. Sta. Inês - Itaberá, EE Profa. Ernestina Loureira Miranda – Rua Santino 
Leme de Almeida, s/n – Vila Belo Horizonte - Itapetininga, EE Prof. Elisiario Martins de Mello  – Rua Caio 
Dias Batista, 240 – Vila Regina - Itapetininga, EE Pe. Arlindo Vieira – Rua Campos Sales, 1141 – Centro – 
Capão Bonito, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 04/10/2021, às 11:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00168/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Maj. Cosme de Faria 
– Rua Anibal Thomas Gomes, 87 – Jardim Nova Guaianazes – Lajeado, EE Profa Indiana Zuycher Simões 
de Jesus – Rua Inácio Donati, 200 – CHB José Bonifácio – José Bonifácio, EE Fabio Agazzi – Rua Alvaro 
da Costa, 60 – Jardim São Paulo - Guaianazes, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
04/10/2021, às 14:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00184/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Mto Heitor Villa 
Lobos – Av. do Arvoreiro, 107 – Parque das Árvores – Cidade Dutra, EE/CEL Prof. Dr. Laerte Ramos 
de Carvalho – Rua Anibal dos anjos Carvalho, 5 – Cid. Dutra, EE Profa Vera Athayde Pereira – Rua 
Leconte de Lisle, 300 – Jd. Vista Alegre – Cidade Dutra, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 04/10/2021, 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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1126708-16.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na 
forma da Lei. FAZ SABER a(o) JOSE VALTER DE GOIS, CPF 087.580.478-08, que lhe foi ajuizado ação pelo Procedimento 
Comum, por parte de BANCO BRADESCO S/A. referente aos Cartões de Crédito 376525478892005/3771693037210034 
contratados que restaram inadimplidos, no valor requerido de R$ 143.147,72, atualizado até Nov/2016. 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 Eespecial. Será o presente edital, por extrato,afixado e 
publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 15 de Agosto de 2021.  

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º083/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2021
EDITAL N.º 044/2021

REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHA-
RIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMEN-
TAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTA-
RES EM PARTE DA  RUA SANTINA FLÓRIDO 
ADRIÃO E PARTE DA RUA FERNANDO CLE-
MENTE ZANELLA NO BAIRRO  SÃO JOÃO, 
NESTE MUNICIPIO, PARA SE FAZER CUMPRIR 
O TERMO DE CONVENIO Nº100206/2021 FIR-
MADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO POR MEIO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

O MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU, com sede, 
a Rua XV de novembro, 686 – Centro – Pariquera-
-Açu/SP, Inscrita no CNPJ/MF. 45.685.120/0001-
08, através do Prefeito Municipal, o Sr. WAGNER 
BENTO DA COSTA, divulga que realizará em 
sessão pública, na sua sede, no local indicado na 
letra “a” adiante, uma licitação na modalidade de 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 
POR EMPREITADA GLOBAL COM BDI, objeti-
vando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  ESPE-
CIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTA-
RES EM PARTE DA  RUA SANTINA FLÓRIDO 
ADRIÃO E PARTE DA RUA FERNANDO CLE-
MENTE ZANELLA NO BAIRRO  SÃO JOÃO, 
NESTE MUNICIPIO, PARA SE FAZER CUMPRIR 
O TERMO DE CONVENIO Nº100206/2021 FIR-
MADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO POR MEIO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL,  (com Mão de 
Obra e Material), solicitada pelo Departamento de 
Obras, regida pela Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006, 
Lei Complementar 147/2014, DECRETO Nº 
7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 e pela legislação 
complementar e de conformidade com os termos 
e condições do presente EDITAL, com as seguin-
tes características:
a) Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARIQUERA-AÇU
Av. XV de Novembro, 686 - Centro
PARIQUERA-AÇU/SP    11930-000

b) Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021

c) Processo n.º 083/2021

d) Valor Estimado:  R$ 524.175,16 (quinhentos e 
vinte e quatro mil cento e setenta e cinco reais 
e dezesseis centavos)

e) Prazo de Execução: 04 (quatro) meses
f) Recebimento dos envelopes n.º 01 – HABILI-
TAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO até às 
14:00 (quatorze horas) do dia 20 de setembro de 
2021, no setor de Compras/Licitações do Órgão 
Licitante.

g) Abertura dos Envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO 
e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO: ocorrerá a 
partir das 14:30 (quatorze e trinta minutos) do dia 
20 de setembro de 2021, na sala de reuniões do 
Órgão Licitante.

h) Os Licitantes poderão retirar o edital e seus 
anexos no endereço acima mencionado, no horá-
rio das 08:00 as 12:00 h e das 13:30 as 17:30 h ou 
através do site www.pariqueraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu 01 de setembro de 2021.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º084/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2021
EDITAL N.º 045/2021

REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COM-
PLEMENTARES EM PARTE DA  RUA SETE DE 
SETEMBRO ENTRE A RUA TEN. JOÃO EUZE-
BIO RODRIGUES E AV. CAP. CASSIMIRO LINO 
VIEIRA NO BAIRRO  VILA ROSELY, NESTE MU-
NICIPIO, PARA SE FAZER CUMPRIR O TERMO 
DE CONVENIO Nº100212/2021 FIRMADO JUN-
TO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO REGIONAL.

O MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU, com sede, 
a Rua XV de novembro, 686 – Centro – Parique-
ra-Açu/SP, Inscrita no CNPJ/MF. 45.685.120/0001-
08, através do Prefeito Municipal, o Sr. WAGNER 
BENTO DA COSTA, divulga que realizará em ses-
são pública, na sua sede, no local indicado na letra 
“a” adiante, uma licitação na modalidade de TOMA-
DA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR 
EMPREITADA GLOBAL COM BDI, objetivando 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  ESPECIALI-
ZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM 
PARTE DA  RUA SETE DE SETEMBRO ENTRE 
A RUA TEN. JOÃO EUZEBIO RODRIGUES E 
AV. CAP. CASSIMIRO LINO VIEIRA NO BAIR-
RO  VILA ROSELY, NESTE MUNICIPIO, PARA 
SE FAZER CUMPRIR O TERMO DE CONVENIO 
Nº100212/2021 FIRMADO JUNTO AO GOVER-
NO DO ESTADO DE SÃO PAULO POR MEIO DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL, (com Mão de Obra e Material), solicitada pelo 
Departamento de Obras, regida pela Lei Federal n.º 
8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 
nº 123/2006, Lei Complementar 147/2014, DE-
CRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 e pela 
legislação complementar e de conformidade com 
os termos e condições do presente EDITAL, com 
as seguintes características:
a) Local: PREFEITURA MUNICIPAL  DE 
PARIQUERA-AÇU
Av. XV de Novembro, 686 - Centro
PARIQUERA-AÇU/SP   11930-000

b) Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021

c) Processo n.º 084/2021

d) Valor Estimado:  R$ 224.019,28 (duzentos e 
vinte e quatro mil dezenove reais e vinte e oito 
centavos)

e) Prazo de Execução: 04 (quatro) meses
f) Recebimento dos envelopes n.º 01 – HABILI-
TAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO até 
às 09:00 (nove horas) do dia 20 de setembro de 
2021, no setor de Compras/Licitações do Órgão 
Licitante.

g) Abertura dos Envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO 
e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO: ocorrerá a par-
tir das 09:30 (nove e trinta minutos) do dia 20 de 
setembro de 2021, na sala de reuniões do Órgão 
Licitante.

h) Os Licitantes poderão retirar o edital e seus 
anexos no endereço acima mencionado, no horá-
rio das 08:00 as 12:00 h e das 13:30 as 17:30 h ou 
através do site www.pariqueraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu 01 de setembro de 2021.
 

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021

PROCESSO Nº 039/2021
EDITAL Nº 025/2021

Tendo em vista o noticiado na Ata de li-
citação do dia 01 de setembro de 2021, 
cujo objeto é a “Aquisição de 01 (um) 
conjunto de equipamentos para uso 
do caminhão PIPA placa FZE- 4560 
com aquisição de um tanque de água 
com capacidade útil de 17.000 litros e 
demais equipamentos conforme solici-
tação do Departamento Municipal de 
Transporte E Trânsito”, conforme Ane-
xo I - Termo de Referência. Informo que 
não houve interesse de nenhum licitan-
te em participar do Pregão Presencial 
em epigrafe, portanto, o Pregoeiro e 
com a Equipe de Apoio declarou como 
licitação deserta.

