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A previsão do tempo para o feriado prolongado de 7 de setembro será de sol e tempe-
raturas altas. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva entre sábado e terça 
na Capital e no Interior, e os termômetros vão registrar temperaturas máximas pró-
ximas dos 30°C. No litoral, há previsão de chuva para segunda, quando a temperatura 
deve cair para 22°C em todo dia. Na terça, o tempo volta a � car � rme.                ESTADO/A3

Câmara aprova 
cemitérios 
para animais
A Câmara Municipal de São Pau-
lo aprovou nesta quarta-feira, 
em primeira votação, o Proje-
to de Lei 744/2020  que prevê a 
criação de cemitérios e crema-
tórios públicos para animais. O 
texto precisa ainda ser aprova-
do em segunda votação e rece-
ber a sanção do prefeito Ricardo 
Nunes (MDB) para se tornar lei. 
De acordo com o autor da pro-
posta, o vereador Arselino Tatto 
(PT), o descarte inadequado dos 
restos mortais de animais é um 
problema de saúde pública, es-
pecialmente na periferia da ci-
dade, e pode ser resolvido com 
a iniciativa.  ESTADO/A3

Lá vem o sol  Feriadão será 
de muito calor em todo 

o estado de São Paulo

ARNAUD PIERRE COURTADON/GAZETA DE S. PAULO

Bom Prato seguirá 
oferecendo refeições  
em Taboão  SERVIÇOS/A2

PROJETO DE LEI

Defesa terá 
Orçamento 
maior em 2022

BRASIL/A5

Pacheco: “Não 
se negocia com 
a democracia”

SP já tem 50% 
da população 
imunizada

Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pre-
sidente do Senado,  disse nesta 
quinta-feira que “não se negocia 
a democracia”. Ele deu a declara-
ção após  um  encontro com go-
vernadores de cinco estados e do 
Distrito Federal para discutir a cri-
se entre os Poderes.  BRASIL/A5

Na manhã desta quinta-feira (2) o 
estado de São Paulo atingiu a mar-
ca de 50% da população com mais 
de 18 anos imunizada com as duas 
doses da vacina contra a Covid-19.
O número representa cerca de 16,5 
milhões de pessoas com o esque-
ma vacinal completo, segundo o 
chamado “vacinômetro”, do go-
verno paulista.  ESTADO/A3

PIB impõe cenário 
adverso a Bolsonaro, 
avalia centrão  BRASIL/A5

Relatório europeu diz 
que terceira dose não 
é urgente  BRASIL/A5

QUEDA NA POPULARIDADE

Passagem de ônibus 
intermunicipal vai 
aumentar até 15%

 ATarifas foram reajustadas em 10% para os rodoviários e 
15% para os suburbanos nas linhas outorgadas pelo DER

O Governo de São Paulo libe-
rou um aumento de até 15% nos 
preços das passagens de ônibus 
intermunicipais no Estado, em 
meio ao avanço da pressão in§ a-

cionária no País. Os novos preços 
entram em vigor em 9 de setem-
bro. As tarifas foram reajustadas 
em 10% para os rodoviários e 15% 
para os suburbanos nas linhas 

outorgadas pelo DER (Departa-
mento de Estradas de Rodagem), 
de acordo com a Artesp (agência 
reguladora dos transportes em 
São Paulo).  ESTADO/A3

SÉRGIO TOMISAKI/FOLHAPRESS De Cruz das Almas a 
Vila Mariana: relembre  
como surgiu o bairro
Há 126 anos, no dia 3 de setembro 
de 1895, o então governador de São 
Paulo, Bernardino de Campos, re-
conheceu o distrito que hoje abri-
ga o bairro. Mas a história da Vila 
Mariana começa alguns anos an-
tes. Em 1864, foi aberta a “Estrada 
do Vergueiro”, que ligava a Capital 

a Santos. A estrada facilitou a via-
gem de tropeiros, mas também os 
deixou mais expostos aos ladrões 
e muitos perderam a vida. Para 
homenageá-los, cruzes eram co-
locadas ao longo da estrada, assim 
o bairro ganhou o seu primeiro 
nome: Cruz das Almas.    ESTADO/A3

Rock in Rio 2022:
pode se preparar 
para o festival!
Os ingressos para o festival, que 
terá nomes como Justin Bieber, 
Demi Lovato e Post Malone, cos-
tumam esgotar em poucas ho-
ras. Por isto, comprar o bilhete na 
pré-venda é a forma mais segura 
de garantir a entrada. Os clien-
tes Rock in Rio Club terão acesso 
a uma pré-venda exclusiva, que 
começa no dia 16 de setembro, 
às 19h, e vai até dia 20 de setem-
bro, às 19h.                        SERVIÇOS/A2
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 A O Governo de São Paulo 
liberou um aumento de até 
15% nos preços das passagens 
de ônibus intermunicipais 
no Estado, em meio ao avan-
ço da pressão inflacionária no 
País. Os novos preços entram 
em vigor em 9 de setembro.

As tarifas foram reajusta-
das em 10% para os rodoviá-
rios e 15% para os suburbanos 
nas linhas outorgadas pelo 
DER (Departamento de Estra-
das de Rodagem), de acordo 
com a Artesp (agência regu-
ladora dos transportes no Es-
tado). As informações são da 
“Folha”.

O serviço regular rodoviá-
rio é o que opera entre ter-
minais rodoviários ou agên-
cias de venda de passagens, 
nos ônibus de poltronas in-
dividuais e bagageiro externo, 
sem passageiros em pé. O su-
burbano usa ônibus urbano 
convencional, com cobrador 
dentro do veículo.

EMTU
Desde o último domingo No último domingo, as tarifas de 64 linhas da EMTU tiveram reajustes entre R$ 0,05 a R$ 0,10

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Passagem de ônibus vai subir 
até 15% no estado de São Paulo

(29), os as tarifas de 64 li-
nhas da Empresa Metropoli-
tana de Transportes Urbanos 
(EMTU) tiveram reajustes en-
tre R$ 0,05 a R$ 0,10.

De acordo com a EMTU, 
o aumento é por conta de 
reajuste em praças de pedá-
gios nas rodovias gerencia-
das pela Artesp, e as ligações 
prestam serviços nas regiões 
metropolitanas de São Pau-
lo, Campinas, Vale do Paraí-
ba-Litoral Norte e Sorocaba.
(GSP)

50% da 
população 
adulta já se 
imunizou 

 A Na manhã desta quin-
ta-feira (2) o estado de São 
Paulo atingiu a marca de 
50% da população com 
mais de 18 anos imunizada 
com as duas doses da vaci-
na contra a Covid-19.

O número representa 
cerca de 16,5 milhões de 
pessoas com o esquema va-
cinal completo, segundo o 
chamado “vacinômetro”, do 
governo paulista.

Até as 7h desta quinta, 
cerca de 51,7 milhões de do-
ses das vacinas haviam sido 
aplicadas no Estado, sendo 
34 milhões em 1ª dose, 16,5 
milhões em 2ª dose e 1,1 mi-
lhão da vacina da Janssen, 
de dose única.

De acordo com a secre-
taria da Saúde, o estado de 
São Paulo conclui agosto 
com recordes de vacinação 
contra Covid-19. No decor-
rer de todo o mês, foram 
aplicadas mais de 14,7 mi-
lhões de doses, com balan-
ços que chegaram a ultra-
passar 700 mil doses por 
dia. Mais informações no 
site da Gazeta. (GSP)

COM AS DUAS DOSES 

 A A previsão do tempo no 
estado de São Paulo para o 
feriado prolongado de 7 de 
setembro será de sol e tem-
peraturas altas.

De acordo com o Clima-
tempo, não há previsão de 
chuva entre sábado (4) e ter-
ça-feira (7) na Capital e no In-
terior, e os termômetros vão 
registrar temperaturas máxi-
mas próximas dos 30°C. No 
litoral, há previsão de chuva 
para segunda, quando a tem-
peratura deve cair para 22°C 
em todo dia. Na terça, o tem-
po volta a ficar firme.

Com o avanço do ar seco, 
para terça-feira, está prevista 

Feriado prolongado será de 
sol e calor em São Paulo

Feriado será de sol e calor em todo o estado de São Paulo
OSWALDO CORNETI/FOTOS PÚBLICAS

Não há previsão de chuva entre sábado e terça na Capital e no Interior, 
e os termômetros vão registrar temperaturas de cerca de 30°C

a chegada de forte onda de ca-
lor com temperatura máxima 
de 33°C na Capital. Os termô-
metros seguem elevados até 
quarta-feira (8), quando de-
vem chegar a 37°C, segundo 
o Climatempo.

O clima de inverno nesses 
dias será de grande amplitude 
térmica com mínimas entre 
12°C e 15°C, principalmente 
nas primeiras horas da ma-
nhã. (Folhapress)

 A A cidade de Ribeirão Pires, 
no ABC Paulista, totalizou na 
quarta-feira (1º) 16 dias sem 
mortes em decorrência do 
coronavírus na rede públi-
ca municipal. Além disso, o 
município atingiu a marca de 
seis mil pessoas recuperadas 
do vírus.

Antônio Carlos André de 
Castro, médico responsável 
pelo atendimento de Covid 
na cidade, já previa a queda 
no número de óbitos cau-
sadas pela doença. “É uma 
tendência, quanto mais se 
vacina, menor é o número 
de óbitos e infectados”, res-
saltou.

Aparecida de Jesus Lan-
dim, uma das recuperadas, 
contou que passou por mo-
mentos complicados duran-
te o avanço da doença. “Na 

Ribeirão Pires chega  
a 6 mil recuperados 

verdade não sabia que esta-
va com Covid. Fui ao médico 
e estava com mais de 50% do 
pulmão comprometido”, afir-
mou a munícipe, que ficou 
internada 10 dias no Hospi-
tal de Campanha.

“Agora estou bem, a re-
cuperação foi e tem sido a 
melhor possível, já realizei a 
bateria de exames e graças a 
Deus não sinto mais nada”, 
complementou Aparecida de 
Jesus.

INTERNADOS. 
Na quarta-feira, apenas 
dois pacientes acometidos 
pela Covid-19 estavam in-
ternados na rede pública 
do município. Ambos estão 
na UTI do Complexo Hos-
pitalar da UPA Santa Luzia.  
(GSP)

O Governo de São 
Paulo liberou um 
aumento de até 
15% nos preços 
das passagens 
de ônibus 
intermunicipais; 
novos preços 
entram em vigor 
em 9 de setembro

INTERMUNICIPAL. Tarifas foram reajustadas em 10% para os rodoviários e 15% para os suburbanos

O clima de 
inverno nesses 
dias será de 
grande amplitude 
térmica com 
mínimas entre 
12°C e 15°C, 
principalmente 
nas primeiras 
horas da manhã

 A Há 126 anos, no dia 3 de se-
tembro de 1895, o então gover-
nador do estado de São Paulo, 
Bernardino de Campos, reco-
nheceu, por meio da Lei 370, o 
distrito que hoje abriga o bair-
ro de Vila Mariana, porém, a 
história de um dos locais mais 
queridos da zona sul de São 
Paulo, começa alguns anos 
 antes. 

Em 1782, o governador 
Francisco da Cunha Menezes 
concedeu uma sesmaria a Lá-
zaro Rodrigues Piques. As ter-
ras iam do ribeirão Ipiranga 
até a Estrada do Cursino, abran-
gendo o futuro bairro. Anos 
mais tarde, em 1864, onde hoje 
é a Rua Vergueiro, foi aberta a 
“Estrada do Vergueiro”, que li-
gava a Capital à cidade de San-
tos. A estrada facilitou a viagem 
de tropeiros, mas também os 
deixou mais expostos aos la-
drões e muitos acabaram per-

Memória: Vila Mariana já foi 
conhecida como Cruz das Almas

Vista de edifícios residenciais  na região da Vila Mariana 

 RUBENS CHAVES/FOLHAPRESS

dendo a vida. Para homena-
geá-los, cruzes eram colocadas 
ao longo da estrada, assim o 
bairro ganhou o seu primeiro 
nome: Cruz das Almas.

Com a chegada dos imi-
grantes italianos, a região pas-

sou a ser conhecida como 
Colônia e ganhou diversos po-
mares e pequenos roçados. Já 
o nome Vila Mariana, adotado 
no final do século 19, possui 
origem incerta.

A versão mais aceita é a re-

lacionada ao engenheiro ale-
mão Alberto Kuhlman. Entre 
1883 e 1886, ele foi o responsá-
vel pela construção da Estra-
da do Fagundes, uma estrada 
de ferro que ligava a Liberdade 
até Santo Amaro. A uma das 
estações, o engenheiro deu o 
nome de sua esposa, Mariana, 
que anos mais tarde passou a 
denominar também o bairro.

A outra versão atribui o 
nome do bairro ao coronel da 
guarda nacional Carlos Eduar-
do de Paula Petit, figura impor-
tante da região, que chegou a 
ser vereador e juiz de paz, e te-
ria juntado os nomes da espo-
sa, Maria, e da sogra, Ana, para 
batizar o bairro.

MATADOURO MUNICIPAL
Um dos locais mais importan-
tes para a região foi o Matadou-
ro Municipal, que funcionou 
no largo Senador Raul Cardozo, 
entre os anos de 1887 e 1927. A 
região se desenvolveu ao redor 
do matadouro, que chegou a 
fornecer 14 mil quilos de carne 
bovina para a população. A ma-
téria na íntegra está no site da 
Gazeta. (Gladys Magalhães)

 A A Câmara Municipal de São 
Paulo aprovou nesta quarta- 
feira, em primeira votação, um 
projeto de lei que prevê a cria-
ção de cemitérios e cremató-
rios públicos para animais. O 
texto precisa ainda ser apro-
vado em segunda votação e 
receber a sanção do prefeito 
Ricardo Nunes (MDB) para se 
tornar lei.

De acordo com o autor da 
proposta, o vereador Arselino 
Tatto (PT), o descarte inadequa-
do dos restos mortais de ani-
mais é um problema de saúde 
pública, especialmente na pe-
riferia da cidade, e pode ser re-
solvido com a iniciativa.

“A ideia do projeto é que 
quem tenha condições finan-
ceiras possa pagar pelo sepulta-
mento particular e aqueles que 
não puderem terão acesso ao 
serviço de forma gratuita, uma 
vez comprovada a situação de 
baixa renda. A prefeitura já ofe-

Projeto prevê cemitério 
público para animais 

rece atendimento veterinário 
gratuito, por que não implan-
tar os serviços de sepultamen-
to e cremação de animais tam-
bém?”, disse o petista.

Segundo  o Projeto de 
Lei  744/2020, caberá à admi-
nistração pública oferecer a op-
ção do sepultamento de ani-
mais em cemitérios públicos 
ou particulares, além de im-
plantar um crematório muni-
cipal e tornar disponível o ser-
viço de exumação.

“Na década de 90 eu apro-
vei uma lei que garante até hoje 
a gratuidade da taxa de sepul-
tamento para famílias de bai-
xa renda em cemitérios públi-
cos municipais. Acredito que 
a prefeitura possa criar essa 
possibilidade também para 
o sepultamento de animais, 
particular para quem pode pa-
gar e gratuito para as famílias 
mais pobres”, afirmou Tatto.  
(Bruno Hoffmann)
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O governo do 
estado de São 
Paulo anun-
ciou a prorro-
gação da ofer-

ta das três refeições e da 
alimentação gratuita a pes-
soas em situação de rua na 
rede Bom Prato até 31 de de-
zembro. A ação visa garan-
tir a segurança alimentar 
principalmente das pessoas 
em extrema vulnerabilida-
de social durante a pande-
mia do coronavírus. Em 
Taboão da Serra, na região 
sudoeste da Grande São 
Paulo, o restaurante funcio-
na de segunda a sexta-feira.

Outra novidade é que, 
desde 1º de setembro, to-
dos os restaurantes da rede 
reabriram os salões, em 
substituição ao serviço de 
marmitex, adotado emer-

 D Bom Prato de Taboão da Serra, na Grande SP, continuará 
oferecendo jantar e refeições gratuitas até 31 de dezembro

REINALDO CANATO/UOL/FOLHAPRESS

Bom Prato continuará 
oferecendo refeições 

gencialmente em março de 
2020, no começo da pan-
demia.

A reabertura dos salões 
segue todos os protocolos 
de higiene necessários para 

evitar a propagação do coro-
navírus, com uso de másca-
ras quando os usuários não 
estiverem fazendo as refei-
ções, distanciamento tanto 
nas filas quanto nas mesas 

(cadeiras alternadas entre 
os usuários), disponibili-
zação de sabão e álcool em 
gel nos lavatórios e contro-
le do número de pessoas 
dentro do salão. O usuário 
paga pelo café da manhã o 
valor de R$ 0,50 e o almoço 
e jantar R$ 1.

SERVIÇO
Bom Prato de Taboão da 
Serra
Endereço: Praça Luiz Gon-
zaga, Vila Carmelina (região 
do Pirajuçara)
Horário e valores: Café da 
manhã, das 7h às 9h – R$ 
0,50 /Almoço, das 10h30 às 
até acabar a cota de 1.200 
– R$ 1,00 / Jantar, das 17h 
às 18h
Funcionamento: De segun-
da a sexta-feira. (GSP e Portal 
O Taboanense) 

Exatamente daqui 
a um ano, em 3 
de setembro de 
2022, os fãs de 
música esperam 

se encontrar no Parque 
Olímpico, no Rio de Janei-
ro, para os shows do Rock 
in Rio 2022. O festival que é 
considerado um dos maio-
res do mundo segue pelos 
dias  4, 8, 9, 10 e 11. A orga-
nização já divulgou alguns 
nomes do line-up, como 
Justin Bieber, Demi Lova-
to e Post Malone, porém o 
evento promete ainda mais 
surpresas. Para entrar no 
clima, listamos tudo o que 
você precisa saber sobre a edição.

A ideia era que o festival fosse reali-
zado em setembro e outubro deste ano, 
mas por conta da pandemia do coronaví-
rus ele foi adiado para o ano que vem. A 
última edição do Rock in Rio aconteceu 
em 2019. Na ocasião, mais de 700 mil 
pessoas compareceram ao evento.

Desde o mês passado, aos poucos, a 
organização do festival começou a di-
vulgar as primeiras atrações, pré-venda 
de ingressos e novidades para a próxi-
ma edição. Como de costume, o Rock in 
Rio promete muita música. Com isso, a 
quantidade de palcos do festival é gran-
diosa. Entre os principais estão: Palco 
Mundo, Palco Sunset, Palco New Order 
Dance e Espaço Favela. O festival terá 
sete dias, com mais de 250 shows, 670 
artistas e 500 horas de entretenimento.

PRÉ-VENDA DE INGRESSOS.
Os ingressos para o festival costumam 
esgotar em poucas horas. Devido a isto, 
comprar o bilhete na pré-venda é a for-
ma mais segura de garantir a entrada. 
Os clientes Rock in Rio Club terão acesso 
a uma pré-venda exclusiva, que come-
ça no dia 16 de setembro, às 19h e vai até 
dia 20 de setembro, às 19h.

A venda do ingresso ocorre na pági-
na exclusiva do festival, o Ingresso.com 
a partir do dia 21 de setembro, às 19h. Na 
data, é possível adquirir apenas o Rock 

in Rio Card — um tipo de ingresso ante-
cipado, mas que garante a presença no 
evento.

Serão permitidos quatro Rock in Rio 
Card por CPF, sendo apenas uma meia-
-entrada para cada um. Esse tipo de in-
gresso é válido para uma única entrada 
no festival - a escolha do dia é feita pelo 
comprador. Após a compra não é possí-
vel alterar o dia escolhido.

VALOR DO INGRESSO. 
O preço do Rock in Rio Card aumentou. 
A inteira custará R$ 545 e a meia-entrada, 
prevista por lei, sai a R$ 272,50. Há ain-
da possibilidade 15% de desconto para 
clientes Itaú Unibanco, não cumulativo 
com a meia. O pagamento pode ser feito 
por cartão de crédito e o valor parcela-
do em até seis vezes. O aumento no cus-
to do antecipado pode ser um indicativo 
de um valor mais alto nas vendas gerais 
após a confirmação de todas as atrações.

NOVAS ATRAÇÕES
Procurada pela Gazeta, a organização do 
Rock in Rio informou que a divulgação 
das atrações segue um planejamento e 
que ela acontecerá de forma gradual até 
o próximo ano.

O line-up completo com todas as 
atrações pode ser acessado no site da 
Gazeta (www.gazetasp.com.br). (Matheus 
Herbert)

Rock in Rio 2022: Festival acontece daqui 
um ano; veja tudo que se sabe até agora  

 D Exatamente daqui a um ano, em 3 de setembro de 2022, os fãs de música esperam se 
encontrar no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro; festival é considerado um dos maiores do mundo 

ADRIANO VIZONI/FOLHAPRESS

 A organização já 
divulgou alguns 
nomes do line-up, 
como Justin Bieber, 
Demi Lovato e 
Post Malone, 
porém o evento 
promete ainda 
mais surpresas; 
a venda do 
ingresso ocorre na 
página exclusiva 
do festival, o 
Ingresso.com a 
partir do dia 21 de 
setembro, às 19h

Gabarito liberado. O Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep), ligado ao Ministério da Educa-
ção (MEC), divulgou os gabaritos do Exame Nacional para 
a Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Enc-
ceja). As informações foram publicadas no site do Institu-
to, disponível na seção de provas e gabaritos do Encceja 
(www.gov.br)  . As provas e os cadernos de questões tam-
bém foram disponibilizados. As pessoas que realizaram o 
exame podem conferir as informações por prova, separa-
das pelo tipo de ensino (fundamental ou médio) e área de 
conhecimento (língua portuguesa, matemática, geografia 
e história, ciências da natureza e suas tecnologias, lingua-
gens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e 
suas tecnologias). O Exame é destinado a jovens que não 
concluíram os ensinos fundamental ou médio e desejam 
ter a certificação da conclusão dessas etapas de ensino. O 
Encceja foi aplicado no domingo (29). A prova foi feita em 
622 cidades nos 26 estados e no Distrito Federal. (Agência 
Brasil e GSP)

Serviços públicos. No dia 3 de setembro, sexta-feira, a 
CEO da Dados Legais, Luiza Leite, irá participar do Painel 
“Como as startups podem aumentar a eficiência de servi-
ços públicos e a segurança das Cidades Inteligentes?”, du-
rante a próxima edição do evento nacional do Connected 
Smart Cities. O evento, que está na programação do Bra-
zilLAB, promete apresentar soluções e discutir os desafios 
e oportunidades para as GovTechs no âmbito municipal. 
A palestra da advogada, especialista em LGPD, Luiza Leite, 
ocorrerá de forma totalmente online das 14h45 às 15h30, e 
pode ser acessada através do link: evento.connectedsmart-
cities.com.br/evento-nacional. (GSP)

Recuou. A produção industrial recuou 1,3% em julho. É 
o segundo resultado negativo consecutivo, acumulando 
com o mês anterior perda de 1,5%, após alta de 1,2% em 
maio. Com a queda de julho, a produção industrial ficou 
2,1% abaixo do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 
2020.  Em relação a julho de 2020, houve avanço de 1,2%, 
sendo a 11ª taxa positiva consecutiva nessa comparação. 
No ano, o setor registra alta de 11% e, em 12 meses, de 7%. 
Os números são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), di-
vulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). (Agência Brasil e GSP)

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

NOTAS
ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO. Governo de SP anunciou a prorrogação da oferta das três 
refeições e da alimentação gratuita a pessoas em situação de rua na rede Bom Prato

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
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Araçatuba

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

Nos fi ns de semana não há rodízio.
Valor da multa é de R$ 130,16.
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 A O Governo de São Paulo 
liberou um aumento de até 
15% nos preços das passagens 
de ônibus intermunicipais 
no Estado, em meio ao avan-
ço da pressão inflacionária no 
País. Os novos preços entram 
em vigor em 9 de setembro.

As tarifas foram reajusta-
das em 10% para os rodoviá-
rios e 15% para os suburbanos 
nas linhas outorgadas pelo 
DER (Departamento de Estra-
das de Rodagem), de acordo 
com a Artesp (agência regu-
ladora dos transportes no Es-
tado). As informações são da 
“Folha”.

O serviço regular rodoviá-
rio é o que opera entre ter-
minais rodoviários ou agên-
cias de venda de passagens, 
nos ônibus de poltronas in-
dividuais e bagageiro externo, 
sem passageiros em pé. O su-
burbano usa ônibus urbano 
convencional, com cobrador 
dentro do veículo.

EMTU
Desde o último domingo No último domingo, as tarifas de 64 linhas da EMTU tiveram reajustes entre R$ 0,05 a R$ 0,10

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Passagem de ônibus vai subir 
até 15% no estado de São Paulo

(29), os as tarifas de 64 li-
nhas da Empresa Metropoli-
tana de Transportes Urbanos 
(EMTU) tiveram reajustes en-
tre R$ 0,05 a R$ 0,10.

De acordo com a EMTU, 
o aumento é por conta de 
reajuste em praças de pedá-
gios nas rodovias gerencia-
das pela Artesp, e as ligações 
prestam serviços nas regiões 
metropolitanas de São Pau-
lo, Campinas, Vale do Paraí-
ba-Litoral Norte e Sorocaba.
(GSP)

50% da 
população 
adulta já se 
imunizou 

 A Na manhã desta quin-
ta-feira (2) o estado de São 
Paulo atingiu a marca de 
50% da população com 
mais de 18 anos imunizada 
com as duas doses da vaci-
na contra a Covid-19.

O número representa 
cerca de 16,5 milhões de 
pessoas com o esquema va-
cinal completo, segundo o 
chamado “vacinômetro”, do 
governo paulista.

Até as 7h desta quinta, 
cerca de 51,7 milhões de do-
ses das vacinas haviam sido 
aplicadas no Estado, sendo 
34 milhões em 1ª dose, 16,5 
milhões em 2ª dose e 1,1 mi-
lhão da vacina da Janssen, 
de dose única.

De acordo com a secre-
taria da Saúde, o estado de 
São Paulo conclui agosto 
com recordes de vacinação 
contra Covid-19. No decor-
rer de todo o mês, foram 
aplicadas mais de 14,7 mi-
lhões de doses, com balan-
ços que chegaram a ultra-
passar 700 mil doses por 
dia. Mais informações no 
site da Gazeta. (GSP)

COM AS DUAS DOSES 

 A A previsão do tempo no 
estado de São Paulo para o 
feriado prolongado de 7 de 
setembro será de sol e tem-
peraturas altas.

De acordo com o Clima-
tempo, não há previsão de 
chuva entre sábado (4) e ter-
ça-feira (7) na Capital e no In-
terior, e os termômetros vão 
registrar temperaturas máxi-
mas próximas dos 30°C. No 
litoral, há previsão de chuva 
para segunda, quando a tem-
peratura deve cair para 22°C 
em todo dia. Na terça, o tem-
po volta a ficar firme.

Com o avanço do ar seco, 
para terça-feira, está prevista 

Feriado prolongado será de 
sol e calor em São Paulo

Feriado será de sol e calor em todo o estado de São Paulo
OSWALDO CORNETI/FOTOS PÚBLICAS

Não há previsão de chuva entre sábado e terça na Capital e no Interior, 
e os termômetros vão registrar temperaturas de cerca de 30°C

a chegada de forte onda de ca-
lor com temperatura máxima 
de 33°C na Capital. Os termô-
metros seguem elevados até 
quarta-feira (8), quando de-
vem chegar a 37°C, segundo 
o Climatempo.

O clima de inverno nesses 
dias será de grande amplitude 
térmica com mínimas entre 
12°C e 15°C, principalmente 
nas primeiras horas da ma-
nhã. (Folhapress)

 A A cidade de Ribeirão Pires, 
no ABC Paulista, totalizou na 
quarta-feira (1º) 16 dias sem 
mortes em decorrência do 
coronavírus na rede públi-
ca municipal. Além disso, o 
município atingiu a marca de 
seis mil pessoas recuperadas 
do vírus.

Antônio Carlos André de 
Castro, médico responsável 
pelo atendimento de Covid 
na cidade, já previa a queda 
no número de óbitos cau-
sadas pela doença. “É uma 
tendência, quanto mais se 
vacina, menor é o número 
de óbitos e infectados”, res-
saltou.

Aparecida de Jesus Lan-
dim, uma das recuperadas, 
contou que passou por mo-
mentos complicados duran-
te o avanço da doença. “Na 

Ribeirão Pires chega  
a 6 mil recuperados 

verdade não sabia que esta-
va com Covid. Fui ao médico 
e estava com mais de 50% do 
pulmão comprometido”, afir-
mou a munícipe, que ficou 
internada 10 dias no Hospi-
tal de Campanha.

“Agora estou bem, a re-
cuperação foi e tem sido a 
melhor possível, já realizei a 
bateria de exames e graças a 
Deus não sinto mais nada”, 
complementou Aparecida de 
Jesus.

INTERNADOS. 
Na quarta-feira, apenas 
dois pacientes acometidos 
pela Covid-19 estavam in-
ternados na rede pública 
do município. Ambos estão 
na UTI do Complexo Hos-
pitalar da UPA Santa Luzia.  
(GSP)

O Governo de São 
Paulo liberou um 
aumento de até 
15% nos preços 
das passagens 
de ônibus 
intermunicipais; 
novos preços 
entram em vigor 
em 9 de setembro

INTERMUNICIPAL. Tarifas foram reajustadas em 10% para os rodoviários e 15% para os suburbanos

O clima de 
inverno nesses 
dias será de 
grande amplitude 
térmica com 
mínimas entre 
12°C e 15°C, 
principalmente 
nas primeiras 
horas da manhã

 A Há 126 anos, no dia 3 de se-
tembro de 1895, o então gover-
nador do estado de São Paulo, 
Bernardino de Campos, reco-
nheceu, por meio da Lei 370, o 
distrito que hoje abriga o bair-
ro de Vila Mariana, porém, a 
história de um dos locais mais 
queridos da zona sul de São 
Paulo, começa alguns anos 
 antes. 

Em 1782, o governador 
Francisco da Cunha Menezes 
concedeu uma sesmaria a Lá-
zaro Rodrigues Piques. As ter-
ras iam do ribeirão Ipiranga 
até a Estrada do Cursino, abran-
gendo o futuro bairro. Anos 
mais tarde, em 1864, onde hoje 
é a Rua Vergueiro, foi aberta a 
“Estrada do Vergueiro”, que li-
gava a Capital à cidade de San-
tos. A estrada facilitou a viagem 
de tropeiros, mas também os 
deixou mais expostos aos la-
drões e muitos acabaram per-

Memória: Vila Mariana já foi 
conhecida como Cruz das Almas

Vista de edifícios residenciais  na região da Vila Mariana 

 RUBENS CHAVES/FOLHAPRESS

dendo a vida. Para homena-
geá-los, cruzes eram colocadas 
ao longo da estrada, assim o 
bairro ganhou o seu primeiro 
nome: Cruz das Almas.

Com a chegada dos imi-
grantes italianos, a região pas-

sou a ser conhecida como 
Colônia e ganhou diversos po-
mares e pequenos roçados. Já 
o nome Vila Mariana, adotado 
no final do século 19, possui 
origem incerta.