Cananeia, 23 de agosto de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP torna público para 
conhecimento de interessados o resultado do julgamento referente à Concorrência n.º 02/2021 – Edital 
n.º 80/2021 – Objeto: Contratação de sistema pedagógico de ensino com fornecimento de material/livro 
didático para alunos e professores da Educação Infantil, Anos iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental. 
Empresa vencedora: EDITORA FTD S/A - pela maior pontuação de 9,76 pontos. A empresa SEFE – SISTEMA 
EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA atingiu a pontuação de 8,95 pontos. Barretos, 01 de setembro de 
2021. Cristina Aparecida Alves da Silva - Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
EDITAL N.º 87/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2021 - PROCESSO N.º 87/2021. Início 
Cadastro de Propostas: 03/09/2021 às 08h:00 Término Cadastro de Propostas: 17/09/2021 às 
08h30min Abertura de Propostas Iniciais: 17/09/2021 às 08h30min Início do Pregão (Lances): 
17/09/2021 às 09h00min Local: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado no link  –  “licitações”.  
Para  todas  as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Objeto: Registro 
de Preços visando à aquisição de materiais de construção, destinados às manutenções, reparos, 
adequações, reformas de prédios públicos, bem como serviços de Engenharia voltados à 
construção civil, conforme planilha orçamentária básica em anexo.  O edital na integra pode ser 
obtido pelos interessados na Prefeitura Municipal de Pirangi, Departamento de Licitações, a Rua 
Marechal Floriano Peixoto, nº 579, Pirangi, das 09:00 às 11:00 e das 12:30 às 15:00 horas ou 
pelo site: www.pmpirangi.com.br, informações: fone (17) 3386.9600, ou ainda, com a Diretora 
Municipal de Engenharia, Obras e Serviços. Angela Maria Busnardo – Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO (PRESENCIAL) EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
16/2021. A Senhora Prefeita do Município de Ribeirão do Sul - SP, comunica aos interessados 
que se encontra aberto no Setor de Licitações, o processo licitatório na modalidade PREGÃO 
(PRESENCIAL) EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16/2021 do tipo menor preço unitário, 
por item, que tem por objeto o Registro de Preços para futuras aquisições de Insumos para o 
Centro de Saúde. DATA DA ABERTURA: 22/09/2021, a partir das 09:00 horas. O Edital com as 
especificações e demais detalhes, encontram-se à disposição dos interessados no site: www.
ribeiraodosul.sp.gov.br e-mail: licitacao@ribeiraodosul.sp.gov.br - Depto. de Licitações, Rua 
Coronel Paulo Fares, nº. 329 – Centro, Ribeirão do Sul/SP - das 08:00 às 11:00 e das 13:00 
às 16:00 horas. Fone/Fax – (14) 3379-1191. Ribeirão do Sul, 01 de setembro de 2021. SALMA 
APARECIDA MEROTO BEFFA - Prefeita Municipal.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1037345-86.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Davi �aoru Ashima, 
Claudio Monteiro, Theresinha Maria da Cruz Monteiro, Aparecida da Cruz Gaspar, Adyr Nascimento Gaspar, Adriano Sa�hiro Sakamoto, Clara Ioco 
Iuahara Sakamoto, Manoel Francisco de Souza, Maria Therezinha de Souza, Rodrigo Augusto Gaspar, �olanda Sayomi Sakamoto, Antonio Pedro 
Annunciato, Rita Vasconcelos Correa Annunciato, Manoel Francisco de Souza, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus c�njuges e/ou sucessores, que Izaias Dias Filho e Edina Aparecida Amelio Dias ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio 
sobre imóvel situado na Praça Teot�nio Fiúza, quadra 4, Vila São Francisco, São Miguel Paulista, CEP:03678-080, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supra mencionados 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.     P-02e03/08 

www.gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.

ANUNCIE: 
11. 3729-6600

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 0050878-90.2018.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) ÁPICE EMPRESA DE TURISMO E EVENTOS EIRELI –EPP, inscrita no CNPJ nº 15.809.728-0001-36, 
com sede na Avenida Paulista, nº 1079, 7 e 8 andar, Bela Vista, São Paulo, CEP 01311-200, que lhe foi proposta um 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por parte de TONICA DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA 
LTDA, alegando em síntese: que nenhum ativo financeiro da Executada ALMEIDA VIAGENS DO BRASIL LTDA foi 
encontrado para fins de bloqueios on line para pagamento do débito constituído, que a empresa Executada foi adquirida 
pela empresa ÁPICE EMPRESA DETURISMO E EVENTOS EIRELI –EPP, e que portanto, deverá ser decretada a 
desconsideração da sua personalidade jurídica, para que a continuidade da ação recaia sobre os bens da empresa Ré. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, 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 27 de 
janeiro de 2021. 

B3gazetasp.com.br
Quinta-feira, 2 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. - 

ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 076/2021 

PROCESSO: 2387/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE 3 ÔNIBUS PARA 
TRANSPORTE DE SERVIDORES DAS 
UNIDADES ESCOLARES SITUADAS EM 
ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA.
Vimos esclarecer que se encontra no link 
abaixo do portal da transparência municipal 
o inteiro teor referente aos questionamentos 
apresentados pelas empresas Rodonaves 
Caminhões Comércio e Serviços Ltda e 
Mascarello Carrocerikas e Ônibus Ltda.
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparen-
cia-secretaria-da-educacao/portal-da-trans-
parencia-educacao.

Araraquara, 01 de setembro de 2021.
Subcomissão Permanente de Licitações
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 51/2021

Processo nº 16.699/2021
Objeto: contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviço de 
passagem expressa em rodovias (pra-
ças de pedágios), utilizando etiquetas 
de tarifação magnética (TAG) para os 
veículos que integram a frota munici-
pal.
Abertura: 17/09/2021 às 09h00. 
Realização: https://www.bbmnetlicita-
coes.com.br/
Edital, informações e local de realiza-
ção: www.caraguatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 74/2021 – 

Processo nº 21.096/2021 
Objeto: Aquisição de Órteses, 
Próteses e Meios de Locomoção 
para pacientes cadastrados no 
Centro Municipal de Reabilitação.
Abertura: 20/09/2021 às 9:00.
Edital, informações e local de realiza-
ção: www.caraguatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes/
Assinatura: 01/09/2021 – GUSTAVO 
ALEXEY BOHER LOPES - Secretário 
Municipal de Saúde.

ANÁLISE DE RECURSO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE 
PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 
PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, 
CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO 
DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FI-
CAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRE-
SENTE CERTAME.
CONCLUSÃO: Isto posto, uma vez que esclare-
cidos um a um os argumentos expendidos pelas 
agências recorrentes, preenchidos os requisitos le-
gais para admissão dos recursos e das contrarra-
zões, opinamos pelo INDEFERIMENTO de todos 
os recursos à fim de manter o julgamento levado a 
efeito pela Subcomissão Técnica em seus estritos 
termos.
Informamos que a íntegra da análise dos recur-
sos, em relação a CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
001/2021, encontram-se disponíveis no site do 
Município de Araraquara, no endereço: http://www.
araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-fi-
nancas/portal-datransparencia-gestao-e-financas.
Sem mais para o momento, nos colocamos a dis-
posição para os esclarecimentos necessários.
Atenciosamente.

Araraquara, 31 de Agosto de 2021.
ARIANE SOARES DE SOUZA

Subcomissão de Licitação da Administração Geral 
Presidente

WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Subcomissão de Licitação da Administração Geral 

Membro Executor Titular
DANIELA DE FÁTIMA PETRÔNIO MARIANO

Subcomissão de Licitação da Administração Geral 
Membro de Apoio aos Titulares

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

DECISÃO FINAL DOS RECURSOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2021

Vimos, através deste, em relação à CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGAN-
DA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICI-
DADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CON-
FORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE 
REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM 
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE 
CERTAME, informar o que segue:
Após a devida análise dos recursos, contrarrazões 
e parecer da Comissão Permanente de Licitações, 
ratificar a decisão por ela emanada, mantendo a 
classificação das propostas técnicas da seguinte 
forma: Em 01º lugar a agência 9MM PROPA-
GANDA LTDA, em 02º lugar a agência ÁREA 
COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING 
LTDA e em 03º lugar a agência ENGENHO DE 
IDÉIAS COMUNICAÇÃO LTDA, restando des-
classificadas as demais proponentes.
Fica, desde já, designada a data de 10 de SETEM-
BRO de 2021, às 10h30min para a terceira sessão 
pública, abertura dos Invólucros de n
º 04 – Proposta de Preços – das empresas clas-
sificadas.

Araraquara, 01 de SETEMBRO de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

O Prefeito de Embu das Artes TORNA 
PUBLICO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
046/2021 - Processo nº 11.611/2021 - 
Contratação de Empresa para Pres-
tação de Serviço de Consultoria para 
a Capacitação de Atenção Primária 
à Saúde de Embu das Artes, com 
sessão marcada para as 10h do dia 
20/09/2021. Edital e informações po-
derão ser obtidos junto ao Depto. de 
Licitações, das 09h às 16h, (11) 4785-
3618/3475, suprimentos@embudasar-
tes.sp.gov.br e/ou www.embudasartes.
sp.gov.br. Em 01/09/2021. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESUMO: Processo nº 11494/2020 – Modalidade Pregão Presencial nº 45/2021 – Registro de Preços para Fornecimento de Equi-
pamentos de Copa e Cozinha. DECISÃO DA PREGOEIRA: “Após a aprovação das documentações técnicas apresentadas pelas 
empresas detentoras da melhor oferta, conforme parecer da área técnica de fl s. 427 e 507, a Sra. Pregoeira declarou vencedoras 

as empresas: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI – CNPJ nº 21.278.096/0001-24 – Item 01 – Valor Unitário R$ 6.000,00; LEVIN 
COMERCIAL LTDA – CNPJ nº 09.127.785/0001-32 – Item 03 – Valor Unitário R$ 2.379,00; OUTSIDE SOUZA & BRANDÃO EQUIPAMEN-
TOS PROFISSIONAIS LTDA – CNPJ nº 37.337.687/0001-65 – Item 04 – Valor Unitário R$ 1.100,00. Ficando assim, todos intimados do prazo 
recursal de três dias para apresentação das razões do recurso, e os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos 
termos do inciso XVIII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10520/2002. ” Josiane Cristina Oliveira – 31/08/2021. DESPACHO DA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO: “Diante do conjunto fático alegado pela Secretaria competente, com esteio no parecer do Procurador do Muni-
cípio e com fulcro nas Súmulas nº 346 e 473, ambas do Supremo Tribunal Federal, bem como no artigo 49, “caput”, da Lei nº 8.666/93 e no 
artigo 2º, inciso III, do Decreto nº 11.092/2017, REVOGO o item 02 do Pregão Presencial de nº 45/2021, oriundo do processo administrativo 
em epígrafe, que tinha por objeto o Fornecimento de Equipamentos de Copa e Cozinha.” Silvia de Campos – 30/08/2021. São Caetano do 
Sul, 01 de setembro de 2021. Carolina Morales Bernardino-Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 8770/2021– EDITAL Nº 04/2021 SECULT – EDITAL PARA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTI-
CAS E CULTURAIS. DESPACHO DA SRA. SECRETARIA DE GOVERNO: “Face à instrução processual dos autos, em especial ao parecer 
jurídico de fl s. 71/75 e autorização de fl s. 76, com esteio no artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, assim como no artigo 2º. Inciso II, 
do Decreto nº 11.092/2017, RECONHEÇO E RATIFICO a INEXIGIBILIDADE de licitação para seleção e premiação de propostas artísticas e 
culturais, que serão desenvolvidas com os recursos residuais Lei Federal de emergência Cultural Aldir Blanc nº 14.017/2020, de interessados 
que desejam prestar serviços junto a esta prefeitura Municipal de São Caetano do Sul.” Secretária Municipal de Governo: Silvia de Campos – 
31/08/2021. São Caetano do Sul, 01 de setembro de 2021. Carolina Morales Bernardino-Diretora do Departamento de Licitações e Contratos

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2021 – PROC. Nº 300.104/2021 – DETENTORA: CIAMA RERESENTAÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA. – EPP. OBJETO:  Registro de Preços para Fornecimento de Móveis e Acessórios para Biblioteca Municipal “Paul Harris” 
e Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. DATA DA ASSINATURA: 30/08/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da 
publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 01 – SUPORTE PARA LIVRO, AÇO, BIBLIOCANTO, 
EM L, 90 GRAUS, 20X10X10CM, BEGE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SUPORTE PARA LIVRO; CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, 
TIPO BIBLIOCANTO; COM BASE EM L, COM ÂNGULO DE 90 GRAUS, CANTOS ARREDONDADOS; MEDINDO (20 x 10 x 10)CM (A x 
L x P), ESPESSURA 0,9 A 1,2 MM; NA COR BEGE, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ – R$ 
38,00 a un; Item 04 – PUFF PERA, COURO SINTÉTICO, AZUL MARINHO, ISOPOR; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PUFF; NO FORMATO 
PERA; MEDINDO (115 x 90 x 90)CM = (A x L x P); REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO; NA COR AZUL MARINHO; COM ENCHIMENTO 
INTERNO DE FLOCOS DE ISOPOR, RECARREGÁVEL, COM ZÍPER INVISÍVEL E COSTURA REFORÇADA; GARANTIA DE NO MÍNIMO 
12 MESES – R$ 267,00 a un; Item 05 – PUFF NO FORMATO PERA; MEDINDO (115 x 90 x 90)CM = (A x L x P); REVESTIDO EM COURO 
SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; NA COR VERMELHA; COM ENCHIMENTO INTERNO DE FLOCOS DE ISOPOR, RECARREGÁVEL, 
COM ZÍPER INVISÍVEL E COSTURA REFORÇADA; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES – R$ 267,00 a un; Item 06 – PUFF, NO FORMA-
TO PERA, MEDINDO (115 x 90 x 90)CM = (A x L x P), REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR AMARELA; 
COM ENCHIMENTO INTERNO DE FLOCOS DE ISOPOR, RECARREGÁVEL, COM ZÍPER INVISÍVEL E COSTURA REFORÇADA; GA-
RANTIA DE NO MÍNIMO DE 12 MESES – R$ 267,00 a un; Item 09 – ARQUIVO DE AÇO, (30x10x30)CM, CAIXA PARA PERIÓDICOS. ES-
PECIFICAÇÃO TÉCNICA: ARQUIVO; EM AÇO; MEDINDO (30x10x30)CM = (A x L x P); TIPO CAIXA PARA PERIÓDICOS; SEM GAVETAS; 
ESTRUTURA EM MÓVEL RÍGIDO; CHAPA COM ESPESSURA DE 0,9MM (CHAPA Nº 20); ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
COM TINTA EM PÓ; NA COR CINZA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES – R$ 42,00 a un. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 2.135,00. 
CONTRATANTES: Secretaria Municipal de Educação. 

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2021 – PROC. Nº 300.105/2021 – DETENTORA: ISABELLE CASTRO LEMOS AL-
VES EIRELI. OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Móveis e Acessórios para Biblioteca Municipal “Paul Harris” e Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos. DATA DA ASSINATURA: 30/08/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da 
respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 02 – MESA DE REUNIÃO, MDF, ARGILA, OVAL, (1200X800)MM; 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA DE REUNIÃO; TAMPO EM MADEIRA MDF; REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO 
MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO; NA COR ARGILA; ACABAMENTO DAS BORDAS COM FITA DE PVC NA MESMA 
COR DO TAMPO; FORMATO OVAL; MEDINDO (1200X800)MM; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM; COM ALTURA DE 720MM; ES-
TRUTURA EM AÇO TUBULAR; COM SEÇÃO RETANGULAR; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,59MM (CHAPA N.16), COM SAPATAS 
NIVELADORAS; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PÓ; NA COR PRETA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 
MESES; FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES – R$ 830,00 a un; Item 08 – ARMÁRIO VESTIÁRIO; EM 
CHAPA DE AÇO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PÓ; NA COR AZUL ESCURO; MEDINDO (1850X300X450) 
MM; TIPO GUARDA-VOLUMES, COM 05 VÃOS SOBREPOSTOS UM A UM; COM 01 PORTA POR COMPARTIMENTO; COM PERFU-
RAÇÃO NAS PORTAS PARA VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS; CHAPAS COM ESPESSURA DE 0,64MM (CHAPA Nº 24); BASE 
COM SAPATAS NIVELADORAS; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES – R$ 1.380,00 a un. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 
6.080,00. CONTRATANTES: Secretaria Municipal de Educação. 