A versão mais aceita é a re-

lacionada ao engenheiro ale-
mão Alberto Kuhlman. Entre 
1883 e 1886, ele foi o responsá-
vel pela construção da Estra-
da do Fagundes, uma estrada 
de ferro que ligava a Liberdade 
até Santo Amaro. A uma das 
estações, o engenheiro deu o 
nome de sua esposa, Mariana, 
que anos mais tarde passou a 
denominar também o bairro.

A outra versão atribui o 
nome do bairro ao coronel da 
guarda nacional Carlos Eduar-
do de Paula Petit, figura impor-
tante da região, que chegou a 
ser vereador e juiz de paz, e te-
ria juntado os nomes da espo-
sa, Maria, e da sogra, Ana, para 
batizar o bairro.

MATADOURO MUNICIPAL
Um dos locais mais importan-
tes para a região foi o Matadou-
ro Municipal, que funcionou 
no largo Senador Raul Cardozo, 
entre os anos de 1887 e 1927. A 
região se desenvolveu ao redor 
do matadouro, que chegou a 
fornecer 14 mil quilos de carne 
bovina para a população. A ma-
téria na íntegra está no site da 
Gazeta. (Gladys Magalhães)

 A A Câmara Municipal de São 
Paulo aprovou nesta quarta- 
feira, em primeira votação, um 
projeto de lei que prevê a cria-
ção de cemitérios e cremató-
rios públicos para animais. O 
texto precisa ainda ser apro-
vado em segunda votação e 
receber a sanção do prefeito 
Ricardo Nunes (MDB) para se 
tornar lei.

De acordo com o autor da 
proposta, o vereador Arselino 
Tatto (PT), o descarte inadequa-
do dos restos mortais de ani-
mais é um problema de saúde 
pública, especialmente na pe-
riferia da cidade, e pode ser re-
solvido com a iniciativa.

“A ideia do projeto é que 
quem tenha condições finan-
ceiras possa pagar pelo sepulta-
mento particular e aqueles que 
não puderem terão acesso ao 
serviço de forma gratuita, uma 
vez comprovada a situação de 
baixa renda. A prefeitura já ofe-

Projeto prevê cemitério 
público para animais 

rece atendimento veterinário 
gratuito, por que não implan-
tar os serviços de sepultamen-
to e cremação de animais tam-
bém?”, disse o petista.

Segundo  o Projeto de 
Lei  744/2020, caberá à admi-
nistração pública oferecer a op-
ção do sepultamento de ani-
mais em cemitérios públicos 
ou particulares, além de im-
plantar um crematório muni-
cipal e tornar disponível o ser-
viço de exumação.

“Na década de 90 eu apro-
vei uma lei que garante até hoje 
a gratuidade da taxa de sepul-
tamento para famílias de bai-
xa renda em cemitérios públi-
cos municipais. Acredito que 
a prefeitura possa criar essa 
possibilidade também para 
o sepultamento de animais, 
particular para quem pode pa-
gar e gratuito para as famílias 
mais pobres”, afirmou Tatto.  
(Bruno Hoffmann)
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O governo do 
estado de São 
Paulo anun-
ciou a prorro-
gação da ofer-

ta das três refeições e da 
alimentação gratuita a pes-
soas em situação de rua na 
rede Bom Prato até 31 de de-
zembro. A ação visa garan-
tir a segurança alimentar 
principalmente das pessoas 
em extrema vulnerabilida-
de social durante a pande-
mia do coronavírus. Em 
Taboão da Serra, na região 
sudoeste da Grande São 
Paulo, o restaurante funcio-
na de segunda a sexta-feira.

Outra novidade é que, 
desde 1º de setembro, to-
dos os restaurantes da rede 
reabriram os salões, em 
substituição ao serviço de 
marmitex, adotado emer-

 D Bom Prato de Taboão da Serra, na Grande SP, continuará 
oferecendo jantar e refeições gratuitas até 31 de dezembro

REINALDO CANATO/UOL/FOLHAPRESS

Bom Prato continuará 
oferecendo refeições 

gencialmente em março de 
2020, no começo da pan-
demia.

A reabertura dos salões 
segue todos os protocolos 
de higiene necessários para 

evitar a propagação do coro-
navírus, com uso de másca-
ras quando os usuários não 
estiverem fazendo as refei-
ções, distanciamento tanto 
nas filas quanto nas mesas 

(cadeiras alternadas entre 
os usuários), disponibili-
zação de sabão e álcool em 
gel nos lavatórios e contro-
le do número de pessoas 
dentro do salão. O usuário 
paga pelo café da manhã o 
valor de R$ 0,50 e o almoço 
e jantar R$ 1.

SERVIÇO
Bom Prato de Taboão da 
Serra
Endereço: Praça Luiz Gon-
zaga, Vila Carmelina (região 
do Pirajuçara)
Horário e valores: Café da 
manhã, das 7h às 9h – R$ 
0,50 /Almoço, das 10h30 às 
até acabar a cota de 1.200 
– R$ 1,00 / Jantar, das 17h 
às 18h
Funcionamento: De segun-
da a sexta-feira. (GSP e Portal 
O Taboanense) 

Exatamente daqui 
a um ano, em 3 
de setembro de 
2022, os fãs de 
música esperam 

se encontrar no Parque 
Olímpico, no Rio de Janei-
ro, para os shows do Rock 
in Rio 2022. O festival que é 
considerado um dos maio-
res do mundo segue pelos 
dias  4, 8, 9, 10 e 11. A orga-
nização já divulgou alguns 
nomes do line-up, como 
Justin Bieber, Demi Lova-
to e Post Malone, porém o 
evento promete ainda mais 
surpresas. Para entrar no 
clima, listamos tudo o que 
você precisa saber sobre a edição.

A ideia era que o festival fosse reali-
zado em setembro e outubro deste ano, 
mas por conta da pandemia do coronaví-
rus ele foi adiado para o ano que vem. A 
última edição do Rock in Rio aconteceu 
em 2019. Na ocasião, mais de 700 mil 
pessoas compareceram ao evento.

Desde o mês passado, aos poucos, a 
organização do festival começou a di-
vulgar as primeiras atrações, pré-venda 
de ingressos e novidades para a próxi-
ma edição. Como de costume, o Rock in 
Rio promete muita música. Com isso, a 
quantidade de palcos do festival é gran-
diosa. Entre os principais estão: Palco 
Mundo, Palco Sunset, Palco New Order 
Dance e Espaço Favela. O festival terá 
sete dias, com mais de 250 shows, 670 
artistas e 500 horas de entretenimento.

PRÉ-VENDA DE INGRESSOS.
Os ingressos para o festival costumam 
esgotar em poucas horas. Devido a isto, 
comprar o bilhete na pré-venda é a for-
ma mais segura de garantir a entrada. 
Os clientes Rock in Rio Club terão acesso 
a uma pré-venda exclusiva, que come-
ça no dia 16 de setembro, às 19h e vai até 
dia 20 de setembro, às 19h.

A venda do ingresso ocorre na pági-
na exclusiva do festival, o Ingresso.com 
a partir do dia 21 de setembro, às 19h. Na 
data, é possível adquirir apenas o Rock 

in Rio Card — um tipo de ingresso ante-
cipado, mas que garante a presença no 
evento.

Serão permitidos quatro Rock in Rio 
Card por CPF, sendo apenas uma meia-
-entrada para cada um. Esse tipo de in-
gresso é válido para uma única entrada 
no festival - a escolha do dia é feita pelo 
comprador. Após a compra não é possí-
vel alterar o dia escolhido.

VALOR DO INGRESSO. 
O preço do Rock in Rio Card aumentou. 
A inteira custará R$ 545 e a meia-entrada, 
prevista por lei, sai a R$ 272,50. Há ain-
da possibilidade 15% de desconto para 
clientes Itaú Unibanco, não cumulativo 
com a meia. O pagamento pode ser feito 
por cartão de crédito e o valor parcela-
do em até seis vezes. O aumento no cus-
to do antecipado pode ser um indicativo 
de um valor mais alto nas vendas gerais 
após a confirmação de todas as atrações.

NOVAS ATRAÇÕES
Procurada pela Gazeta, a organização do 
Rock in Rio informou que a divulgação 
das atrações segue um planejamento e 
que ela acontecerá de forma gradual até 
o próximo ano.

O line-up completo com todas as 
atrações pode ser acessado no site da 
Gazeta (www.gazetasp.com.br). (Matheus 
Herbert)

Rock in Rio 2022: Festival acontece daqui 
um ano; veja tudo que se sabe até agora  

 D Exatamente daqui a um ano, em 3 de setembro de 2022, os fãs de música esperam se 
encontrar no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro; festival é considerado um dos maiores do mundo 

ADRIANO VIZONI/FOLHAPRESS

 A organização já 
divulgou alguns 
nomes do line-up, 
como Justin Bieber, 
Demi Lovato e 
Post Malone, 
porém o evento 
promete ainda 
mais surpresas; 
a venda do 
ingresso ocorre na 
página exclusiva 
do festival, o 
Ingresso.com a 
partir do dia 21 de 
setembro, às 19h

Gabarito liberado. O Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep), ligado ao Ministério da Educa-
ção (MEC), divulgou os gabaritos do Exame Nacional para 
a Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Enc-
ceja). As informações foram publicadas no site do Institu-
to, disponível na seção de provas e gabaritos do Encceja 
(www.gov.br)  . As provas e os cadernos de questões tam-
bém foram disponibilizados. As pessoas que realizaram o 
exame podem conferir as informações por prova, separa-
das pelo tipo de ensino (fundamental ou médio) e área de 
conhecimento (língua portuguesa, matemática, geografia 
e história, ciências da natureza e suas tecnologias, lingua-
gens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e 
suas tecnologias). O Exame é destinado a jovens que não 
concluíram os ensinos fundamental ou médio e desejam 
ter a certificação da conclusão dessas etapas de ensino. O 
Encceja foi aplicado no domingo (29). A prova foi feita em 
622 cidades nos 26 estados e no Distrito Federal. (Agência 
Brasil e GSP)

Serviços públicos. No dia 3 de setembro, sexta-feira, a 
CEO da Dados Legais, Luiza Leite, irá participar do Painel 
“Como as startups podem aumentar a eficiência de servi-
ços públicos e a segurança das Cidades Inteligentes?”, du-
rante a próxima edição do evento nacional do Connected 
Smart Cities. O evento, que está na programação do Bra-
zilLAB, promete apresentar soluções e discutir os desafios 
e oportunidades para as GovTechs no âmbito municipal. 
A palestra da advogada, especialista em LGPD, Luiza Leite, 
ocorrerá de forma totalmente online das 14h45 às 15h30, e 
pode ser acessada através do link: evento.connectedsmart-
cities.com.br/evento-nacional. (GSP)

Recuou. A produção industrial recuou 1,3% em julho. É 
o segundo resultado negativo consecutivo, acumulando 
com o mês anterior perda de 1,5%, após alta de 1,2% em 
maio. Com a queda de julho, a produção industrial ficou 
2,1% abaixo do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 
2020.  Em relação a julho de 2020, houve avanço de 1,2%, 
sendo a 11ª taxa positiva consecutiva nessa comparação. 
No ano, o setor registra alta de 11% e, em 12 meses, de 7%. 
Os números são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), di-
vulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). (Agência Brasil e GSP)

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

NOTAS
ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO. Governo de SP anunciou a prorrogação da oferta das três 
refeições e da alimentação gratuita a pessoas em situação de rua na rede Bom Prato

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.

DOMINGO:AMANHÃ: SEGUNDA

18° 33°
16° 31°

17° 29°

14° 29°

15° 28°

16° 32°

19° 33°

17° 33°
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.

16º 31° 16º 32° 15º 30°
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Pregão Presencial 27/2021 - Proc. Adm. 270/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 27/2021 – 

cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições de gêneros alimentícios destinados aos 
Departamentos da Prefeitura Municipal de Alambari/SP. O Edital poderá ser adquirido no Paço 
Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Data da abertura dos 
envelopes dia 20.09.2021 às 09:30 hrs.

Alambari, 02 de setembro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/2021 - TOMADA N.º 003/2021
O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ 
sob o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito 
Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa in-
teressar que fará realizar licitação na modalidade tomada, na forma presencial, tendo em 
vista a escolha da proposta de menor preço para contratação de empresa para fornecimento 
de material e mão de obra para reforma e adequação do prédio do CRASS, localizado na Rua 
Ver. José Sebastião de Mello, nº 163 - Jardim São Luis, conforme condições e exigências 
estabelecidas no termo de referência e anexos. Data e horário de recebimento público dos 
documentos de credenciamento e envelopes de habilitação e proposta: até às 13h45min 
do dia 23 de setembro de 2021. Data e horário da sessão pública de abertura dos envelo-
pes: Pontualmente às 14h00min do dia 23 de setembro de 2021. Local: Sala de Licitações e 
Contratos da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167 - Centro, CEP 
14.200-000 - Fone/Fax: (016) 3984-9070. O instrumento convocatório e seus anexos poderão 
ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção 
de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min 
e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado 
pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 075/2021 - TOMADA N.º 004/2021

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Munici-
pal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade tomada, na forma presencial, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de empresa para execução de reforma na edifi cação e 
pintura do Cruzeiro, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência e ane-
xos. Data e horário de recebimento público dos documentos de credenciamento e envelopes 
de habilitação e proposta: até às 09h30min do dia 23 de setembro de 2021. Data e horário da 
sessão pública de abertura dos envelopes: Pontualmente às 10h00min do dia 23 de setembro de 
2021. Local: Sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Rodolfo 
Miranda, n.º 167 - Centro, CEP 14.200-000 - Fone/Fax: (016) 3984-9070. O instrumento convo-
catório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.sao
simao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 
09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, 
ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 85/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021
A Prefeitura Municipal de Bebedouro torna público para conhecimento de interessados, que no dia 
08 de outubro de 2021, às 13:00 horas, no Protocolo da Prefeitura, no prédio do Paço Municipal, 
localizado à Praça José Stamato Sobrinho nº 45, Centro, na cidade de Bebedouro, Estado de São 
Paulo, serão recebidos os envelopes de nº 1 “Documentação” e de nº 2 “Proposta de Preços” rela-
tivos à licitação modalidade Concorrência Pública nº 02/2021, do Tipo “Menor Preço Global”, 
que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil, devidamente 
cadastrada no CREA, incluindo Profissionais Habilitados, para Execução de Recapeamento 
Asfáltico e Infraestrutura Urbana no Município de Bebedouro/SP., localizado no Residencial 
União e Jardim São Carlos todos no Município de Bebedouro/SP., com recursos financeiros 
oriundos do CONTRATO DE REPASSE Nº 896652/2019/MDR/CAIXA que entre si celebraram a 
UNIÃO FEDERAL, por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, repre-
sentado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e o MUNICÍPIO DE BEBEDOURO, objetivando a 
execução de ações relativas ao planejamento urbano e com contrapartida do MUNICÍPIO, NÚMERO 
DE OPERAÇÃO 1069505-00/2019/MDR/CAIXA, incluindo: material, mão-de-obra, equipamentos, 
transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim tudo às expensas da contratada, sob o 
Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço Global, que serão abertos às 13:30 horas 
do mesmo dia. O Edital e seus respectivos Anexos da Licitação serão fornecidos aos interessados 
gratuitamente no site oficial do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderá ser adquirido na Divi-
são de Despesas - Setor de Licitação, na Prefeitura Municipal de Bebedouro, com endereço à Praça 
José Stamato Sobrinho, nº 45, Centro, neste Município, através de cópia impressa ou cópia por meio 
magnético gravado em CD, mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação Mu-
nicipal - DAM no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário 
entre 11:00 às 15:00 horas, ou informações pelo telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 02 de setembro de 2021.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

SUSPENSÃO DO
PREGÃO ELETRÔNICO 

EDITAL Nº 115/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021

Por determinação do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo – TC-017886.989.21-9 e 
TC-17889.989.21-6, a Prefeitura Municipal de 
Birigui torna público que o Pregão Eletrônico 
nº 69/2021, será SUSPENSO. Melhores infor-
mações poderão ser obtidos junto a Divisão de 
Compras, Licitação e Gestão de Contratos na 
Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim Morumbi. 
Leandro Maffeis Milani Prefeito do Município de 
Birigui–SP, 02/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°. 06/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de espaço para apresentações e 
recepção de exposições no prédio da Estação Cultural de Olímpia, referente ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento - FINISA Contrato n° 0554922 - DVº:74 da Caixa Econômica Federal. Entrega dos Envelopes: 
23/09/2021 às 09h30. Abertura dos Envelopes: 23/09/2021 às 10h. Tel.: (17) 3279-3274. Site www.olimpia.sp.gov.br.