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2021 – PROC. Nº 300.107/2021 – DETENTORA: WALDIR GAZARRA DA SILVA 
INDUSTRIAL EPP. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. DATA 
DA ASSINATURA: 25/08/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRA-
DOS: Itens e Valores Unitários: Item 01 – REFRIGERADOR VERTICAL COM 4 PORTAS MEDIDAS APROXIMADAS 140 X 80 X 205 CM 
ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX LIGA 188 PADRÃO AISI 304 BITOLA 18 COM 
ACABAMENTO ESCOVADO E CÂMARA INTERNA EM ALUMÍNIO STUCCO ISOLAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO 
COM 50 MM DE ESPESSURA PORTAS EM PAINÉIS REVESTIDOS EM AÇO INOX PADRÃO AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO 
E INTERNAMENTE EM CHAPAS DE AÇO INOX COM GAVETAS REMOVÍVEIS E PRESAS ATRAVÉS DE CANALETAS ISOLAMENTO 
ISOTÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DOBRADIÇAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR FEIXE DE MOLA 
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO QUE PERMITE A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO FRIO COMPRESSORES HERMÉ-
TICOS CONTROLE PRECISO DA TEMPERATURA INTERNA POR TERMOSTATO ELETRÔNICO COM DISPLAY DIGITAL DE FÁCIL VI-
SUALIZAÇÃO CHAVE COMUTADORA LIGA DESLIGA E SINALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADO TEMPERATURA DE TRABALHO 
2C A 5C COM PRATELEIRAS INTERNAS GRADEADAS COM REGULAGEM DE ALTURA EM CHAPA DE COM INOX LIGA 188 PADRÃO 
AISI 304 PÉS COM SAPATAS PARA NIVELAMENTO COM ROSQUEAMENTO INTERNO 220 VOLTS – R$ 5.390,00 a un.; Item 02 – REFRI-
GERADOR VERTICAL COM 4 PORTAS MEDIDAS APROXIMADAS 140 X 80 X 205 CM ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO 
EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX LIGA 188 PADRÃO AISI 304 BITOLA 18 COM ACABAMENTO ESCOVADO E CÂMARA INTERNA 
EM ALUMÍNIO STUCCO ISOLAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM 50 MM DE ESPESSURA PORTAS EM PAINÉIS 
REVESTIDOS EM AÇO INOX PADRÃO AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO E INTERNAMENTE EM CHAPAS DE AÇO INOX COM 
GAVETAS REMOVÍVEIS E PRESAS ATRAVÉS DE CANALETAS ISOLAMENTO ISOTÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DOBRA-
DIÇAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO POR FEIXE DE MOLA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO 
QUE PERMITE A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO FRIO COMPRESSORES HERMÉTICOS CONTROLE PRECISO DA TEMPERATURA 
INTERNA POR TERMOSTATO ELETRÔNICO COM DISPLAY DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO CHAVE COMUTADORA LIGA DESLIGA 
E SINALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADO TEMPERATURA DE TRABALHO 2C A 5C COM PRATELEIRAS INTERNAS GRADEADAS 
COM REGULAGEM DE ALTURA EM CHAPA DE COM INOX LIGA 188 PADRÃO AISI 304 PÉS COM SAPATAS PARA NIVELAMENTO COM 
ROSQUEAMENTO INTERNO220 VOLTS *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP – R$ 5.390,00 a un.; Item 33 – FORNO 
A GÁS TIPO GUILHOTINA BAIXA PRESSÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI COM GRADE ADICIONAL 
CONTÉM PEDRAS REFRATÁRIAS DE CIMENTO ABERTURA PORTA DE VIDRO TIPO GUILHOTINA TERMOSTATO PARA CONTROLE 
DA TEMPERATURA SISTEMA DE ACENDIMENTO DE GAVETA MEDIDAS APROXIMADAS (A x L x C) 140 X 86 X 78 CM – R$ 1.745,00 a 
un.; Item 34 – FORNO A GÁS TIPO GUILHOTINA BAIXA PRESSÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI COM 
GRADE ADICIONAL CONTÉM PEDRAS REFRATÁRIAS DE CIMENTO ABERTURA PORTA DE VIDRO TIPO GUILHOTINA TERMOSTATO 
PARA CONTROLE DA TEMPERATURA SISTEMA DE ACENDIMENTO DE GAVETA MEDIDAS APROXIMADAS (A x L x C) 140 X 86 X 78 
CM *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP – R$ 1.745,00 a un. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 144.600,00. CONTRATANTE: 
Secretaria Municipal de Educação.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2021 – PROC. Nº 300.108/2021 – DETENTORA: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPA-
MENTOS EIRELI EPP. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. 
DATA DA ASSINATURA: 25/08/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS RE-
GISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 03 – BEBEDOURO DE ÁGUA NATURAL E GELADA PARA GARRAFÕES DE 10 E 20 LITROS 
GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO E CHAPA ELETROZINCADA PINTADO NA COR BRANCA COM RESERVATÓRIO DEPOSITO DE 
AGUA COM SERPENTINA INTERNA, SEM ALTERAR AS PROPRIEDADES DA ÁGUA 02 TORNEIRAS DE GRANDE VAZÃO TOTALMEN-
TE DESMONTÁVEIS QUE AGILIZAM O USO FACILITAM A HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127V 
BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM CERTIFICAÇÃO 
DO INMETRO IPX4 – R$ 555,00 a un.; Item 08 – BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO GABINETE EM AÇO INOX PIA EM AÇO INOX 
COM DUAS TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO SENDO UM JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPOS FILTRO DE CARVÃO ATIVADO 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX COM SERPENTINA EXTERNA TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ISOLA-
DO TERMICAMENTE COM ISOPOR MEDINDO APROXIMADAMENTE LARGURA 313 MM ALTURA 1120 MM PROFUNDIDADE 310 MM 
VOLTAGEM 127 VOLTS CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 40 PESSOAS HORA – R$ 655,00 a un.;  Item 09 – BEBEDOURO ELÉTRICO 
DE PRESSÃO GABINETE EM AÇO INOX PIA EM AÇO INOX COM DUAS TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO SENDO UM JATO PARA 
BOCA E OUTRA PARA COPOS FILTRO DE CARVÃO ATIVADO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX COM SERPENTINA EXTERNA 
TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ISOLADO TERMICAMENTE COM ISOPOR MEDINDO APROXIMADAMENTE LAR-
GURA 313 MM ALTURA 1120 MM PROFUNDIDADE 310 MM VOLTAGEM 127 VOLTS CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 40 PESSOAS 
HORA *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP – R$ 655,00 a un.; Item 12 – BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO COM 
TRÊS TORNEIRAS TIPO CONJUGADO MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 629 MM ALTURA 1120 MM PROFUNDIDADE 310 MM 
CONFECCIONADO EM AÇO INOX CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 40 PESSOAS HORA RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 304 COM 
SERPENTINA EXTERNA DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA TORNEIRA COPO E JATO EM LATÃO CROMADO COM REGULAGEM DE 
JATO D’ÁGUA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DA ÁGUA FILTRO DE CARVÃO ATIVADO VOLTAGEM 127 VOLTS GÁS R 
314A INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO RALO SIFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO – R$ 775,00 a un.; Item 13 – BEBEDOURO 
ELÉTRICO DE PRESSÃO COM TRÊS TORNEIRAS TIPO CONJUGADO MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 629 MM ALTURA 1120 MM 
PROFUNDIDADE 310 MM CONFECCIONADO EM AÇO INOX CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 40 PESSOAS HORA RESERVATÓRIO 
EM AÇO INOX 304 COM SERPENTINA EXTERNA DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA TORNEIRA COPO E JATO EM LATÃO CROMADO 
COM REGULAGEM DE JATO D’ÁGUA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DA ÁGUA FILTRO DE CARVÃO ATIVADO VOL-
TAGEM 127 VOLTS GÁS R 314A INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO RALO SIFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO – R$ 775,00. 
VALOR TOTAL DA ARP: R$ 161.285,00. CONTRATANTES: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; Secretaria Municipal de Edu-
cação e Secretaria Municipal de Governo.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2021 – PROC. Nº 300.114/2021 – DETENTORA: KARIN TORRES RODRIGUES 
POLOGEL-ME. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. DATA DA 
ASSINATURA: 25/08/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: 
Itens e Valores Unitários: Item 50 – REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS COM 02 DEPÓSITOS DE 15 LI-
TROS CADA PERMITE SERVIR ATÉ 02 SABORES SENDO SUCOS, ÁGUA DE COCO, CHÁS, BEBIDAS LÁCTEAS E ACHOCOLATADOS, 
GELA EM ATÉ 2 HORAS E 30 MINUTOS BANDEJA REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR TORNEIRAS DE ALTA RESISTÊNCIA 
APOIO PARA OS COPOS FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS CUBAS EM PET TRANSPARENTE ALTAMENTE RESIS-
TENTE A IMPACTOS TODO O GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL SISTEMA DE AGITAÇÃO POR PÁS, TENSÃO 127/270 WATTS; MEDI-
DAS APROXIMADAS 65X38X47CM (A x L x P) – R$ 1.995,00 a un; Item 51 – REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 
30 LITROS COM 02 DEPÓSITOS DE 15 LITROS CADA PERMITE SERVIR ATÉ 02 SABORES SENDO SUCOS, ÁGUA DE COCO, CHÁS, 
BEBIDAS LÁCTEAS E ACHOCOLATADOS, GELA EM ATÉ 2 HORAS E 30 MINUTOS BANDEJA REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIE-
NIZAR TORNEIRAS DE ALTA RESISTÊNCIA APOIO PARA OS COPOS FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS CUBAS EM 
PET TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS TODO O GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL SISTEMA DE AGITAÇÃO 
POR PÁS, TENSÃO 127/270 WATTS; MEDIDAS APROXIMADAS 65X38X47CM (A x L x P). *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA 
ME/EPP – R$ 1.995,00 a un. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 33.915,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação.

RESUMO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2019 – PROC. Nº 300.170/2019 – CONTRATADA: SMARPD INFORMÁTICA 
LTDA. OBJETO: Fica acrescido o valor contratual acrescido em R$ 131.020,00 (cento e trinta e um mil e vinte reais), que correspondente 
a 2,75% (dois vírgula setenta e cinco por cento) do valor originalmente contratado. Vigência: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 
04/08/2021. CONTRATANTES: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; Controladoria 
Geral do Município; Secretaria Municipal da Fazenda; Fundação Municipal Anne Sullivan; Fundaçã o Pro- Memória; Sistema de Água, Esgoto 
e Saneamento Ambiental e Fundação das Artes de São Caetano do Sul.

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

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Proc. nº 21489/18-VIII Vol. - CONCURSO PÚBLICO - 11ª Convocação – SEEDUC 

- Tornamos público a quem possa interessar, que o(a) abaixo relacionado(a), não atendeu 
ao chamamento, desistiu e/ou foi excluído(a), razão pela qual o Sr. Secretário Municipal 
de Planejamento e Gestão – SEPLAG, autorizou a exclusão do quadro de classifi cados e 
convocados: 

Nome Classifi cação Função
Severina Ferreira De Lima Soares 073º Merendeira

São Caetano do Sul, 01 de setembro de 2021. CAIO LESSIO PREVIATO-Secretário 
Municipal de Planejamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021
Objeto: Nos termos constantes do Processo 
Administrativo nº 11/2021, Concorrência Pú-
blica nº 01/2021, que tem por objeto a Con-
tratação de empresa especializada em servi-
ços de tecnologia da informação para gestão 
ambiental e saneamento com expertise em 
banco de dados SQL server e ambiente ope-
racional e softwares Microsoft, manutenção, 
customização, integração, adaptação, con-
versão, migração, desenvolvimento evoluti-
vo dos sistemas próprios em ambiente web; 
suporte técnico de hardware e software, 
administração de banco de dados, servido-
res, backups e segurança da informação. A 
Comissão Julgadora Permanente II (COJUP 
II), no uso de suas atribuições, resolve DE-
CLARAR FRACASSADO o certame diante 
da inabilitação da única concorrente, ante 
a Ratificação do Sr. Superintendente. São 
Caetano do Sul, 1º de setembro de 2021 – 
Rodrigo Gonçalves Toscano – Superinten-
dente do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 27/2021
PROCESSO N.º 755/2021 

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, atra-
vés do Setor de Compras, faz saber a quantos possa 
interessar que, se acha aberta licitação na Modalida-
de Pregão Presencial nº27/2021, do tipo menor preço, 
destinada a seleção de proposta mais vantajosa para 
REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) 
meses, para prestação de serviços de locação de estru-
turas para eventos culturais e turísticos, a se realizarem 
nos próximos 12 meses, a partir de outubro de 2021, 
e atendimento das demandas da Secretaria Municipal 
de Saúde, com fornecimento de material, mão de obra 
e equipamentos necessários à execução dos serviços, 
nos termos do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
Edital através de correspondência eletrônica (email), 
encaminhados para compras3@saomiguelarcanjo.sp.
gov.br, compras1@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou atra-
vés do site www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br sem ônus 
aos interessados solicitantes. Encerramento: às 09:15 
horas do dia 20 de setembro de 2021. Informações: das 
9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça Antonio Ferreira 
Leme, n.º53, Centro, SMA, Telefax: (15) 3279-8000. 
São Miguel Arcanjo, 01 de setembro de 2021. Paulo 
Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Pavimentação Asfáltica na (Rua 3 
- Bairro Pedreira), (Rua do Bosque - Bairro Vila Industrial) e (Rua Adorno Sobral - Bairro 
Centro) - Convênio Estadual Nº 100596/2021.
Apresentação de Propostas: Até às 10:00 h do dia 20.09.2021.
Edital e anexos à disposição dos interessados no site: www.juquia.sp.gov.br
Informações: Fone: (13) 3844-6111 e licitacao@juquia.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Juquiá, torna público que se acha aberto, o Pregão Presencial 
nº 025/2021, Processo nº 076/2021, objetivando o Registro de Preços para aquisição de 
Gêneros Alimentícios – itens cancelados do PE 03, para uso da Secretarias Municipais, pelo 
período de 06 (seis) meses. O recebimento dos envelopes contendo a proposta e os docu-
mentos de habilitação será na sede da Prefeitura Municipal localizada à rua Mohamad Said 
Hedjazi, 42, Bairro Floresta, Juquiá/SP até às 10:00 horas do dia 16.09.2021. Edital na in-
tegra no site: www.juquia.sp.gov.br ou no endereço acima. Informações: Tel. (13) 3844-6111