Olímpia, 02 de setembro de 2021. João Luiz Alves Ferreira - Diretor da Divisão de Suprimentos

EDITAL Nº 127/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2.021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
materiais de estomias, destinados aos pacien-
tes assistidos pela Secretaria Municipal de Saú-
de . Data da abertura - 20/09/2021, às 13:30 ho-
ras. Melhores informações poderão ser obtidas 
junto à Divisão de Compras, Licitações e Ges-
tão de Contratos na Rua Anhanguera nº 1155, 
Jardim Morumbi, ou e-mail: andreia.pregoeira@
birigui.sp.gov.br / licitações@birigui.sp.gov.br. 
O Edital poderá ser lido naquela Seção e reti-
rado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.
br, Leandro Maffeis Milani – Prefeito Municipal. 
Birigui - SP, 02/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 58/2021”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na Lei 

Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal n.º 
8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, de 14-12-2006 
e suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852, de 07.07.2008 e 
4.013 de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 58/2021, que tem por objeto “AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MÁSCARA 
CIRÚRGICA DESCARTÁVEL”, em face da Adjudicação da Pregoeira com a empresa: HOFFELDER 
E RIBEIRO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.º 41.114.339/0001-04, no valor de R$ 12.210,00 (doze 
mil, duzentos e dez reais).  Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à assinatura do 
Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, bem como a emis-
são das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas Notas de Empenho e/
ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao responsável do 
setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Fica a empresa acima devidamente convocada para em até 03 (três) dias úteis assinar seu respectivo 
contrato, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 58/2021. 
Publica-se.

Buritama – SP, 02 de setembro de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato nº. 024/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Cândido Mota. Contratado: 
NOROMIX CONCRETO S/A. Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de 

recapeamento asfáltico em diversos trechos do município, com fornecimento de material e mão-
de-obra. Valor global: R$ 124.057,50. Vigência: 12 meses. Fundamento: Lei Federal nº 8.666/93, 
alterada. Modalidade: Tomada de Preço nº 004/2021. 

C. Mota, 02/09/2021.
Eraldo Jose Pereira – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

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

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 03.582.243/0001-73

ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2021. Edital de 27/08/2021. OBJETO: Aquisição de tubos PEAD ocre corrugado dn 
110mm x 6 metros TIPO: Menor Preço por Item. ABERTURA: às 09:30 do dia 22/09/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 018/2021. Edital de 27/08/2021. OBJETO: Aquisição de caixa em aço galvanizado para 
instalação de hidrômetro diâmetro 3/4. TIPO: Menor Preço por Item. ABERTURA: às 09:30 do dia 23/09/2021.
MODO DE DISPUTA ABERTO nº 001/2021 Edital de 27/08/2021 OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento 
de acessórios, extintores, peças sobressalentes, serviço de manutenção e recarga de extintores e testes em mangueira. 
TIPO: Maior Desconto. ABERTURA: às 09:30 do dia 30/09/2021.
MODO DE DISPUTA FECHADO nº 009/2021 Edital de 31/08/2021 OBJETO: Contratação de empresa para elaboração 
de plano de segurança da água do município de Jundiaí. TIPO: Técnica e Preço. ABERTURA: às 09:30 do dia 25/11/2021.
Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) 
gratuitamente.

Claudia Santos Fagundes / Diretora Administrativa.

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
Edital de Leilão nº 259/21

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 da Lei  Federal nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 e demais alterações, com  fulcro na Lei Estadual nº 15.276/2014 e 
seu Decreto regulamentador, e Resolução do CONTRAN n° 623, de 06 de setembro 
de 2016, faz saber, que realizará nos dias 16 e 17 de setembro de 2021, a partir das 
10:00 horas, por intermédio de sistema eletrônico no site www.compracertaleiloes.
com.br, por meio do Servidor Público Designado, o leilão de aproximadamente 424 
lotes entre veículos e motocicletas, destinados a sucata, reciclagem e recuperável c/ 
direito a documento, que acham - se recolhidos e depositados no pátio municipalizado 
de Atibaia/SP, localizado Avenida São João,749 – Centro – Atibaia/SP Tel.: (11) 2427-
9060, que foram relacionados no Edital de notificação n.º 259/21, publicado no DOE de 
31 de julho de 2021, Caderno I, às fls. 154 a 156. Os veículos não arrematados serão 
novamente praceados. A visitação ocorrerá nos dias 14 e 15 de setembro 2021, das 
9:00h as 16:30h. Demais informações sobre o leilão no site www.der.sp.gov.br/website/
Servicos/leilao.aspx ou fone (11) 3311-1644/1561/1562.

“AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 
0001/2021 PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E-640/2021 TIPO: MAIOR 
OFERTA GLOBAL”. OBJETO: A presente licitação tem por objeto a con-
tratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de 
gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais, 
conforme exigências e demais especificações contidas no presente Edital 
e seus Anexos. Abertura dos envelopes: 17/09/2021 às 09h30. Informa-
ções: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, através do endereço 
eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/,contendo os dados cadas-
trais do interessado Embu-Guaçu, 02 de setembro de 2021 José Antonio 
Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL” – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 0001/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 640/2021 TIPO: 
MAIOR OFERTA GLOBAL. Objeto: Contratação de Instituição Financeira 
para prestação de serviços bancários de gerenciamento da folha de pa-
gamento dos servidores públicos municipais. Comunicamos que na pre-
sente data foi publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Embu 
Guaçu www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes, a resposta a impugnação in-
terposta pela empresa Caixa Econômica Federal - Caixa, inscrita sob CNPJ 
n°00.360.305/0001-04. Embu-Guaçu, 02 setembro de 2021. José Antônio 
Pereira – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS  Nº 009/2021
PROCESSO ADM. Nº 35.278/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E ADEQUA-
ÇÃO DA DRENAGEM EXISTENTE NO POUPATEMPO, NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 24 DE SETEMBRO 2021 – ATÉ ÀS 08:30 HORAS-PROTOCOLO, ABERTURA MESMA DATA 
ÀS 09:00 HORAS 
LOCAL ABERTURA: Sala de reuniões da COPEL no prédio da Prefeitura Municipal de Botucatu sito 
à Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 centro Botucatu/SP.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO site: www.botucatu.sp.gov.br. e maiores esclarecimen-
tos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitações – COPEL, pelo tel. (14) 3811-1442 
nos horários das  08:00 às às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.sp.gov.br.

ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL NOGUEIRA 
 DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELAÇÕES INST. E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Abertura de Licitação

Pregão Presencial nº 25/2021
Processo Administrativo nº 2034/2021

Objeto: “VEÍCULO USADO – CAMINHÃO – ANO 94 A ANO 96 – A DIESEL; COM 
CARROCERIA ACOPLADA COM ARMÁRIOS E EQUIPADA COM BRAÇO HIDRÁU-
LICO ELEVATÓRIO DE 13M., COM CESTO DUPLO ISLOLADO”.
Data da Sessão: 20/09/2021 
Horário: 09:00 horas

Pregão Presencial nº 29/2021
Processo Administrativo nº 2373/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURI-
ZADO INTEGRAL”.
Data da Sessão: 22/09/2021 
Horário: 09:00 horas

Pregão Presencial nº 28/2021
Processo Administrativo nº 2281/2021

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE 
USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO 100% WEB INFORMATIZADO 
E INTEGRADO PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS, ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE INSTA-
LAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO, 
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PERMANENTE E EVOLUTIVA DA TECNOLOGIA 
OFERECIDA”.
Data da Sessão: 24/09/2021 
Horário: 09:00 horas
Local: Salão Social Maria de Lourdes Arrais - Praça Jamil Abrahão Saad, nº 86 – 
Centro - Cordeirópolis/SP
Os editais das Licitações acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico 
oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES.

Pregão Eletrônico nº 33/2021
Processo Administrativo nº 2254/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
PARA COMPOSIÇÃO DO REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMEN-
TOS), ATENDER A ITENS DA RENAME (RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMEN-
TOS), AÇÃO JUDICIAL E PLANTÃO SOCIAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE”.
Data da Sessão: 23/09/2021
Horário: 09:00 horas

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
O Município de Cordeirópolis torna público aos interessados que a Licitação 
Pregão Eletrônico nº 16/2021; Objeto: “AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO”, realizada em 29 de 
julho de 2021, às 9h, foi DESERTA e encontra-se reaberta:
Data da Sessão Pública: 27 de Setembro de 2021, às 09:00 horas.

Os editais dos Pregões Eletrônicos acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio 
eletrônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES e 
http://comprasbr.com.br.

Cordeirópolis, 02 de Setembro de 2021.
Carlos Alberto Piola Filho

Diretor de Compras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
ATA DE JULGAMENTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO  Nº. 1022/2021
TOMADA DE PREÇO 003/2021
Objeto: Contratação de empresa com fornecimento de materiais e mão de obra, obje-
tivando a execução de serviços  de pavimentação asfáltica e serviços correlatos   Rua 
Três ( parte) e Rua Quatro ( parte) do Loteamento Estância dos Eucalíptos e Av. Mar-
ginal Trinta ( parte) e Av. Marginal Trinta e Um ( parte) do Loteamento Jardim Letí-
cia, neste Município,  de acordo com o  memorial descritivo, anexo I, deste Edital, em 
atendimento ao  Contrato de Repasse OGU nº. 897103/2019, celebrado com a União  
Federal,  por intermédio do   Ministério  de Desenvolvimento Regional, representado 
pela Caixa  Econômica Federal e o Município de Itariri.
 A Comissão de Licitação torna público que deliberou o seguinte na licitação acima 
mencionada: HABILITAR as empresas:  ADR5 CONSTRUÇÕES EIRELI; CONSTRUC 
CONSTRUTORA EIRELI e  EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA.,  tendo em vista que apresentaram toda a documentação re-
ferente à habilitação jurídica; Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação econômi-
ca –financeira, qualificação técnica  e documentação complementar conforme exigido 
no Edital. Itariri, 02 de setembro de 2021. Nivaldo Cristino Paes Muniz- Presidente da 
Comissão de Licitação. 

A Comissão de Licitação torna público que deliberou o seguinte na licitação acima men-
cionada: HABILITAR as empresas:  - ADR5 CONSTRUÇÕES EIRELI; CONSTRUC 
CONSTRUTORA EIRELI e  EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA.,  tendo em vista que apresentaram toda a documentação 
referente à habilitação jurídica; Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação econô-
mica –financeira, qualificação técnica  e documentação complementar conforme exigido 
no Edital. Itariri, 02 de setembro de 2021. Nivaldo Cristino Paes Muniz- Presidente da 
Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.139/2021 - Registro de preços para fornecimento de materiais hospitalares 
– grupo 07. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 20/09/2021.
(a) Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.145/2021 - Registro de preços para fornecimento de suplementos alimenta-
res para atender ordens judiciais. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 23/09/2021.
(a) Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.146/2021 - Registro de preços para fornecimento de pão francês e margari-
na vegetal. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 23/09/2021. 
(a) Drª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.147/2021 - Registro de preços para fornecimento de material hospitalar – 
grupo 11. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 24/09/2021. 
(a) Drª Rosana Gravena - Secretária de Saúde; (a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária 
Municipal de Educação
Pregão Presencial nº.008/2021 - Registro de preços para realização de exame laboratorial. Rece-
bimento da Proposta: até às 09h00 do dia 22/09/2021. 
(a) Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde - Av. Major Acácio Ferreira, 854-Jardim Paraíba - Jacareí/SP, CEP. 12.327-530 no ho-
rário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.144/2021 - Registro de preços para fornecimento de tubo de concreto ar-
mado e canaleta de concreto simples. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 21/09/2021. 
(a) Luis Fernando Massari - Secretário de Infraestrutura Municipal
Pregão Eletrônico nº.148/2021 - Registro de preços para fornecimento de areia média e grossa 
lavada, pedra britada nº01, 02, 03, rachão, brita graduada simples, pedrisco limpo, pó de pedra, 
pedra marroada e pedra bica corrida. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 27/09/2021. 
(a) Luis Fernando Massari - Secretário de Infraestrutura Municipal
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, 
nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” 
novo.
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY - JOSÉ MARIA DE ABREU
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº.005/2021 - Registro de preços para serviços de locação de tendas e estru-
turas para eventos, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para diversos 
eventos da Fundação Cultural de Jacarehy 2021/2022, recebimento das propostas até as 09h00 
do dia 20 de setembro de 2021. 
Pregão Eletrônico nº.006/2021 - Registro de preços para serviços de locação de som e ilumina-
ção para eventos, gravações e lives com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos 
da Fundação Cultural de Jacarehy em 2021/2022, recebimento das propostas até as 09h00 do 
dia 22 de setembro de 2021. 
Pregão Eletrônico nº.007/2021 - Registro de preços para locação de geradores de energia para 
uso em diversos eventos da FCJ em 2021/2022, recebimento das propostas até as 09h00 do dia 
24 de setembro de 2021. 
(a) Guilherme A. de Campos Mendicelli - Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – José 
Maria de Abreu
Os editais se encontrarão disponíveis aos interessados no Setor de Compras da Fundação Cul-
tural de Jacarehy “José Maria de Abreu”, sediada à Av. José Cristóvão Arouca, nº.40 – Centro - 
Jacareí/SP, a partir do dia 08 de setembro no horário das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, 
mediante apresentação de um pendrive, ou via site www.fundacaocultural.com.br e www.gov.br/
compras (UASG 926780). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021.

PROCESSO Nº 159/2021 - EDITAL Nº 087/2021
A PREFFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA, torna público, para ciência dos interessados, 
o presente Edital de Chamamento Público nº 004/2021, que se destina ao Credenciamento de 
empresas do segmento fi nanceiro, especializadas na conciliação de arrecadações das receitas 
municipais, multas, taxas e outros tributos, com capacidade técnica e fi nanceira para implantar 
tecnologias que integre com os sistemas de recebimentos de receitas do Município de Serrana. 
O período de credenciamento dos interessados se dará da data da publicação do presente aviso 
até as 10h00, do dia 08 de outubro de 2021.  O Edital estará disponível 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, 2 de setembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2021.

PROCESSO Nº 160/2021 - EDITAL Nº 088/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C PARA A FABRICAÇÃO DE 
MASSA ASFÁLTICA. Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 21 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, 02 de setembro de 2021. 

Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

Extratos de contratos
Proc.: 2754/2019– Renovação 

Modalidade: Chamada Pública 02/2019
Contratante: Prefeitura do Município de Porto Feliz
Objeto: “Credenciamento de instituições financeiras e bancárias 
visando a concessão de empréstimos consignados na folha de 
pagamento da prefeitura municipal de porto feliz aos servidores 
públicos municipais interessados”.
Contratada: BANCO DO BRASIL S.A
Contratada: FINANCEIRA ALFA S.A
Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Contratada: BANCO DAYCOVAL S.A
Contratada: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Contratada: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A – BAN-
COOB
Contratada: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E IN-
VESTIMENTO NOSSA TERRA – SICREDI
Período de Vigência: 12 meses, a partir do dia 19 de julho de 
2021.
Data da Assinatura: 30/06/2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 282/2021

Processo Administrativo nº 123465/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de higienizador antisséptico spray, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 117.920,00 (cento e dezessete mil novecentos e vinte reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 20 de setembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 20 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 20 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

SAAEMB
O Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Buritama (SAAEMB), torna 
público a abertura do procedimento Licitatório, na modalidade de Tomada de Preços nº 01/2021, 
Processo nº 08/2021, tipo menor preço global, forma de execução “indireta”, objetivando a CONTRA-
TAÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE SUBSTITUIÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO EXISTENTE, de acordo com os termos, 
condições, quantidade e especificações constantes do  Edital e seus Anexos, especialmente 
dos documentos que compõe o Anexo I, e em conformidade com o CONTRATO FEHIDRO Nº. 
065/2021, celebrado entre o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICIPIO DE BURITAMA - SAAEMB e o GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por 
meio da SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, através do FUNDO ESTA-
DUAL DE RECURSOS HIDRICOS- FEHIDRO. A sessão pública para recebimento dos envelopes 
de documentação de habilitação e de proposta preços e demais documentos pertinentes ao certame 
licitatório,  bem como para início da abertura dos respectivos envelopes/ documentos  e execução de 
demais procedimentos inerentes ao  referido certame, dar-se-á Rua Capitão Vicente Gonçalves, nº 
434, Buritama-SP,  no SAAEMB, com data e horário previsto para início em 27 de setembro de 2.021, 
às 09horas00min. O Edital completo e demais informações, poderão ser obtidos no local acima, das 
08h às 17h, de segunda a sexta-feira, pelo telefone (18) 3691 1306,  pelo site www.saaemb.sp.gov.br, 
ou  mediante solicitação via e-mail licitacao@saaemb.sp.gov.br.

Buritama - SP, 01 de setembro de 2021
JOSÉ EDUARDO MARINS 

DIRETOR EXECUTIVO DO SAAEMB

RETIFICAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2021 (RESUMIDO)
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA O MUNICIPIO DE SALMOURÃO – SP, PELO 
PERÍODO DE 12 MESES. Retifica a data de abertura para: 20/09//2021, às 10h30min. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital, seus anexos e a retificação encontram-se disponíveis no 
Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, n.º 600 – Salmourão (SP), 
de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h e dás 13h às 17h ou através do telefone (0XX18) 
3557-1192, no site WWW.salmourao.sp.gov.br 

Salmourão – SP, 02 de setembro de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU 

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 057/2021 - PROCESSO Nº 201.193/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de válvula borboleta biexcêntrica.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: INTERCON BRASIL LTDA ME no valor global de 
R$ 34.500,00. Mogi das Cruzes, 02 de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA- 
Diretor Geral.

COMUNICADO - CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL Nº 002/2021 – PROCESSO Nº 200.726/2021

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE, por intermédio do Se-
nhor Diretor Geral, comunica que o prazo para recebimento dos envelopes lacrados 
será até o dia 08 de setembro de 2021, tendo em vista que no dia 06 de setembro 
(anteriormente informado) não haverá expediente na repartição conforme definido pelo 
Decreto Municipal 19.867/2021 em virtude do feriado de 07 de setembro. Ficam man-
tidas as demais disposições do edital em referência. Mogi das Cruzes, 02 de setembro 
de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral - SEMAE

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

DocuSign Envelope ID: 84B3846F-5945-44D7-A329-9B0A10148ED0



A4gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2021 

Pregão Presencial 27/2021 - Proc. Adm. 270/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 27/2021 – 

cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições de gêneros alimentícios destinados aos 
Departamentos da Prefeitura Municipal de Alambari/SP. O Edital poderá ser adquirido no Paço 
Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Data da abertura dos 
envelopes dia 20.09.2021 às 09:30 hrs.

Alambari, 02 de setembro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/2021 - TOMADA N.º 003/2021
O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ 
sob o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito 
Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa in-
teressar que fará realizar licitação na modalidade tomada, na forma presencial, tendo em 
vista a escolha da proposta de menor preço para contratação de empresa para fornecimento 
de material e mão de obra para reforma e adequação do prédio do CRASS, localizado na Rua 
Ver. José Sebastião de Mello, nº 163 - Jardim São Luis, conforme condições e exigências 
estabelecidas no termo de referência e anexos. Data e horário de recebimento público dos 
documentos de credenciamento e envelopes de habilitação e proposta: até às 13h45min 
do dia 23 de setembro de 2021. Data e horário da sessão pública de abertura dos envelo-
pes: Pontualmente às 14h00min do dia 23 de setembro de 2021. Local: Sala de Licitações e 
Contratos da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167 - Centro, CEP 
14.200-000 - Fone/Fax: (016) 3984-9070. O instrumento convocatório e seus anexos poderão 
ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção 
de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min 
e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado 
pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 075/2021 - TOMADA N.º 004/2021

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Munici-
pal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade tomada, na forma presencial, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de empresa para execução de reforma na edifi cação e 
pintura do Cruzeiro, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência e ane-
xos. Data e horário de recebimento público dos documentos de credenciamento e envelopes 
de habilitação e proposta: até às 09h30min do dia 23 de setembro de 2021. Data e horário da 
sessão pública de abertura dos envelopes: Pontualmente às 10h00min do dia 23 de setembro de 
2021. Local: Sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Rodolfo 
Miranda, n.º 167 - Centro, CEP 14.200-000 - Fone/Fax: (016) 3984-9070. O instrumento convo-
catório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.sao
simao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 
09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, 
ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 85/2021 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021
A Prefeitura Municipal de Bebedouro torna público para conhecimento de interessados, que no dia 
08 de outubro de 2021, às 13:00 horas, no Protocolo da Prefeitura, no prédio do Paço Municipal, 
localizado à Praça José Stamato Sobrinho nº 45, Centro, na cidade de Bebedouro, Estado de São 
Paulo, serão recebidos os envelopes de nº 1 “Documentação” e de nº 2 “Proposta de Preços” rela-
tivos à licitação modalidade Concorrência Pública nº 02/2021, do Tipo “Menor Preço Global”, 
que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil, devidamente 
cadastrada no CREA, incluindo Profissionais Habilitados, para Execução de Recapeamento 
Asfáltico e Infraestrutura Urbana no Município de Bebedouro/SP., localizado no Residencial 
União e Jardim São Carlos todos no Município de Bebedouro/SP., com recursos financeiros 
oriundos do CONTRATO DE REPASSE Nº 896652/2019/MDR/CAIXA que entre si celebraram a 
UNIÃO FEDERAL, por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, repre-
sentado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e o MUNICÍPIO DE BEBEDOURO, objetivando a 
execução de ações relativas ao planejamento urbano e com contrapartida do MUNICÍPIO, NÚMERO 
DE OPERAÇÃO 1069505-00/2019/MDR/CAIXA, incluindo: material, mão-de-obra, equipamentos, 
transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim tudo às expensas da contratada, sob o 
Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço Global, que serão abertos às 13:30 horas 
do mesmo dia. O Edital e seus respectivos Anexos da Licitação serão fornecidos aos interessados 
gratuitamente no site oficial do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderá ser adquirido na Divi-
são de Despesas - Setor de Licitação, na Prefeitura Municipal de Bebedouro, com endereço à Praça 
José Stamato Sobrinho, nº 45, Centro, neste Município, através de cópia impressa ou cópia por meio 
magnético gravado em CD, mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação Mu-
nicipal - DAM no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário 
entre 11:00 às 15:00 horas, ou informações pelo telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 02 de setembro de 2021.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

SUSPENSÃO DO
PREGÃO ELETRÔNICO 

EDITAL Nº 115/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021

Por determinação do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo – TC-017886.989.21-9 e 
TC-17889.989.21-6, a Prefeitura Municipal de 
Birigui torna público que o Pregão Eletrônico 
nº 69/2021, será SUSPENSO. Melhores infor-
mações poderão ser obtidos junto a Divisão de 
Compras, Licitação e Gestão de Contratos na 
Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim Morumbi. 
Leandro Maffeis Milani Prefeito do Município de 
Birigui–SP, 02/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°. 06/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de espaço para apresentações e 
recepção de exposições no prédio da Estação Cultural de Olímpia, referente ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento - FINISA Contrato n° 0554922 - DVº:74 da Caixa Econômica Federal. Entrega dos Envelopes: 
23/09/2021 às 09h30. Abertura dos Envelopes: 23/09/2021 às 10h. Tel.: (17) 3279-3274. Site www.olimpia.sp.gov.br.

Olímpia, 02 de setembro de 2021. João Luiz Alves Ferreira - Diretor da Divisão de Suprimentos

EDITAL Nº 127/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2.021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
materiais de estomias, destinados aos pacien-
tes assistidos pela Secretaria Municipal de Saú-
de . Data da abertura - 20/09/2021, às 13:30 ho-
ras. Melhores informações poderão ser obtidas 
junto à Divisão de Compras, Licitações e Ges-
tão de Contratos na Rua Anhanguera nº 1155, 
Jardim Morumbi, ou e-mail: andreia.pregoeira@
birigui.sp.gov.br / licitações@birigui.sp.gov.br. 
O Edital poderá ser lido naquela Seção e reti-
rado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.
br, Leandro Maffeis Milani – Prefeito Municipal. 
Birigui - SP, 02/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 58/2021”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na Lei 

Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal n.º 
8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, de 14-12-2006 
e suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852, de 07.07.2008 e 
4.013 de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 58/2021, que tem por objeto “AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MÁSCARA 
CIRÚRGICA DESCARTÁVEL”, em face da Adjudicação da Pregoeira com a empresa: HOFFELDER 
E RIBEIRO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.º 41.114.339/0001-04, no valor de R$ 12.210,00 (doze 
mil, duzentos e dez reais).  Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à assinatura do 
Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, bem como a emis-
são das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas Notas de Empenho e/
ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao responsável do 
setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Fica a empresa acima devidamente convocada para em até 03 (três) dias úteis assinar seu respectivo 
contrato, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 58/2021. 
Publica-se.

Buritama – SP, 02 de setembro de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato nº. 024/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Cândido Mota. Contratado: 
NOROMIX CONCRETO S/A. Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de 

recapeamento asfáltico em diversos trechos do município, com fornecimento de material e mão-
de-obra. Valor global: R$ 124.057,50. Vigência: 12 meses. Fundamento: Lei Federal nº 8.666/93, 
alterada. Modalidade: Tomada de Preço nº 004/2021. 

C. Mota, 02/09/2021.
Eraldo Jose Pereira – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

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

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 03.582.243/0001-73

ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2021. Edital de 27/08/2021. OBJETO: Aquisição de tubos PEAD ocre corrugado dn 
110mm x 6 metros TIPO: Menor Preço por Item. ABERTURA: às 09:30 do dia 22/09/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 018/2021. Edital de 27/08/2021. OBJETO: Aquisição de caixa em aço galvanizado para 
instalação de hidrômetro diâmetro 3/4. TIPO: Menor Preço por Item. ABERTURA: às 09:30 do dia 23/09/2021.
MODO DE DISPUTA ABERTO nº 001/2021 Edital de 27/08/2021 OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento 
de acessórios, extintores, peças sobressalentes, serviço de manutenção e recarga de extintores e testes em mangueira. 
TIPO: Maior Desconto. ABERTURA: às 09:30 do dia 30/09/2021.
MODO DE DISPUTA FECHADO nº 009/2021 Edital de 31/08/2021 OBJETO: Contratação de empresa para elaboração 
de plano de segurança da água do município de Jundiaí. TIPO: Técnica e Preço. ABERTURA: às 09:30 do dia 25/11/2021.
Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) 
gratuitamente.

Claudia Santos Fagundes / Diretora Administrativa.

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
Edital de Leilão nº 259/21

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 da Lei  Federal nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 e demais alterações, com  fulcro na Lei Estadual nº 15.276/2014 e 
seu Decreto regulamentador, e Resolução do CONTRAN n° 623, de 06 de setembro 
de 2016, faz saber, que realizará nos dias 16 e 17 de setembro de 2021, a partir das 
10:00 horas, por intermédio de sistema eletrônico no site www.compracertaleiloes.
com.br, por meio do Servidor Público Designado, o leilão de aproximadamente 424 
lotes entre veículos e motocicletas, destinados a sucata, reciclagem e recuperável c/ 
direito a documento, que acham - se recolhidos e depositados no pátio municipalizado 
de Atibaia/SP, localizado Avenida São João,749 – Centro – Atibaia/SP Tel.: (11) 2427-
9060, que foram relacionados no Edital de notificação n.º 259/21, publicado no DOE de 
31 de julho de 2021, Caderno I, às fls. 154 a 156. Os veículos não arrematados serão 
novamente praceados. A visitação ocorrerá nos dias 14 e 15 de setembro 2021, das 
9:00h as 16:30h. Demais informações sobre o leilão no site www.der.sp.gov.br/website/
Servicos/leilao.aspx ou fone (11) 3311-1644/1561/1562.

“AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 
0001/2021 PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E-640/2021 TIPO: MAIOR 
OFERTA GLOBAL”. OBJETO: A presente licitação tem por objeto a con-
tratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de 
gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais, 
conforme exigências e demais especificações contidas no presente Edital 
e seus Anexos. Abertura dos envelopes: 17/09/2021 às 09h30. Informa-
ções: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, através do endereço 
eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/,contendo os dados cadas-
trais do interessado Embu-Guaçu, 02 de setembro de 2021 José Antonio 
Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL” – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 0001/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 640/2021 TIPO: 
MAIOR OFERTA GLOBAL. Objeto: Contratação de Instituição Financeira 
para prestação de serviços bancários de gerenciamento da folha de pa-
gamento dos servidores públicos municipais. Comunicamos que na pre-
sente data foi publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Embu 
Guaçu www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes, a resposta a impugnação in-
terposta pela empresa Caixa Econômica Federal - Caixa, inscrita sob CNPJ 
n°00.360.305/0001-04. Embu-Guaçu, 02 setembro de 2021. José Antônio 
Pereira – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS  Nº 009/2021
PROCESSO ADM. Nº 35.278/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E ADEQUA-
ÇÃO DA DRENAGEM EXISTENTE NO POUPATEMPO, NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 24 DE SETEMBRO 2021 – ATÉ ÀS 08:30 HORAS-PROTOCOLO, ABERTURA MESMA DATA 
ÀS 09:00 HORAS 
LOCAL ABERTURA: Sala de reuniões da COPEL no prédio da Prefeitura Municipal de Botucatu sito 
à Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 centro Botucatu/SP.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO site: www.botucatu.sp.gov.br. e maiores esclarecimen-
tos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitações – COPEL, pelo tel. (14) 3811-1442 
nos horários das  08:00 às às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.sp.gov.br.

ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL NOGUEIRA 
 DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELAÇÕES INST. E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Abertura de Licitação

Pregão Presencial nº 25/2021
Processo Administrativo nº 2034/2021

Objeto: “VEÍCULO USADO – CAMINHÃO – ANO 94 A ANO 96 – A DIESEL; COM 
CARROCERIA ACOPLADA COM ARMÁRIOS E EQUIPADA COM BRAÇO HIDRÁU-
LICO ELEVATÓRIO DE 13M., COM CESTO DUPLO ISLOLADO”.
Data da Sessão: 20/09/2021 
Horário: 09:00 horas

Pregão Presencial nº 29/2021
Processo Administrativo nº 2373/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURI-
ZADO INTEGRAL”.
Data da Sessão: 22/09/2021 
Horário: 09:00 horas

Pregão Presencial nº 28/2021
Processo Administrativo nº 2281/2021

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE 
USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO 100% WEB INFORMATIZADO 
E INTEGRADO PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS, ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE INSTA-
LAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO, 
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PERMANENTE E EVOLUTIVA DA TECNOLOGIA 
OFERECIDA”.
Data da Sessão: 24/09/2021 
Horário: 09:00 horas
Local: Salão Social Maria de Lourdes Arrais - Praça Jamil Abrahão Saad, nº 86 – 
Centro - Cordeirópolis/SP
Os editais das Licitações acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico 
oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES.