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

DocuSign Envelope ID: 04CEDAD4-167E-414C-9341-2D7F86A4616C
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Leilões Judiciais

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

Processo Físico nº: 0107314-26.2005.8.26.0100/02 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais Exequente: João Batista de Almeida Sobrinho Executado: 
Emanuela Neves de Carvalho Cavalheiro e outros Prioridade Idoso EDITAL de 1º e 2º Leilão de bem imóvel e para intimação dos executados EMANUELA NEVES DE CARVALHO 
CAVALHEIRO (CPF/MF 906.660.975-34); SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO (CPF/MF 272.418.968-07); da credora fiscal PREFEITURA DE SÃO PAULO (CNPJ/MF 46.392.130/0003-80); 
do coproprietário CELSO BEDIN (CPF/MF 059.771.428-20); dos ocupantes do imóvel (cf. fls. 114 e 680) PAULO SANT'ANA CARVALHO e LÍGIA MARIA CARVALHO; e demais 
interessados, expedido nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe requer o ora exequente JOÃO BATISTA DE ALMEIDA SOBRINHO (CNPJ/MF 055.721.420-01) - Processo nº 
0107314-26.2005.8.26.0100/02. O MM. Juiz de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER que, com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, através do GESTOR JUDICIAL FRAZÃO 
LEILÕES (www.frazaoleiloes.com.br), portal de leilões eletrônicos, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 14 de setembro de 2021, às 10h00min, e 
com término no dia 17 de setembro de 2021, às 10h00min, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado o 2º Leilão com início no dia 17 
de setembro de 2021, às 10h00min e com término no dia 08 de outubro de 2021, às 10h00min, caso não haja licitantes no 1º Leilão, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, 
não sendo aceito lance inferior a 60% do valor da avaliação atualizada (Art. 891, parágrafo único do NCPC), do imóvel abaixo descrito, conforme condições de venda constantes no presente 
edital. IMÓVEL: O apartamento número 61 no 6º andar do Edifício Costa Dorata, na Rua Pedro Pomponazzi, número 445, no 9º subdistrito - Vila Mariana, contribuinte número 039.158.0425-8 
(cf. Av.2 de 14/01/2002), com área útil de 174,34m², área comum de divisão não proporcional de 99,2726m², correspondente a 03 vagas em local indeterminado, mais a área comum de divisão 
proporcional de 134,6421m², encerrando a área total construída de 408,2367m², e a fração ideal no terreno de 8,7280%. Matrícula nº 76.808 do1º CRI de São Paulo/SP. Ocupado. 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. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme AV.06(02/05/2011) a PENHORA de parte ideal correspondente a 25% do imóvel em favor de PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO, determinada nos autos da Execução fiscal nº 124.441/05 perante o Ofício de Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Capital; R.09(05/11/2013) - ARREMATAÇÃO por 
CLESO BEDIN da parte ideal correspondente a 50% do imóvel que pertencia a Francisco Loureiro de Carvalho Neto nos autos da Reclamação trabalhista nº 0000243-49.2012.5.02.0031 
perante a 31ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP; AV.13(13/02/2017) a PENHORA EXEQUENDA (50%). OBS.: Embora a penhora tenha recaído sobre 50% do imóvel (cf. fls. 653), por se tratar 
de bem indivisível, o imóvel será vendido em sua integralidade, sendo que o equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Será 
ainda, reservado ao coproprietário alheio à execução a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, nos termos o artigo 843 e parágrafos do Código de Processo Civil e 
decisão de fls. 1097. OBS.²: Conforme Fls. 1039/1040,consta que Condomínio Edifício Costa Dorata, titular dos direitos creditórios, cedeu e transferiu ao cessionário João Batista de Almeida 
Sobrinho, a totalidade dos direitos creditórios vide Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças cf. fls. 1046/1050 dos autos. DO VALOR MÍNIMO PARA VENDA 
DO IMÓVEL: No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda do imóvel apregoado será o valor da avaliação judicial que corresponde a R$ 1.762.659,88 (julho/2021 - valor atualizado 
conforme Tabela Prática do TJ/SP), que será atualizada à época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do imóvel corresponderá a 60% da avaliação atualizada. 
LEILOEIRO: O leilão será conduzido pelo Sr. Carlos Eduardo Luis Campos Frazão, podendo se fazer substituir por Carlos Alberto Fernando Santos Frazão ou Ana Claudia Carolina Campos 
Frazão, leiloeiros oficiais, inscritos na JUCESP sob os nºs 751, 203 e 836, respectivamente. COMO PARTICIPAR: O interessado em participar da alienação judicial eletrônica deverá se 
cadastrar previamente no site www.frazaoleiloes.com.br. Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do Leiloeiro, de modo a viabilizar a preservação do 
tempo real das ofertas. Sobrevindo novo lanço nos três minutos antecedentes ao termo final da Alienação Judicial eletrônica, o horário (cronômetro) de fechamento do pregão será prorrogado 
por mais três minutos e sinalizado para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lanços. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 1.263.514,12 (dezembro/2019 - cf. fls. 
1.061/1.064), valor que será atualizado à época da alienação. DÉBITOS IPTU: R$ 619.952,55 (até 14/07/2021), valores que serão atualizados à época da alienação. OBRIGAÇÕES DO 
ARREMATANTE: Eventuais ônus sobre o imóvel e todas as providências e despesas relativas à transferência, tais como desocupação, ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, 
registros e outras despesas pertinentes, oriundos de construção ou reformas não averbados no Órgão competente, inclusive débitos apurados junto ao INSS, correrão por conta do arrematante, 
exceto eventuais débitos de IPTU, demais taxas e impostos, conforme o art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN, bem como os débitos de condomínio (que possuem natureza 
“propter rem”), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação (art. 908, §1º, NCPC). CONDIÇÕES DE VENDA e PAGAMENTO: Será considerado arrematante aquele que der 
lance igual ou superior ao valor de avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance igual ou superior a 60% do valor de avaliação (2ºleilão). O arrematante efetuará o pagamento à vista. O depósito 
deve ser efetuado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial do Banco Brasil, (obtida através do site 
https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp). Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito do preço ou do sinal, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo 
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DO PAGAMENTO PARCELADO: Cumprindo a previsão do artigo 891, parágrafo único e artigo 895 e parágrafos do NCPC, 
poderão ser apresentadas propostas para o pagamento do lance de forma parcelada, sendo necessário sinal igual ou superior a 25% do valor do lance (pagamento através de guia de depósito 
judicial do Banco Brasil, obtida através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) e o restante em até 30 parcelas, com indexador de correção monetária apresentado pelo 
arrematante e garantido pela hipoteca do próprio bem, ficando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do MM. Juízo para validação, CASO NÃO HAJA LANCE PARA 
PAGAMENTO À VISTA. O lance parcelado deverá ser ofertado diretamente no site do Leiloeiro. COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida ao Leiloeiro será de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço. O depósito da comissão deverá ser em juízo, no prazo de até01 (um) dia útil e seu levantamento será autorizado após a 
apreciação da idoneidade do lance pelo Juízo, nos termos do parágrafo único do artigo 267 das Normas de Serviço da Corregedoria Geralda Justiça. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO E ACORDO: 
Se a parte executada, após a publicação do presente edital, pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o bem, ou sendo firmado acordo entre as partes, deverá arcar com as despesas de 
divulgação assumidas pelo leiloeiro, nos termos art. 40 do Decreto 21.981/32. Contudo, caso a remição ou acordo ocorra após a realização da alienação, o Leiloeiro fará jus à comissão 
previamente fixada, conforme § 3º do artigo 7º da Resolução nº 236 do Conselho Nacional de Justiça de 13/07/2016. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício Cível 
onde tramita a presente ação, no escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua da Mooca, 3547, Mooca, São Paulo/SP, através do telefone (11) 3550-4066 ou pelo e-mail: 
contato@frazaoleiloes.com.br. Ficam os EXECUTADOS, a credora fiscal PREFEITURA DE SÃO PAULO, o coproprietário CELSO BEDIN; os ocupantes PAULO SANT'ANA CARVALHO, 
LÍGIA MARIA CARVALHO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora realizada em data de 12/05/2016 (cf. fls. 653/654), através da publicação deste 
EDITAL, nos termos do art.274, parágrafo único art. 887, § 2º, §3º e § 5º e art. 889, parágrafo único, todos do Novo Código de Processo Civil, caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal. Consta Agravo de Instrumento nº 2045117-19.2019.8.26.0000 - pendente de julgamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 
www.frazaoleiloes.com.br. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de agosto de 2021.