Pregão Eletrônico nº 33/2021
Processo Administrativo nº 2254/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
PARA COMPOSIÇÃO DO REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMEN-
TOS), ATENDER A ITENS DA RENAME (RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMEN-
TOS), AÇÃO JUDICIAL E PLANTÃO SOCIAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE”.
Data da Sessão: 23/09/2021
Horário: 09:00 horas

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
O Município de Cordeirópolis torna público aos interessados que a Licitação 
Pregão Eletrônico nº 16/2021; Objeto: “AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO”, realizada em 29 de 
julho de 2021, às 9h, foi DESERTA e encontra-se reaberta:
Data da Sessão Pública: 27 de Setembro de 2021, às 09:00 horas.

Os editais dos Pregões Eletrônicos acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio 
eletrônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES e 
http://comprasbr.com.br.

Cordeirópolis, 02 de Setembro de 2021.
Carlos Alberto Piola Filho

Diretor de Compras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
ATA DE JULGAMENTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO  Nº. 1022/2021
TOMADA DE PREÇO 003/2021
Objeto: Contratação de empresa com fornecimento de materiais e mão de obra, obje-
tivando a execução de serviços  de pavimentação asfáltica e serviços correlatos   Rua 
Três ( parte) e Rua Quatro ( parte) do Loteamento Estância dos Eucalíptos e Av. Mar-
ginal Trinta ( parte) e Av. Marginal Trinta e Um ( parte) do Loteamento Jardim Letí-
cia, neste Município,  de acordo com o  memorial descritivo, anexo I, deste Edital, em 
atendimento ao  Contrato de Repasse OGU nº. 897103/2019, celebrado com a União  
Federal,  por intermédio do   Ministério  de Desenvolvimento Regional, representado 
pela Caixa  Econômica Federal e o Município de Itariri.
 A Comissão de Licitação torna público que deliberou o seguinte na licitação acima 
mencionada: HABILITAR as empresas:  ADR5 CONSTRUÇÕES EIRELI; CONSTRUC 
CONSTRUTORA EIRELI e  EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA.,  tendo em vista que apresentaram toda a documentação re-
ferente à habilitação jurídica; Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação econômi-
ca –financeira, qualificação técnica  e documentação complementar conforme exigido 
no Edital. Itariri, 02 de setembro de 2021. Nivaldo Cristino Paes Muniz- Presidente da 
Comissão de Licitação. 

A Comissão de Licitação torna público que deliberou o seguinte na licitação acima men-
cionada: HABILITAR as empresas:  - ADR5 CONSTRUÇÕES EIRELI; CONSTRUC 
CONSTRUTORA EIRELI e  EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA.,  tendo em vista que apresentaram toda a documentação 
referente à habilitação jurídica; Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação econô-
mica –financeira, qualificação técnica  e documentação complementar conforme exigido 
no Edital. Itariri, 02 de setembro de 2021. Nivaldo Cristino Paes Muniz- Presidente da 
Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.139/2021 - Registro de preços para fornecimento de materiais hospitalares 
– grupo 07. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 20/09/2021.
(a) Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.145/2021 - Registro de preços para fornecimento de suplementos alimenta-
res para atender ordens judiciais. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 23/09/2021.
(a) Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.146/2021 - Registro de preços para fornecimento de pão francês e margari-
na vegetal. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 23/09/2021. 
(a) Drª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.147/2021 - Registro de preços para fornecimento de material hospitalar – 
grupo 11. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 24/09/2021. 
(a) Drª Rosana Gravena - Secretária de Saúde; (a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária 
Municipal de Educação
Pregão Presencial nº.008/2021 - Registro de preços para realização de exame laboratorial. Rece-
bimento da Proposta: até às 09h00 do dia 22/09/2021. 
(a) Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde - Av. Major Acácio Ferreira, 854-Jardim Paraíba - Jacareí/SP, CEP. 12.327-530 no ho-
rário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.144/2021 - Registro de preços para fornecimento de tubo de concreto ar-
mado e canaleta de concreto simples. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 21/09/2021. 
(a) Luis Fernando Massari - Secretário de Infraestrutura Municipal
Pregão Eletrônico nº.148/2021 - Registro de preços para fornecimento de areia média e grossa 
lavada, pedra britada nº01, 02, 03, rachão, brita graduada simples, pedrisco limpo, pó de pedra, 
pedra marroada e pedra bica corrida. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 27/09/2021. 
(a) Luis Fernando Massari - Secretário de Infraestrutura Municipal
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, 
nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” 
novo.
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY - JOSÉ MARIA DE ABREU
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº.005/2021 - Registro de preços para serviços de locação de tendas e estru-
turas para eventos, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para diversos 
eventos da Fundação Cultural de Jacarehy 2021/2022, recebimento das propostas até as 09h00 
do dia 20 de setembro de 2021. 
Pregão Eletrônico nº.006/2021 - Registro de preços para serviços de locação de som e ilumina-
ção para eventos, gravações e lives com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos 
da Fundação Cultural de Jacarehy em 2021/2022, recebimento das propostas até as 09h00 do 
dia 22 de setembro de 2021. 
Pregão Eletrônico nº.007/2021 - Registro de preços para locação de geradores de energia para 
uso em diversos eventos da FCJ em 2021/2022, recebimento das propostas até as 09h00 do dia 
24 de setembro de 2021. 
(a) Guilherme A. de Campos Mendicelli - Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – José 
Maria de Abreu
Os editais se encontrarão disponíveis aos interessados no Setor de Compras da Fundação Cul-
tural de Jacarehy “José Maria de Abreu”, sediada à Av. José Cristóvão Arouca, nº.40 – Centro - 
Jacareí/SP, a partir do dia 08 de setembro no horário das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, 
mediante apresentação de um pendrive, ou via site www.fundacaocultural.com.br e www.gov.br/
compras (UASG 926780). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021.

PROCESSO Nº 159/2021 - EDITAL Nº 087/2021
A PREFFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA, torna público, para ciência dos interessados, 
o presente Edital de Chamamento Público nº 004/2021, que se destina ao Credenciamento de 
empresas do segmento fi nanceiro, especializadas na conciliação de arrecadações das receitas 
municipais, multas, taxas e outros tributos, com capacidade técnica e fi nanceira para implantar 
tecnologias que integre com os sistemas de recebimentos de receitas do Município de Serrana. 
O período de credenciamento dos interessados se dará da data da publicação do presente aviso 
até as 10h00, do dia 08 de outubro de 2021.  O Edital estará disponível 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, 2 de setembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2021.

PROCESSO Nº 160/2021 - EDITAL Nº 088/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C PARA A FABRICAÇÃO DE 
MASSA ASFÁLTICA. Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 21 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, 02 de setembro de 2021. 

Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

Extratos de contratos
Proc.: 2754/2019– Renovação 

Modalidade: Chamada Pública 02/2019
Contratante: Prefeitura do Município de Porto Feliz
Objeto: “Credenciamento de instituições financeiras e bancárias 
visando a concessão de empréstimos consignados na folha de 
pagamento da prefeitura municipal de porto feliz aos servidores 
públicos municipais interessados”.
Contratada: BANCO DO BRASIL S.A
Contratada: FINANCEIRA ALFA S.A
Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Contratada: BANCO DAYCOVAL S.A
Contratada: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Contratada: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A – BAN-
COOB
Contratada: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E IN-
VESTIMENTO NOSSA TERRA – SICREDI
Período de Vigência: 12 meses, a partir do dia 19 de julho de 
2021.
Data da Assinatura: 30/06/2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 282/2021

Processo Administrativo nº 123465/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de higienizador antisséptico spray, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 117.920,00 (cento e dezessete mil novecentos e vinte reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 20 de setembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 20 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 20 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

SAAEMB
O Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Buritama (SAAEMB), torna 
público a abertura do procedimento Licitatório, na modalidade de Tomada de Preços nº 01/2021, 
Processo nº 08/2021, tipo menor preço global, forma de execução “indireta”, objetivando a CONTRA-
TAÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE SUBSTITUIÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO EXISTENTE, de acordo com os termos, 
condições, quantidade e especificações constantes do  Edital e seus Anexos, especialmente 
dos documentos que compõe o Anexo I, e em conformidade com o CONTRATO FEHIDRO Nº. 
065/2021, celebrado entre o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICIPIO DE BURITAMA - SAAEMB e o GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por 
meio da SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, através do FUNDO ESTA-
DUAL DE RECURSOS HIDRICOS- FEHIDRO. A sessão pública para recebimento dos envelopes 
de documentação de habilitação e de proposta preços e demais documentos pertinentes ao certame 
licitatório,  bem como para início da abertura dos respectivos envelopes/ documentos  e execução de 
demais procedimentos inerentes ao  referido certame, dar-se-á Rua Capitão Vicente Gonçalves, nº 
434, Buritama-SP,  no SAAEMB, com data e horário previsto para início em 27 de setembro de 2.021, 
às 09horas00min. O Edital completo e demais informações, poderão ser obtidos no local acima, das 
08h às 17h, de segunda a sexta-feira, pelo telefone (18) 3691 1306,  pelo site www.saaemb.sp.gov.br, 
ou  mediante solicitação via e-mail licitacao@saaemb.sp.gov.br.

Buritama - SP, 01 de setembro de 2021
JOSÉ EDUARDO MARINS 

DIRETOR EXECUTIVO DO SAAEMB

RETIFICAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2021 (RESUMIDO)
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA O MUNICIPIO DE SALMOURÃO – SP, PELO 
PERÍODO DE 12 MESES. Retifica a data de abertura para: 20/09//2021, às 10h30min. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital, seus anexos e a retificação encontram-se disponíveis no 
Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, n.º 600 – Salmourão (SP), 
de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h e dás 13h às 17h ou através do telefone (0XX18) 
3557-1192, no site WWW.salmourao.sp.gov.br 

Salmourão – SP, 02 de setembro de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU 

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 057/2021 - PROCESSO Nº 201.193/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de válvula borboleta biexcêntrica.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: INTERCON BRASIL LTDA ME no valor global de 
R$ 34.500,00. Mogi das Cruzes, 02 de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA- 
Diretor Geral.

COMUNICADO - CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL Nº 002/2021 – PROCESSO Nº 200.726/2021

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE, por intermédio do Se-
nhor Diretor Geral, comunica que o prazo para recebimento dos envelopes lacrados 
será até o dia 08 de setembro de 2021, tendo em vista que no dia 06 de setembro 
(anteriormente informado) não haverá expediente na repartição conforme definido pelo 
Decreto Municipal 19.867/2021 em virtude do feriado de 07 de setembro. Ficam man-
tidas as demais disposições do edital em referência. Mogi das Cruzes, 02 de setembro 
de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral - SEMAE

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

A5gazetasp.com.br
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 A O governo Bolsonaro en-
tregou ao Congresso Nacional 
o Orçamento para 2022, pre-
vendo um reforço nos recur-
sos que poderão ser usados 
pelo Ministério da Defesa no 
ano que vem. 

A pasta responsável por 
dirigir as Forças Armadas terá 
R$ 11,8 bilhões em verbas dis-
cricionárias, conhecidas 
como não obrigatórias e que 
são usadas em gastos admi-
nistrativos e investimentos. O 
valor é R$ 1,6 bilhão maior do 
que o Orçamento efetivo da 
pasta neste ano e R$ 132 mi-
lhões acima do que havia sido 
proposto inicialmente pelo 
governo para 2021.

Ministério da Defesa terá Orçamento maior em 2022 Os valores que estão pre-
vistos para 2022 podem ser 
alterados pelo Congresso, que 
tem mais de R$ 16 bilhões em 
emendas parlamentares para 
bancar projetos que sejam de 
seu interesse.

O Ministério do Desenvol-
vimento Regional, comanda-
do por Rogério Marinho, tam-
bém teve perda relevante.  A 
verba para a pasta, responsá-
vel por programas habitacio-
nais, é R$ 1,8 bilhão menor do 
que o proposto pelo governo 
para 2021 e R$ 5,1 bilhões me-
nor do que a atual, que inclui 
emendas parlamentares.

Na votação do Orçamento 
de 2021, deputados e senado-
res destinaram muitas emen-
das (verba reservada a eles) 
para obras em seus redutos 
eleitorais. A tendência é que 
novamente haja um aumento 
nos recursos de Marinho até 
a aprovação do Orçamento de 
2022, que deve ocorrer em de-
zembro. (Bernardo Caram e Thiago 
Resende, da FP)Pasta responsável por dirigir as Forças Armadas terá R$ 11,8 bilhões em verbas não obrigatórias

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

A lista de prioridades para 
o ministério inclui a constru-
ção de reator nuclear para 
submarino, compra de blin-
dados, aviões e helicópteros 
militares e produção de sis-
temas de artilharia e defesa.

Numa análise por minis-
tério, a pasta de Ciência e Tec-
nologia foi a que mais ganhou 
espaço, passando de R$ 2,7 
bilhões na proposta de Orça-
mento de 2021 para R$ 6,6 bi-
lhões no próximo ano. O forte 
aumento se deve principal-
mente a recursos do FNDCT 
(Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnoló-
gico) que Bolsonaro chegou a 
vetar no início do ano.

Com aumento de R$ 1,6 bilhão o 
Orçamento do ano que vem vai ficar R$ 132 
milhões acima do previsto pelo governo 

 A Apesar do ministro da 
Casa Civil, Ciro Nogueira, ter 
minimizado o encolhimento 
do PIB no segundo trimestre 
deste ano, dirigentes e líde-
res de partidos do centrão 
admitem que o cenário para 
o futuro da economia é pes-
simista e apontam dificul-
dades para implementar as 
medidas que alavancariam 
a popularidade de Jair Bolso-
naro (sem partido).

Ciro, presidente licencia-
do do PP, e integrantes de 
outras siglas apostam na re-
formulação do Bolsa Famí-
lia, na recuperação econô-
mica e na inauguração de 
obras em 2022 como vitrines 
na campanha de Bolsonaro à  
reeleição.

Os indicadores desta se-
mana, porém, dão um banho 
de água fria nessa perspecti-
va, avaliam líderes e dirigen-

PIB impõe cenário adverso  
a Bolsonaro, avalia centrão

Em reserva, um dirigente partidário disse não ver mais chances 
de Bolsonaro recuperar a popularidade e ser reeleito em 2022

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

luz e fez pronunciamento na 
TV pedindo para a população 
poupar energia.

Já nesta quarta (1º), o IBGE 
anunciou uma variação ne-
gativa do PIB de 0,1% neste 
trimestre em relação ao an-
terior.

Tudo isso ocorre enquan-
to o governo tenta parce-
lar pagamento de precató-
rios -dívidas reconhecidas 
pela Justiça- e o tom auto-
ritário do presidente afasta  
investimentos.

Os dados econômicos ge-
ram uma perspectiva de que 
a retomada da popularida-
de de Bolsonaro será mais 
difícil do que imaginavam  
políticos.

“[O cenário] é catastrófi-
co e sem perspectiva. É um 
avião num ‘cumulonimbus’ 
com um piloto que não sabe 
o que fazer”, afirmou o vice-
-presidente da Câmara, Mar-
celo Ramos (PL-AM).

Em reserva, um dirigente 
partidário disse não ver mais 
chances de Bolsonaro recu-
perar a popularidade e ser 
reeleito em 2022. (FP)

tes de partidos como PP, PL, 
DEM e Republicanos.

Na terça (31), o governo 
mandou ao Congresso um 
Orçamento enxuto, sem au-
mento no programa social 

nem espaço fiscal frouxo 
para ministérios.