Única Vara do Foro da Comarca de Rio das Pedras/SP
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e intimação na FALÊNCIA DE SMV VÁLVULAS INDUS-
TRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.881.601/0001-13, na pessoa da Adminis-
tradora Judicial MURILLO LOBO & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, representada por 

Murillo Macedo Lobo, inscrito na OAB/SP sob o nº 364.370; bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador; e da PRO CURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa 
do seu Procurador. O Dr. Dalton Lacerda Vidal Vital Filho, MM. Juiz de Direito da Única Vara do Foro da Comarca de 
Rio das Pedras/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º, 2º e 3º Leilão dos bens, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, Socie-
dades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte requerida por TAEGU TOOLS COMÉRCIO DE 
FERRAMENTAS LTDA contra SMV VÁLVULAS INDUSTRIAIS LTDA - Processo nº 0002417-57.2014.8.26.0511 - Con-
trole nº 1842/2014, 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 constituindo ônus da parte interessa-
da verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO 
EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em 
conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos 
bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito 
ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o 
ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arre-
matação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO E PRESEN-
CIAL, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 
23/09/2021 a partir das 10:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos 
lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá 
início no dia 23/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 04/10/2021 a partir das 10:00h, sucessivamente com interva-
lo 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 3º Leilão, que terá início no dia 04/10/2021 às 10:01h e se 
encerrará no dia 14/10/2021 a partir das 10:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde 
serão aceitos os maiores lances ofertados, conforme preceitua o §3º-A do art. 142 da Lei 11.101/05. 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 9:00 horas, no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, 
conjunto 132 - Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições. DOS DÉBITOS - Os bens móveis serão apregoa-
dos 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, consan-
guíneo 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 arre-
matado, 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 apresen-
tar 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. 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 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 COMIS-
SÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro 
horas) a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será en-
viada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A 
publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condi-
ções 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: SALAS DA DIRETORIA E COMPRAS: LOTE 01: 01 mesa redonda; 
10 cadeiras; cofre grande; estante com 04 portas (2 peq/2g); 03 mesas em L com 02 gavetas; armário aço 02 portas; ar-
marinho com 02 portas; 01 ar condicionado modelo SPLIT. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 300,00 (trezentos reais) 
para março de 2017. SALAS DO ADMINISTRATIVO, RH E REUNIÃO E RECEPÇÃO: LOTE 02: 01 de reunião; 14 cadei-
ras; 04 mesas em L; 01 mesa pequena; 03 ares condicionados de janela e parede; 02 armários aço 04 gavetas; 01 ar 
condicionado de janela e parede; 01 fax Panasonic com secretária eletrônica; 01 computador positivo; 01 monitor LG. Valor 
da Avaliação deste Lote: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para março de 2017. SALAS ENGENHARIA, CPD, 
PCP E OUTRAS DO ANEXO ADMINISTRATIVO: LOTE 03: 01 mesa e 01 cadeira; 02 armários  aço 04 gavetas; 02 ares 
condicionados de janela; 01 refrigerador Eletrolux Prosdócimo; 01 fogão quatro bocas; 01 bebedouro; 01 carro buffet self 
service 06 bocas; 03 mesas com 02 gavetas e 01 cadeira; 02 mesas; 01 armário aço 04 gavetas; 04 cadeiras; 01 compu-
tador X5 preto; 01 armário aço 04 gavetas. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 200,00 (duzentos reais) para março de 
2017. ÁREA INDUSTRIAL: LOTE 04: Válvulas em exposição (sucata). Valor da Avaliação deste Lote: R$ 200,00 (du-
zentos reais) para março de 2017. LOTE 05: Materiais na área de expedição. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 500,00 
(quinhentos reais) para março de 2017. LOTE 06: Válvulas semiacabadas (sucata). Valor da Avaliação deste Lote: R$ 
400,00 (quatrocentos reais) para março de 2017. LOTE 07: Bancada, bebedouro, talha pequena e materiais diversos. 
Valor da Avaliação deste Lote: R$ 400,00 (quatrocentos reais) para março de 2017. LOTE 08: Bancadas, ferramentas, 
lixadeira caseira, talha média e peças diversas. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 700,00 (setecentos reais) para 
março de 2017. LOTE 09: 03 furadeiras de bancada com a bancada. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 500,00 (qui-
nhentos reais) para março de 2017. LOTE 10: Máquina furadeira grande - bancada vertical. Valor da Avaliação deste 
Lote: R$ 500,00 (quinhentos reais) para março de 2017. LOTE 11: Torno Fresadora com CNC Fagor (sucata). Valor da 
Avaliação deste Lote: R$ 300,00 (trezentos reais) para março de 2017. LOTE 12: Ponte rolante para 05 toneladas. 
Valor da Avaliação deste Lote: R$ 800,00 (oitocentos reais) para março de 2017. LOTE 13: Mandrilhadora Devlieg 
modelo JMC-54K-60 com CNC. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para março 
de 2017. LOTE 14: Torno vertical mecânico VEB. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos 
reais) para março de 2017. LOTE 15: Fresadora Carlton. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 5.700,00 (cinco mil e se-
tecentos reais) para março de 2017. LOTE 16: Furadeira S.A. Yadoya, furadeira FUC 2, bancadas e peças. Valor da 
Avaliação deste Lote: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) para março de 2017. LOTE 17: Torno mecânico IMOR. 
Valor da Avaliação deste Lote: R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) para março de 2017. LOTE 18: Torno me-
cânico IMOR. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para março de 2017. LOTE 19: 
Torno mecânico NARDINI 300II. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 3.000,00 (três mil reais) para março de 2017. LOTE 
20: Torno mecânico IMOR. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para março de 
2017. LOTE 21: Torno mecânico IMOR (Castanha Gde). Valor da Avaliação deste Lote: R$ 3.200,00 (três mil e duzen-
tos reais) para março de 2017. LOTE 22: Fresadora INDUMA. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 5.100,00 (cinco mil 
e cem reais) para março de 2017. ALMOXARIFADO: LOTE23: Diversos. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 4.000,00 
(quatro mil reais) para março de 2017. FUNDIÇÃO E ÁREA EXTERNA: LOTE 24: Sucatas agrupadas. Valor da Avalia-
ção deste Lote: RS 800,00 (oitocentos reais) para março de 2017. ÁREA EXTERNA: LOTE 25: Compressor de AR 
“parafuso” INGERSOLL-RAND e resfriador. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) 
para março de 2017. ÁREA EXTERNA: LOTE 26: 02 compressores de AR. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 2.000,00 
(dois mil reais) para março de 2017. LOTE 27: Sucatas de peças. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 100,00 (cem 
reais) para março de 2017. Valor da Total da Avaliação: R$ 227.950,00 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e 
cinquenta reais) para março de 2017. Os bens encontram-se na Av. Sebastião Monteiro, nº 155 – Distrito Industrial – Rio 
das Pedras/SP. Rio das Pedras, 20 de agosto de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr. Dalton Lacerda Vidal 
Vital Filho - Juiz de Direito
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1ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Pedro/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação das executadas ANTONIETA ELISA GHIROTTI 
ANTONELLI, inscrita no CPF/MF sob o nº 145.781.409-97, GRACE KRAMER MARTINS 
ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.420.826/0001-60 e MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.415.998/0001-96. O Dr. Luís Carlos Maeyama Martins, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível do Foro da Comarca de São Pedro/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão 
do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação 
de Cumprimento de Sentença ajuizada por MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ANTO-
NIETA ELISA GHIROTTI ANTONELLI e outros - Processo nº 0004982-81.2005.8.26.0584 – Controle nº 1949/2005, e 
que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O Bem será 
vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições 
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publi-
cado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto 
no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.
com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo 
que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do 
interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.
br, o 1º Leilão terá início no dia 14/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 17/09/2021 às 10:00h, onde somente serão 
aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, 
seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 17/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 13/10/2021 
às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR 
DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 
2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação 
judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS 
DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos tributários e fi scais 
que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGA-
MENTO - 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, em 
até 06 parcelas, 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; 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 DO BEM – Um veículo da marca Volkswagen, modelo Fusca 1.300 L, ano/modelo 79/80, cor cin-
za, placa BIJ-6266, renavam 398473773. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vin-
culados ao veículo no valor de R$ 488,81 (02/06/2021). O bem encontra-se na Rua Valentim Amaral, 973, São Pedro/SP, 
sendo nomeado depositário a executada. Valor da Avaliação do bem: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) para Maio de 
2019. São Pedro, 04 de junho de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Luís Carlos Maeyama Martins - Juiz de Direito
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3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado R A SALVARANI, inscrito no CPF/
MF sob o nº 66.746.611/0001-91; e do depositário ROBERTO APARECIDO SALVARANI, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 711.898.828-68. O Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, MM. 

Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital 
de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se 
os autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada por MUNICÍPIO DE GARÇA em face de R A SALVARANI - Proces-
so nº 0008574-06.2014.8.26.0201 – Controle nº 2420/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de 
acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem 
garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e 
a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA 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 14/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 17/09/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais 
ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem inter-
rupção o 2º Leilão, que terá início no dia 17/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 13/10/2021 às 10:00h, onde serão 
aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão 
será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo 
para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus 
sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
da execução em que se deu a arrematação (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 ende-
reço 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 GM, modelo Monza GLS, ano 1993/1994, placa BVR3523, renavam 615254896, álcool. 
Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 658,28 
(11/06/2021). Consta no site do DETRAN/SP restrição fi nanceira: intenção de gravame e restrição judiciária: veic. c/ pend. 
judicial e ADM. O bem encontra-se na Dr. Damásio Valejo Vasques, 168, Cascata, Garça/SP, sendo nomeado depositário 
ROBERTO APARECIDO SALVARANI. Valor da Avaliação do bem: R$ 8.000,00 (oito mil reais) para março de 2019. 
Débito desta ação no valor de R$ 1.747,91 (fevereiro/2021). Garça, 16 de junho de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. 
Alexandre Rodrigues Ferreira - Juiz de Direito
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3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação do executado JULIO CESAR GONCALVES, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 002.256.418-79; bem como de sua mulher MARIA REGINA 
ROMANO GONÇALVES; MARIA APARECIDA GONÇALVES, inscrita no CPF/MF sob nº 

866.621.398-15; NEWTON GONÇALVES, inscrito no CPF/MF sob nº 059.606.812-20; e sua mulher NELY GIACO-
MIN GONÇALVES, inscrita no CPF/MF sob nº 004.309.068-03; NELSON GONÇALVES, inscrito no CPF/MF sob nº 
134.815.418-72; e sua mulher NEUSA MARIA ZANATTA GONÇALVES; EDITE GONÇALVES PALMA, e seu marido 
MARIO PALMA FILHO, inscrito no CPF/MF sob nº 129.341.438-72; CELSON GONÇALVES; e ANTÔNIO GONÇALVES 
FILHO, inscrito no CPF/MF sob nº 068.089.218-49; e sua mulher ONARA DE OLIVEIRA GONÇALVES. O Dr. Dr. Ricar-
do Hoffmann, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP, na forma da lei, FAZ SABER, 
aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL 
S/A em face de JULIO CESAR GONCALVES - Processo nº 0042566-89.1995.8.26.0114 - Controle nº3428/1995, e que 
foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será 
vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada 
verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO 
EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em 
conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada 
do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito 
ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o 
ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a ar-
rematação 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 14/09/2021 às 14:30h e se encerrará dia 17/09/2021 
às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou 
superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 17/09/2021 às 14:31h e 
se encerrará no dia 13/10/2021 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor 
da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello 
Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO 
DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) 
do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DA PREFERÊNCIA - Nos termos do 
artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, os coproprietários terão a preferência na arrematação, devendo concorrer 
no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS LANCES - Os lances poderão ser 
ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel 
correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados 
no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN, e exceto os débitos de condomínio 
(que possuem natureza propter rem), os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. 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 imóvel. 
A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante 
e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá 
ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito em conta 
judicial, que fi cará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Se o credor não optar pela 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. Se este for inferior ao do lanço, deverá depositar a diferença, no 
prazo acima estipulado, devendo, o credor, pagar o valor da comissão do gestor, 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: PARTE IDEAL SOBRE 50% DA METADE IDEAL DE 1/7 MATRÍCULA Nº 
94.611 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMPINAS/SP - IMÓVEL: Banca comercial 
designada sob nº 02 no andar térreo do Ed. Mercado Parque Industrial situado a Av. Francisco de Paulo Oliveira Nazaré 
nº 859 esquina da rua Benedito Ferreira Marques com uma área útil de 18,41 m2 áreas comum de 11,49 m2, área total 
de 29,90 m2, confrontando pela frente com a área livre do prédio, fundo com a banca nº 18 a esquerda com a banca nº 
1, a direita com a banca nº 3 competindo-lhe uma fração de 33,33 m2. Consta na Av. 07 desta matrícula a penhora 
exequenda do imóvel objeto desta matrícula. Valor da Avaliação da parte ideal sobre 50% da metade ideal de 1/7 do 
Imóvel: R$ 581,94 (Quinhentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos) para Setembro de 2000, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Campinas, 08 de junho de 
2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr. Ricardo Hoffmann - Juiz de Direito
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1ª Vara Cível de do Foro Regional de São Miguel Paulista/SP

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

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado BEIRA MAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.102.779/0001-11, RENATA CARDOSO DO NASCIMENTO, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 284.502.828-88. A Dra. Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de do Foro Regional de São Miguel Paulista/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão 
do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que BANCO BRADESCO S/A move em face de BEIRA MAR COMERCIAL 
E SERVIÇOS LTDA e outro - Processo nº 1007999-16.2016.8.26.0005 – Controle nº 1076/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em 
caráter “AD CORPUS” no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O 
edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do 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 imóvel a 
ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso 
dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. 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 14/09/2021 às 14:30h e se encerrará dia 17/09/2021 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou 
superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 17/09/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 15/10/2021 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor 
da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances 
poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, 
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá 
sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a 
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e 
não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro 
horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. 
Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO 
DO BEM: MATRÍCULA Nº 151.149 DO 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Prédio situado à Rua João Benito, 22 A, antiga Rua Particular, 22 e seu terreno lote 7 da quadra B, na 
Vila Joaniza, Bairro de Campininha ou Campineira, no 29º Subdistrito Santo Amaro, medindo 8m de frente, por 21,50m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 172m2, 
confrontando de ambos lados e fundos com Hane Bergwerk e sua mulher, dista 41,50m da esquina da Rua B, do lado direito de que desta para ele se dirige. Consta na Av.03 desta matrícula que o prédio nº 22-A da Rua João Benedito foi 
objeto de reforma com aumento de área construída de 31,00m2, totalizando 100,00m2. Consta na Av.09 desta matrícula que este imóvel foi dado em caução para garantia do Contrato de Locação firmado em favor do locador MARIA 
APARECIDA TOMAZ FERNANDES DA SILVA, pelo período de 15/12/2015 á 14/06/2015. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1009827-47.2016.8.26.0005, em trâmite na 1ª Vara Cível 
de do Foro Regional de São Miguel Paulista/SP, requerida por BANCO BRADESCO S.A contra RENATA CARDOSO DO NASCIMENTO e outra, este imóvel foi penhorado, sendo nomeada depositária a executada. Consta na Av.13 desta 
matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeada depositária a executada RENATA CARDOSO DO NASCIMENTO. Consta na Av.14 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 
00006031220198260001, em trâmite na 4ª Vara Cível de do Foro Regional de Santana/SP, requerida por RENATA YARA GENOVESE MONEGATI contra RENATA CARDOSO DO NASCIMENTO e outras, este imóvel foi penhorado, sendo 
nomeada depositária RENATA CARDOSO DO NASCIMENTO. Consta na Av.15 desta matrícula que foi distribuída a Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1013153-73.2020.8.26.0005, em trâmite na 3ª Vara Cível do Foro 
Central/SP, requerida por BANCO BRADESCO S/A contra RENATA CARDOSO DO NASCIMENTO e outra. Contribuinte nº 120.217.0007-1. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP, débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 43.954,58 e 
débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 2.572,65 (19/05/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 513.000,00 (Quinhentos e treze mil reais) para novembro de 2020, que será atualizado até a data da alienação 
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 445.022,80 (02/2019). São Paulo, 24 de julho de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Vanessa Carolina Fernandes Ferrar Juíza de Direito

2ª Vara Judicial do Foro da Comarca de Cotia/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados SALVADOR SAPORITO (de-
positário), inscrito no CPF/MF sob o nº 072.133.368-00, e NEIDE PERRONI SAPORITO 
(depositária), bem como da credora fi duciária BV FINANCEIRA S/A C F I. O Dr. Dioge-

nes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Judicial do Foro da Comarca de Cotia/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão dos bens móveis, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Procedimento Sumário ajuizada 
por ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO JARDIM DA GLORIA em face de SALVADOR SAPORITO e outra - Processo 
nº 0002675-92.2005.8.26.0152 (152.01.2005.002675) - Controle nº 267/2005, 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, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas 
para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do 
Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os 
interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. 
DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão 
terá início no dia 14/09/2021 às 10:30h e se encerrará dia 17/09/2021 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 17/09/2021 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 DOS BENS - No 2º Leilão, o valor 
mínimo para a venda dos bens corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES 
- Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais 
débitos pendentes que recaiam sobre os bens correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos de 
IPVA e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e pa-
rágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos bens arrematados, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor 
do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar 
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 
895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance 
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exe-
quente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 
DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o preço de arrematação dos bens. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou 
por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras 
e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal dos executados não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, serão inti-
mados através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE Nº 01: veículo 
marca Fiat, modelo Uno Way 1.4, placa EWN 5765, ano 2011/2012, renavam 380480387. Débitos vinculados ao veículo 
no valor de R$ 203,03 (15/06/2021). Valor da Avaliação do Lote nº 01: R$ 26.081,00 (Vinte e seis mil e oitenta e um 
reais reais) para Junho de 2021. LOTE Nº 02: DIREITOS QUE A EXECUTADA NEIDE PERRONI SAPORITO POSSUI 
SOBRE: Veículo marca VW, modelo Gol Special, placa DFQ 6397, ano 2002, renavam 784031363. Débitos vinculados 
ao veículo no valor de R$ 1.046,65 (15/06/2021). Consta que o veículo está alienado à BV FINANCEIRA S/A C F I. Valor 
da Avaliação do Lote nº 02: R$ 9.407,00 (Nove mil e quatrocentos e sete reais) para Junho de 2021. Débito nesta 
ação no valor de R$ 57.885,79 (07/08/2019). Cotia, 22 de junho de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Diogenes Luiz 
de Almeida Fontoura Rodrigues - Juiz de Direito