No mesmo dia, o minis-
tro Bento Albuquerque (Mi-
nas e Energia) anunciou au-
mento de 6,78% na conta de 

 A O relatório técnico do 
Centro Europeu para Pre-
venção e Controle de Doen-
ças (ECDC) afirmou que, com 
base nas evidências atuais, 
“não há necessidade urgen-
te de administração de doses 
de reforço de vacinas a indi-
víduos totalmente vacinados 
na população em geral”.

O documento diz ainda 
que doses adicionais já de-
vem ser incluídas no progra-
ma regular de vacinação de 
pessoas com sistema imu-
nológico gravemente enfra-
quecido. A recomendação é 
semelhante à da OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde).

Adotada no Brasil para 
idosos, a imunização extra 
também foi anunciada por 
mais de 30 países no mundo.

De acordo com o centro 
europeu, no debate sobre 
essas decisões é importan-
te distinguir “entre reforço 

3ª dose de vacina não 
é urgente, diz relatório 

para pessoas que responde-
ram adequadamente à vaci-
nação primária e doses adi-
cionais para aqueles com 
sistema imunológico enfra-
quecido, que não responde-
ram adequadamente”.

As evidências sobre a efi-
cácia e duração de proteção 
dos fármacos no “mundo 
real” mostram que todas os 
produtos autorizados na re-
gião (Pfizer, Moderna, Jans-
sen e AstraZeneca) são “al-
tamente protetoras contra 
hospitalização, doença gra-
ve e morte relacionadas com 
Covid”, afirma o relatório.

Com base nessa proteção 
e no fato de que um terço dos 
adultos ainda não está to-
talmente imunizado contra 
o coronavírus, a prioridade 
deve ser concluir a vacinação 
regular de toda a população, 
para evitar mortes e doenças 
graves, diz o órgão. (FP)

 A Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), presidente do Sena-
do,  disse nesta quinta-feira 
que “não se negocia a demo-
cracia”. Ele deu a  declaração 
após um encontro com gover-
nadores de cinco estados e do 
Distrito Federal para discutir a 
crise entre os Poderes.

“É muito importante que 
todos nós estejamos unidos, 
respeitando as divergências, 
na busca de consenso, na bus-
ca de convergências, mas com 
um aspecto que é para todos 
nós inegociável: não se negocia 
democracia, democracia é uma 
realidade, o estado de direito é 
uma realidade”, afirmou. 

O encontro, a pedido dos 
governadores, é uma tentativa 
de harmonizar a tensão insti-
tucional provocada pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro. Além 

Rodrigo Pacheco: 
‘Não se negocia 
com a democracia’

PRESIDENTE DO SENADO. Declaração foi dada durante encontro com 
governadores diante da tensão institucional provocada por Bolsonaro

Pacheco se encontrou com governadores de 5 estados e do DF para discutir a crise entre os Poderes

MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO

de se reunirem com Pacheco, 
eles também pretendem con-
versar com Bolsonaro. No en-
tanto ainda não há sinalização 
do Planalto sobre quando e se 
isso irá ocorrer. 

Sem citar Bolsonaro, Pache-
co defendeu o diálogo e disse 

que “não é possível não ouvir 
governadores dos estados e do 
Distrito Federal”. 

Outra preocupação dos 
governadores são os atos bol-
sonaristas previstos para 7 de 
Setembro, considerados um 
desafio para autoridades, que 
precisam se equilibrar entre 
os princípios da liberdade de 
expressão e de estabilidade de-
mocrática previstos na Consti-
tuição. 

Questionado sobre os ris-
cos das manifestações, o pre-
sidente do Senado respondeu 
que espera que elas sejam “cívi-
cas” e “patrióticas”, mas defen-
deu que qualquer movimento 
contra a democracia seja re-
chaçado. 

“Obviamente que pontos 
de manifestação, de um modo 
geral, qualquer que seja ela, por 

qualquer meio que seja, que 
vise retroceder a democracia, 
que vise não ter eleições, al-
gum tipo de intervenção ou 
autoritarismo, isso tem que ser 
rechaçado, porque isso não é 
democrático, não é patriótico”, 
disse. 

Os protestos de raiz golpista 
e de pautas autoritárias a favor 
de Bolsonaro estão marcados 
para o feriado de 7 de Setem-
bro na Esplanada dos Ministé-
rios, em Brasília, e na avenida 

Paulista, em São Paulo. O pre-
sidente prometeu comparecer 
e discursar nos dois atos. 

Nesses protestos,  o pre-
sidente da República espera 
contar com milhares de apoia-
dores para ganhar fôlego em 
meio a uma crise institucio-
nal provocada por ele mesmo, 
além das crises sanitária, eco-
nômica e social no país. 

Isolado, Bolsonaro perde 
apoio nas classes política e 
empresarial, além de aparecer 

distante do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) em 
diferentes pesquisas de opi-
nião sobre a corrida eleitoral 
de 2022. 

Nesta quinta-feira, ao fim 
da reunião, o governador do 
Distrito Federal, Ibaneis Rocha 
(MDB), coordenador do Fórum 
Nacional dos Governadores, 
disse haver uma preocupação 
“unânime” entre os governa-
dores em relação à crise entre 
as instituições. (FP)

Questionado 
sobre os riscos das 
manifestações, 
o presidente do 
Senado disse 
que qualquer 
movimento 
contra a 
democracia deve 
ser rechaçado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 213/2021 - Pregão Presencial nº 035/2021
Registro de Preço nº 044/2021

Início: 02/09/2021 – Encerramento: 20/09/2021 – Horário 08h00min.. Abertura dos 
Envelopes: 20/09/2021 – Horário: 08h00min.. Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ITENS DE PANIFICAÇÃO, LANCHES, MARMITEX, 
SUCOS, REFRIGERANTES E ÁGUA. 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, 02 de setembro de 2021.
DANIELA DE SOUZA LIMA

PRESIDENTE DA CPL

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

CONCORRÊNCIA Nº CIAP-164/0004/21
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se acha aberta 
a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº CIAP-164/0004/21, Processo Nº CIAP-2021164107, do tipo MENOR PREÇO, 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia objetivando a reforma geral e o restauro do Arquivo, da 
Biblioteca Geral da PMESP e Auditório do Choque, conforme locais indicados no Projeto Executivo.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, 
Canindé, São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30, mediante a apresentação de 
CDR ou CDR-W para gravação dos arquivos digitais, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br e consultado no site  
www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 08 de outubro de 2021, às 09:00 horas, por ocasião da realização da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os 
componentes da Seção de Finanças.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021 (RESUMIDO)
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURA E PARCELADA DE PNEUS, PARA 
ATENDER OS VEICULOS, ONIBUS, CAMINHÕES E MAQUINARIOS PERTENCENTES A FRO-
TA DO MUNICIPIO DE SALMOURAO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Abertura: 20/09//2021, às 
13h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, n.º 600 – Salmou-
rão (SP), de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h e dás 13h às 17h ou através do telefone 
(0XX18) 3557-1192, no site WWW.salmourao.sp.gov.br 

Salmourão – SP, 02 de setembro de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU 

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2021 (RESUMIDO)
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA DESTINADA AO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICIPIO DE SALMOURÃO/SP, PELO PERÍODO DE 06 MESES. Abertura: 20/09//2021, às 09h. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, n.º 600 – Salmourão (SP), 
de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h e dás 13h às 17h ou através do telefone (0XX18) 
3557-1192, no site WWW.salmourao.sp.gov.br 

Salmourão – SP, 02 de setembro de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU 

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que: * às 10:00 horas do dia 21/09/2021, 
realizará a abertura dos envelopes referentes 
à Reabertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
031/2021, que tem como objeto a “REGISTRO 
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E 
CAMINHÕES, INCLUSO OPERADOR, COM-
BUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CON-
TRA TERCEIROS”.
* às 10:00 horas do dia 22/09/2021, realizará a 
abertura dos envelopes referentes à Reabertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021, que 
tem como objeto a “AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AOS 
PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, HOSPI-
TAL MUNICIPAL, CAPS I, CEO, CENTRO DE 
ESPECIALIDADES, ZOONOSES E FARMÁCIA 
DA SECRETARIA DE SAÚDE”.
* às 10:00 horas do dia 23/09/2021, realizará a 
abertura dos envelopes referentes à Reabertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021, que 
tem como objeto a “REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM 
ORDEM JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE”.
O valor do Edital é de R$ 20,00 (vinte reais) 
cada, mediante recolhimento ao Tesouro Mu-
nicipal, ou gratuitamente através de solicitação 
por e-mail: licitacoes@camposdojordao.sp.gov.
br e site http://camposdojordao.sp.gov.br/Licita-
coes/; O Edital e maiores informações poderão 
ser obtidas no Departamento de Licitações, si-
tuado a Rua Frei Orestes Girardi, nº 893, Vila 
Abernéssia, neste Município, de segunda à 
sexta feira, no horário das 11:00 às 16:00 hrs, 
ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685. Campos do Jor-
dão, 02 de setembro de 2021. Lucineia Gomes 
da Silva - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações - Pregoeira

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 497/2021, proces-
so 13.503/2021, objetivando o registro de preços 
para aquisição de gêneros alimentícios(fubá, 
macarrão e outros) da rede municipal de ensino 
e eventual compra por demais órgãos. Secreta-
ria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
20/09/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 
14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 498/2021, proces-
so 13.504/2021, objetivando o registro de preços 
para contratação de empresa para confecção de 
placas de orientação, regulamentação e advertên-
cia simples e moduladas para a Sinalização Verti-
cal. Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e 
Segurança. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 21/09/2021, às 14:00h. e abertura a partir 
das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
Ref.: Proc. nº 1298/2021 – Tomada de Preço nº 006/2021 – Que tem por objeto a “Contrata-
ção de empresa para construção do departamento de transporte da secretaria de educação 

e cultura – S.E.C., com fornecimento de material e mão-de-obra”, que encontrava designado para o 
dia 03/09/2021, às 10h00m, foi ADIADO “sine die”, em virtude do questionamento apresentado pela 
empresa FNC Construtora LTDA - ME. 

C.Mota, 02/09/2021.
Eraldo José Pereira – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

SUSPENSÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 70/2.021 

OBJETO: Face a representação perante o Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo, ex-
pediente TC-017888.989.21-7, formulado pela 
empresa Sindplus Administradora de Cartões, 
Serviços de Cadastro e Cobrança - Eireli e re-
cebida pelo Conselheiro Dimas Ramalho deter-
minando a suspensão do certame, a Prefeitura 
Municipal de Birigui torna público que o Pregão 
Eletrônico nº 70/2021, será SUSPENSO. Me-
lhores informações poderão ser obtidos junto 
a Divisão de Compras, Licitação e Gestão de 
Contratos na Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim 
Morumbi. Leandro Maffeis Milani - Prefeito do 
Município de Birigui–SP, 02/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 61/2021
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS N°. 61/2021, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR 
ITEM, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE ME-
DICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, A 
SER EFETIVADA(O) DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS, COM A FINALIDADE 
DE ATENDER DECISÕES JUDICIAIS, RESPECTIVAMENTE DECORRENTES DE MANDADOS DE 
SEGURANÇA.  A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTA-
ÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES 
AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS EN-
VELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO RE-
FERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CEN-
TRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE 
LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - 
PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM 
DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 21 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 08H00MIN. DO 
HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA 
APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUAN-
DO ENCAMINHADOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 81/2021 - PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 61/2021, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, 
SERÃO RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS 
DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, 
BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETRO-
CITADA. O EDITAL COMPLETO, BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PRO-
CEDIMENTO LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA 
UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 
12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-
1739 E (18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://
BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGIS-
TRO DE PREÇOS N°. 61/2021) OU  HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 02 DE SETEMBRO DE 2021
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 03/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 83/2021 - UGB/LC-GMB

O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADO NA AVENIDA FREI MAR-
CELO MANÍLIA Nº. 700, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BURITAMA, ESTADO DE SÃO 
PAULO, TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDA-
DE DE TOMADA DE PREÇOS, SOB N°. 03/2021, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, FORMA DE 
EXECUÇÃO “INDIRETA” E REGIME DE “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”, OBJETIVANDO 
A CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO / EXECUÇÃO 
DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIROS E DEMAIS OBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFª. “MARIA APARECIDA DUARTE”, NO MUNICÍPIO DE BURITAMA-S.P., A SER EFETUADA 
E EXECUTADA DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE DOS 
DOCUMENTOS QUE COMPÕE O ANEXO I. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS EN-
VELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS 
DOCUMENTOS PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABER-
TURA DOS RESPECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCE-
DIMENTOS INERENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS 
DO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO 
NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBO-
SA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO 
CENTRO, EM BURITAMA-S.P., COM DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 23 DE 
SETEMBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES 
/ DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM 
SESSÃO PÚBLICA, QUANDO ENCAMINHADOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 83/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2021, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO 
RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GO-
VERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO 
CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O 
EDITAL COMPLETO, BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GE-
RENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. 
E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E 
(18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITA-
MA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS - TIPO: TOMADA DE PREÇOS N°. 03/2021) OU  
HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 02 DE SETEMBRO DE 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 045/2021 – REGISTRO DE PREÇO 
036/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTOS EM 
GERAL DE CRONOTACÓGRAFOS, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DO 
TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 
– SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 
3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 
03/09/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 16/09/2021. ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: DAS 08H35MIN DO DIA 16/09/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 
17/09/2021. INICÍO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 11H DO DIA 
17/09/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: 
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 
FICA REABERTO O PRAZO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA E DISPUTA DO 
REFERIDO PREGÃO, CONFORME SEGUE: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
DAS 09H DO DIA 03/09/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 17/09/2021. ABERTURA E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H35MIN DO DIA 17/09/2021 ÀS 09H40MIN 
DO DIA 17/09/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 14H DO 
DIA 20/09/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: 
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PICK UP, 01 (UMA) MOTOCICLETA E 01 
(UMA) CARRETA BASCULANTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL 
DOS  SERVIÇOS GERAIS. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.
BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM 
JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE: 
(15) 3565-1397 – OP. 03 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 
03/09/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 15/09/2021. ABERTURA E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS: DAS 09H35MIN DO DIA 15/09/2021 ÀS 09H40MIN DO DIA 16/09/2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 09H DO DIA 16/09/2021. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: PORTAL – BOLSA 
DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 095/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO E GESTÃO DO PAR – PLANO DE AÇÕES 
ARTICULADAS, NO SISTEMA SIMEC DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 
3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 
03/09/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 16/09/2021. ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: DAS 08H35MIN DO DIA 16/09/2021 ÀS 09H30MIN DO DIA 
17/09/2021. INICÍO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 10H DO DIA 
17/09/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: 
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2021 – EXCLUSIVO ME E EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE 
DECORAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO. RETIRADA 
DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE: (15) 3565-1397 – OP. 03 
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 10H DO DIA 17/09/2021.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 071/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE TAPA 
BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA. RETIRADA 
DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA – (08H ÀS 11H30 E 13H ÀS 17H) – FONE: (15) 3565-1397 – OP.03. 
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 9H DO DIA 20/09/2021.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO ITAPORANGA/SP COM MONITORES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. 
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 09H DO DIA 21/09/2021

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública nº 02/2021 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar. EN-
CERRAMENTO: 28/09/2021, às 9:00 hs. O Edital completo encontra-se disponível no site www.
pederneiras.sp.gov.br e na Secretaria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal. Maiores in-
formações na Prefeitura, através do telefone (14) 3283-9576, com o responsável pelas licitações. 
Pederneiras, 02 de setembro de 2021.