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

 5ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Carlos/SP
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e intimação na FALÊNCIA DE BR AVES EXP ORT E 
TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.961.250/0001-13, na pessoa da 
Administradora Judicial ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, inscrito no CPF/MF sob 

o nº 106.450.518-02 ; bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procura-
dor; e da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador. O Dr. Eduardo 
Cebrian Araujo Reis, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Carlos/SP, na forma da lei, FAZ 
SABER, aos que o presente Edital de 1º, 2º e 3º Leilão dos bens, 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 requerida por PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
NÃO PADRONIZADOS contra BR AVES EXPORT E TRANSPORTES LTDA - Processo nº 1001491-83.2017.8.26.0566 
- Controle nº 149/2017, 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 constituindo ônus da parte 
interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICA-
ÇÃO 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 deta-
lhada 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 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 ELETRÔNI-
CO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/09/2021 às 11:00h e se encerrará dia 
29/09/  2021 a partir das 11:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos 
lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá 
início no dia 29/09/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 14/10/2021 a partir das 11:00h, sucessivamente com inter-
valo 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 3º Leilão, que terá início no dia 14/10/2021 às 11:01h e se 
encerrará no dia 29/10/2021 a partir das 11:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, 
onde serão aceitos os maiores lances ofertados, conforme preceitua o §3º-A do art. 142 da Lei 11.101/05. DO CONDU-
TOR DO  LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matricu-
lado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser oferta-
dos 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 sociedade falida; III - identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a suces-
são. 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 patri-
monial dos bens arrematados. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos bens arre-
matados, 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 pagamen-
to do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALI-
DADES 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. DA COMISSÃO - O ar-
rematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) so bre o preço de arrematação dos bens. 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 PAGAMEN-
TO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h 
(vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do 
gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megalei-
loes.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 MÓVEIS: LOTE 01: 1 CPU Marca: HP Modelo: Proliant 
ML110. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais) para novembro de 2020. LOTE 
02: 1 Monitor Marca: Philips Mod: 200VHLSB22157. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 49,00 (quarenta e nove reais) 
para novembro de 2020. LOTE 03: 1 No Break Marca: APC Mod: Smart UPS 3000. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 
429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais) para novembro de 2020. LOTE 04: 1 No Break Marca: APC Mod: Smart 
UPS 2200. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 310,00 (trezentos e dez reais) para novembro de 2020. LOTE 05: 7 
Teclado Diversos. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 41,00 (quarenta e um reais) para novembro de 2020. LOTE 06: 
1 Impressora Deskjet Marca: HP Mod: PP08610. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 117,00 (cento e dezessete reais) 
para novembro de 2020. LOTE 07: 4 Notebook Marca: HP Mod: HP430 I3. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 936,00 
(novecentos e trinta e seis reais) para novembro de 2020. LOTE 08: 1 Notebook Marca: HP Mod: HP430 I5. Valor da 
Avaliação deste Lote: R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais) para novembro de 2020. LOTE 09: 2 Note-
book Marca: Compaq Mod: 510 Intel Celeron. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 273,00 (duzentos e setenta e três 
reais) para novembro de 2020. LOTE 10: 2 Monitor Marca: Samsung Mod: S19B300. Valor da Avaliação deste Lote: 
R$ 98,00 (noventa e oito reais) para novembro de 2020. LOTE 11: 1 Fragmentadora de Papel Marca: AP Tech. Valor 
da Avaliação deste Lote: R$ 117,00 (cento e dezessete reais) para novembro de 2020. LOTE 12: 3 Aparelho Celular 
Marca: Samsung Mod: Duos. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) para novembro 
de 2020. LOTE 13: 1 Aparelho Celular Marca: Samsung. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 59,00 (cinquenta e nove 
reais) para novembro de 2020. LOTE 14: 1 Calculadora de Mesa com Fita Marca: Sharp Mod: EL-1750V. Valor da 
Avaliação deste Lote: R$ 113,00 (cento e treze reais) para novembro de 2020. LOTE 15: 3 Mesa de Escritorio em L 
Cor Cinza (Desmontadas). Valor da Avaliação deste Lote: R$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais) para novembro 
de 2020. LOTE 16: 1 Mesa para Impressora Cor Cinza. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 23,00 (vinte e três reais) 
para novembro de 2020. LOTE 17: 1 Armario Alto com 2 Portas Cor Cinza. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 78,00 
(setenta e oito reais) para novembro de 2020. LOTE 18: 2 Armario Baixo com 2 Portas Cor Cinza. Valor da Avaliação 
deste Lote: R$ 74,00 (setenta quatro reais) para novembro de 2020. LOTE 19: 2 Arquivo de Aco com 4 Gavetas. Valor 
da Avaliação deste Lote: R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) para novembro de 2020. LOTE 20: 1 Arquivo em 
Madeira com 4 Gavetas. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 98,00 (noventa e oito reais) para novembro de 2020. 
LOTE 21: 1 Cadeira Fixa sem Braco Cor Preta. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 14,00 (quatorze reais) para novem-
bro de 2020. LOTE 22: 10 Cadeira Giratoria com Braco com Rodizio Estofada. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 
390,00 (trezentos e noventa reais) para novembro de 2020. LOTE 23: 1 Cadeira Giratoria Espaldar Alto com Rodizio 
Estofada. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 78,00 (setenta e oito reais) para novembro de 2020. LOTE 24: 1 Gave-
teiro em Madeira Cor Cinza  om 3 Gavetas. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) para 
novembro de 2020. Avaliação Total dos Bens: R$ 4.637,00 (quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais) para no-
vembro de 2020. Os bens encontram-se na Rua Guarujá, 384, Saúde, São Paulo/SP. São Carlos, 06 de agosto de 2021. 
Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr. Eduardo Cebrian Araujo Reis - Juiz de Direito

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









   
                
  









                       
                   




  






   


















LEILÃO PÚBLICO OFICIAL nº 01/2021 -  Modalidade: Online. A Prefeitura Municipal 
de Monte Alegre do Sul fará realizar LEILÃO 01/2021 de veículos com direito a docu-
mentação, veículos sem documentação, maquinas e equipamentos inservíveis para 
o Município. O Leilão será realizado no dia 17 de setembro de 2021, às 10 horas 
através da plataforma www.liderleiloes.com.br . Maiores informações acessem o edital 
do leilão no site: www.liderleiloes.com.br telefone para contato: (11)4425-2905 / (11) 
4425-5925. Leiloeira Oficial Tatiana Paula Zani de Sousa – JUCESP 723.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005330-54.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Patricia Maiello Ribeiro Prado, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) CEAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, CNPJ 06.209.497/0001-39, com endereço à Rua Pedro de 
Toledo, 980, Cj. 94, Vila Clemen�no, CEP 04039-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
Alfredo Antonio Jullier, com o seguinte objeto: ação monitória fundada em cheque. 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, providencie o pagamento da quan�a especificada na inicial, acrescida 
de honorários advoca�cios, fixados em 5% do valor da causa, ou apresentar embargos ao mandado monitório, no mesmo 
prazo, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil. Na hipótese de cumprimento do mandado no prazo, haverá 
isenção do pagamento de custas processuais. Se não for cumprido o mandado nem opostos embargos, cons�tuir-se-á de 
pleno direito o �tulo execu�vo judicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de agosto de 2021.                                    P-02e03/08 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010423-92.2020.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DI�ITAIS LTDA, NA PESSOA DE 
SE� REPRESENTANTE LE�AL, CNPJ 31.049.719/0001-40, ATLAS SERVICES � SERVIÇOS DE S�PORTE ADMINISTRATIVO E DE CONS�LTORIA EM 
�ESTÃOEMPR. LTDA, NA PESSOA DE SE� REP. LE�AL, CNPJ 30.608.097/0001-80, ATLAS��ANT�M SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ�ES DE ATIVO LTDA, NA 
PESSOA DESE� REP. LE�AL, CNPJ 30.607.948/0001-70, e ATLAS PROJ TECNOLO�IA LTDA,CNPJ 26.768.698/0001-83, que lhes foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Roberto Turri Figueiredo, alegando em síntese: a obrigação de fazer consistente na res�tuição do saque 
solicitado de 1,29799431 bitcoins, perfazendo o total de R� 73.737,38,acrescendo-se aos saques todos os rendimentos ob�dos até a data da res�tuição. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, 
pelos réus, como verdadeiros, os fatos ar�culados pela parte autora, bem como os réus será considerados reveis, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes s/nº, 6º andar - salas 
nº 615/617, Centro - CEP 01501-900, Fone: 2171-6076, São Paulo - SP - E-mail:sp3cv�tjsp.jus.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 12 de agosto de 2021.        P-02e03/08 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Proc. 1014581-33.2019.8.26.0100. � MM. Juíza de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Priscilla Bi�ar Neves Ne�o, na forma da Lei, etc. Faz saber a Tailor Made Editorta Eirelli, 
CNPJ nº 13.748.733/0001-50, que Exact Securi�zadora S.A. ajuizou Ação Monitória para recebimento de R� 173.382,95 (fev/19) 
ante o inadimplemento da dívida confessada por meio do instrumento par�cular. Estando o réu em lugar ignorado e não 
sabido, expede-se edital para que, no prazo de 15 dias, decorrido o prazo do presente edital, pague o débito atualizado, bem 
como honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da causa. A fluir após os 20 supra, poderá apresentar embargos 
ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC em até 15 dias. Ficando adver�do de que no caso de revelia será 
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. SP, 16.08.2021.    P-02e03/08 

EDITAL PARA CONHECIMENTO �ERAL - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1021557-27.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara da Família e Sucess�es, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). L�CIANA LEAL 
J�N��EIRA VIEIRA REBELLODA SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
�verem que tramita por este Juízo os autos da ação de Inventário dos bens deixados por falecimento de AZIZ MARDO FILHO, 
Brasileiro, Solteiro, Empresário, R� 5.478.231-4, CPF 840.377.258-00, pai AZIZ MARDO, mãe JASSANÃ MARDO, 
Nascido/Nascida 25/01/1953, natural de São Paulo - SP, com endereço à Rua Ibituruna, 91, Apto 114, Parque Imperial, CEP 
04302-050, São Paulo - SP, cujo óbito ocorreu aos 10/10/2017, conforme Declaraç�es de fls. 241/251. Assim sendo e nos 
termos dos ar�gos 626, � 1º e 259, inciso III do Código de Processo Civil, o prazo para habilitação e impugnação de 
interessados incertos ou desconhecidos será de quinze dias, os quais fluirão após o decurso do prazo do presente edital. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 03 de agosto de 2021.                                                        P-02e03/08 
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