Ivana Maria Bertolini Camarinha – Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 058/2021, 
objetivando a contratação de empresa para fornecimento de dietas e suplementos alimentares para 
atender à demanda, pelo período de 12 meses, no dia 17 de setembro de 2021, às 09:00 horas. O 
edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 
3878-9700. Louveira, 02 de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de 
Administração.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC

Pregão Eletrônico nº 034/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Aviso de Alteração
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U. 
e neste jornal no dia 24/08/2021 foi alterado, conforme segue. Objeto: 
Aquisição de ração irradiada para ratos e camundongos. Total de itens 
licitados: 1. Entrega de propostas: a partir de 03/09/2021 às 09h00. Abertura 
das propostas: 20/09/2021 às 10h00. Informações gerais: o Edital poderá ser 
obtido através do site: www.gov.br/compras. Contato: (11) 3356-7536. Santo 
André, 03 de setembro de 2021. Lucas dos Santos Souza – Pregoeiro Oficial.

AVISOS DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

REABERTURA
Objeto: Fornecimento de 75 HDs SSDs com capacidade de 480/512 Gb e 10 HDs SSDs 
com capacidade de 960/1024. O recebimento e abertura dos envelopes de proposta e 
documentação está designado para o dia 22/09/2021, às 09h (horário de Brasília), no Auditório 
da Câmara Municipal de Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, nº 74, Centro, neste 
Município. O edital detalhado e seus anexos estão disponíveis no site www.jacarei.sp.leg.br.

LUANA SILVÉRIO ALVES - Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021 – AVISO DE LICITAÇÃO
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – Objeto: Locação de 22 (vinte e duas) impressoras 

multifuncionais, jato de tinta, reunindo as funções de copiadora, impressora, “scanner”, pelo período de 
12 (doze) meses, incluindo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e 
material de consumo, com estimativa total de 11.000 (onze mil) cópias/impressões por mês (5.000 mil color 
e 6.000 mono) sem o fornecimento de papel, grampos ou mão de obra para a operação do equipamento. 
O recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação está designado para o dia 21/09/2021, 
às 9h (horário de Brasília), no Auditório da Câmara Municipal de Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, nº 
74, Centro, neste Município. O edital detalhado e seus anexos estão disponíveis no site www.jacarei.sp.leg.br.

LUANA SILVÉRIO ALVES - Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Aviso – O Município de Hortolândia torna público que se encontra 
a disposição dos interessados a Tomada de Preços nº 11/2021 – 
Edital n.º 190/2021 – PMH 4153/2021 – Objeto: “Contratação de 

empresa especializada para execução das obras de reforma da cobertura das 
Escolas EMEF Dayla Cristina, com fornecimento de todos os equipamentos, 
materiais e mão de obra necessária”. Período de publicidade do Edital: 
08/09/2021 a 23/09/2021 - Data e horário da Sessão Pública: 23/09/2021 às 
09h30. O Edital e seus anexos poderá ser obtido no sítio eletrônico oficial 
da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br (Licitações – Fácil Hortolândia) ou 
junto ao Departamento de Suprimentos, Setor de Cadastro, localizado na Rua 
José Cláudio Alves dos Santos, 585, Remanso Campineiro, no Município de 
Hortolândia – SP, 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres 
públicos da importância equivalente ao custo por folha da Administração. 
Hortolândia, 30 de agosto de 2021. Ieda Manzano de Oliveira - Secretária 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00248/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO,  destinados ao transporte de 
merenda para os alunos da rede pública de ensino, atendidos através dos municípios, no 
âmbito do Estado de São Paulo, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme as especificações e 
demais condições constantes no Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á 
no dia  17/09/2021, às 10:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão 
verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 081101080462021OC00224, ou através do 
endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações na 
Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 
às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 03/09/2021, até o momento 
anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. 
ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00250/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTU-
DANTES, denominados de Ônibus Rural Escolar (ORE1), destinados ao atendimento dos alu-
nos da rede pública de ensino, Diretorias de Ensino e demais órgãos participantes, no âmbito 
do Estado de São Paulo, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme as especificações e demais 
condições constantes no Anexo I - Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-
-se-á no dia  17/09/2021, às 10:30 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados 
poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 081101080462021OC00226, ou 
através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Lici-
tações na Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, no horário 
das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 03/09/2021, até 
o momento anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-
4334 / 4123. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 84/21, Edital Nº 97/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Contratação de serviços de lavagem industrial e desinfecção de roupas e uniformes. 
O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 
22/09/21, 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. Maria Ângela C. C. de Lima – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 85/21, Edital Nº 98/21, Tipo Menor Preço. Objeto: Registro 
de preços, pelo prazo de 12 meses, para aquisição de material de enfermagem. O 
cadastro das Proposta e Documentos de Habilitação serão recebidos até 23/09/21, às 
08h50, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.
com.br). O edital fica disponível na Seção de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, 
Jd Lucca das 9h às 17h, sites www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
Informações:11 3183-0655.– Adriana Stocco- Pregoeira. 

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. 

Banco Crefisa S.A.
(“Companhia”) - CNPJ/MF nº 61.033.106/0001-86 - NIRE 35.300.160.258

Ata da Assembleia Geral Ordinária em 31/03/21
Data e Horário: 31/03/21, 10h. Local: Sede social. Mesa: Presidente: Sra. Leila Mejdalani Pereira; Secretário: Sr. José Roberto Lamacchia. 
Presença: Acionista representando a totalidade do capital social. Convocação: Dispensada a publicação dos Editais de Convocação. Deliberações 
tomadas por unanimidade, sem quaisquer ressalvas. Após exame e discussão foram aprovados: (i) O Relatório Anual da Administração, 
bem como as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31.12.2020, de conformidade com a publicação efetivada no 
DOESP e na Gazeta de São Paulo, edições de 30/03/21. Procedida à leitura, foi informado que o resultado do exercício apresentou um lucro de  
R$ 6.812.389,54, que será absorvido pela conta de prejuízos acumulados. (ii) a fixação da remuneração global anual da diretoria no valor de  
R$ 261.612,00, conforme disposto no Artigo 152 da Lei nº 6.404/76. (iii) A Assembleia Geral, neste ato, reelege para a Diretoria da companhia:  
Leila Mejdalani Pereira, RG nº 04.903.038-0 IFP/RJ, CPF/MF nº 844.944.927-87, para o cargo de Diretora Presidente; José Roberto Lamacchia, 
RG nº 2.831.567-4 SSP/SP e CPF/MF nº 069.710.598-91, para o cargo de Diretor Superintendente, e Ivan Dumont Silva, RG nº 1.112.905  
SSP/MG e CPF/MF nº 369.841.246-20, para o cargo de Diretor, com mandato até a AGO de 2024. Declaração de Desimpedimento: Os reeleitos 
declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, bem como atendem aos requisitos estabelecidos 
na Resolução 4.122, de 02.08.2012, do Conselho Monetário Nacional, e somente tomará posse no cargo para o qual foram reeleitos após a 
homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente 
autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. Auditores Independentes: Foi dispensada 
a presença dos Auditores Independentes. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no 
período. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais. Acionista presente: JR Participações e Investimentos S.A., neste ato representada por 
sua Diretora Superintendente, Sra. Leila Mejdalani Pereira. Data: São Paulo (SP), 31 de março de 2021. Leila Mejdalani Pereira - Presidente da 
Mesa; José Roberto Lamacchia - Secretário da Mesa. JUCESP nº 307.737/21-4 em 29/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Crefisa Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 50.662.436/0001-14 - NIRE nº 35 300 002 903
Ata da Assembleia Geral Ordinária em 12/03/21

Dia, Hora e Local: 12/03/21, 10h, na sede social. Quórum: Acionistas da companhia representando 100% do capital social. Convocação: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Leila Mejdalani Pereira; Secretário: José Roberto Lamacchia. Deliberacões: Os acionistas, por 
unanimidade, aprovaram: 1) Por unanimidade dos acionistas presentes, e com a abstenção dos impedidos legalmente, foram aprovados, sem 
reservas, o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras, Avaliação Atuarial dos Planos e Benefícios Instituídos e o Relatório 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2020, de conformidade com a publicação efetivada no “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo” e na “Gazeta de São Paulo”, edições de 25 de fevereiro de 2021. Procedida à leitura, foi informado que o resultado do exercício 
apresentou prejuízo de R$193.704,50 que será absorvido pela conta de Reservas Estatutárias. 2) A AGO, neste ato, reelege para a Diretoria da 
Companhia: Sra. Leila Mejdalani Pereira, RG/IFP/RJ nº 04.903.038-0, CPF/MF nº 844.944.927-87, para o cargo de Diretora Presidente e José 
Roberto Lamacchia, RG/SSP/SP nº 2.831.567-4 e CPF/MF nº 069.710.598-91, para o cargo de Diretor Superintendente, e ainda, com mandato 
até a AGO de 2024, conforme o disposto no artigo 9º do Estatuto Social. Os Administradores ora reeleitos declaram que, atendem ao disposto na 
Resolução CNSP nº 330/2015. A remuneração dos diretores será definida oportunamente. Os Diretores declaram, expressamente, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade.  3) Tendo em vista a reeleição da Diretoria, resolvem os acionistas, 
ratificar as funções específicas dos diretores estatutários determinadas pela legislação vigente: Funções de caráter executivo ou operacional:  
1) Diretor responsável pelas relações com a SUSEP, Circular SUSEP nº 234/2003, Leila Mejdalani Pereira; 2) Diretor responsável técnico, Circular 
SUSEP nº 234/2003 e Resolução CNSP 321/2015, Leila Mejdalani Pereira; 3) Diretor responsável administrativo-financeiro, Circular SUSEP nº 
234/2003, Leila Mejdalani Pereira; 4) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de 
contabilidade e de auditoria independente, Resolução CNSP nº 321/2015, Leila Mejdalani Pereira; 5) Diretor responsável pelo cumprimento das 
obrigações da Resolução CNSP 143/2005, Leila Mejdalani Pereira; 6) Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de 
seguros e pelos serviços por eles prestados, Leila Mejdalani Pereira. Funções de caráter de fiscalização ou controle: 1) Diretor responsável 
pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/1998 e Circular SUSEP nº 612/2020, José Roberto Lamacchia; 2) Diretor responsável pelos controles 
internos, Circular SUSEP 249/2004, José Roberto Lamacchia; 3) Diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra 
fraudes, Circular SUSEP 590/2019, José Roberto Lamacchia; 4) Diretor responsável pelo relacionamento com o cliente, e sobre o uso do cliente 
oculto na atividade de supervisão da Susep, na forma definida pela Resolução nº 382/2020, José Roberto Lamacchia. Administradores: 
Presentes Administradores da Companhia, tendo em vista a aprovação das contas do exercício de 2020. Auditores Independentes:  
Foi dispensada a presença dos Auditores Independentes. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar 
instalado no período. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos 
submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. Encerramento: Nada mais. Assinaturas: Presidente da mesa: Leila Mejdalani 
Pereira; Secretário da mesa: José Roberto Lamacchia. Acionistas: Crefipar Participações e Empreendimentos S.A., representada por seu 
Diretor Presidente José Roberto Lamacchia e RL Participação e Empreendimentos Comerciais S.A., representada por sua Diretora 
Superintendente Leila Mejdalani Pereira. Leila Mejdalani Pereira - Presidente da mesa/Diretor Presidente; José Roberto Lamacchia - Secretário 
da mesa/Diretor Superintendente. JUCESP nº 350.422/21-7 em 19/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL 11ª VARA CÍVEL. DECISÃO 
- EDITAL - Processo nº: 1052453-82.2019.8.26.0100. Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis 
- Sem despejo. Exequente: Circuito de Compras São Paulo Spe S/A. Executado: Rafael de Souza Mairão. Vistos. 1) Embora tenham 
sido bloqueados R$ 9,24, referido montante sequer atinge 1% do quantum debeatur (R$ 38.485,89) e não cobre as custas iniciais pagas pelo 
credor. Sendo assim, determinei o desbloqueio na forma do artigo 836, do Código de Processo Civil. 2) Tendo em vista que já foram esgotados 
todos os meios hábeis para a localização da parte ré, defi ro a citação editalícia requerida às fl s. 223/226, servindo a presente decisão como 
edital. Este Juízo FAZ SABER a RAFAEL DE SOUZA MAIRÃO, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação 
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A, alegando em síntese: A exequente e o 
executado celebraram contrato de locação, sendo que a parte ré não adimpliu ao pactuado, formalizando o título executivo com débito de R$ 
38.485,89 (atualizado até junho/2021). Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
pagamento ou oferte defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na 
forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 175,77, 
providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais de  grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. 
Intimem-se. São Paulo, 13 de julho de 2021. Dimitrios Zarvos Varellis Juiz de Direito. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA. Este documento é cópia do original, assinado 
digitalmente por DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, liberado nos autos em 13/07/2021 às 18:49. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.
tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1052453-82.2019.8.26.0100 e código B407C93.

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. 

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 - 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. 

O 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - FAZ SABER a MANOEL TAVARES DE ALMEIDA e s/m ANTONIETTA DE ALMEI-
DA, que ANTÔNIO RODRIGUES DE MIRANDA, protocolizou o pedido de Retificação de Registro 
Imobiliário com Apuração de Remanescente, nos moldes do art. 213, inciso II, e §7º da Lei 6.015/73 
(procedimento nº 526.196/16), para que o imóvel localizado na Rua Caçaquera, nº 250/254, parte dos 
lotes 05 e 06 da quadra 10, na Vila Santo Estevão– 27º Subdistrito – Tatuapé - São Paulo - SP, trans-
crito sob nº 58.087, tributados pelo CONTRIBUINTE nº 054.147.0039-7, passem a ter a descrição 
constante no memorial e planta juntados aos autos supra-indicados. Considerando a certificação de 
que os notificandos se encontram em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento no no item 
136.12 do Cápitulo. XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e na 
ausência de qualquer impugnação por parte dos destinatários deste Edital, se proceder à averbação 
de que trata o art. 213, §5º, da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 9º Serviço de Registro de Imóveis 
de São Paulo, o Oficial, Francisco Raymundo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 213/2021 - Pregão Presencial nº 035/2021
Registro de Preço nº 044/2021

Início: 02/09/2021 – Encerramento: 20/09/2021 – Horário 08h00min.. Abertura dos 
Envelopes: 20/09/2021 – Horário: 08h00min.. Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ITENS DE PANIFICAÇÃO, LANCHES, MARMITEX, 
SUCOS, REFRIGERANTES E ÁGUA. 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, 02 de setembro de 2021.
DANIELA DE SOUZA LIMA

PRESIDENTE DA CPL

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

CONCORRÊNCIA Nº CIAP-164/0004/21
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se acha aberta 
a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº CIAP-164/0004/21, Processo Nº CIAP-2021164107, do tipo MENOR PREÇO, 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia objetivando a reforma geral e o restauro do Arquivo, da 
Biblioteca Geral da PMESP e Auditório do Choque, conforme locais indicados no Projeto Executivo.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, 
Canindé, São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30, mediante a apresentação de 
CDR ou CDR-W para gravação dos arquivos digitais, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br e consultado no site  
www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 08 de outubro de 2021, às 09:00 horas, por ocasião da realização da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os 
componentes da Seção de Finanças.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021 (RESUMIDO)
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURA E PARCELADA DE PNEUS, PARA 
ATENDER OS VEICULOS, ONIBUS, CAMINHÕES E MAQUINARIOS PERTENCENTES A FRO-
TA DO MUNICIPIO DE SALMOURAO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Abertura: 20/09//2021, às 
13h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, n.º 600 – Salmou-
rão (SP), de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h e dás 13h às 17h ou através do telefone 
(0XX18) 3557-1192, no site WWW.salmourao.sp.gov.br 

Salmourão – SP, 02 de setembro de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU 

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2021 (RESUMIDO)
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA DESTINADA AO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICIPIO DE SALMOURÃO/SP, PELO PERÍODO DE 06 MESES. Abertura: 20/09//2021, às 09h. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, n.º 600 – Salmourão (SP), 
de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h e dás 13h às 17h ou através do telefone (0XX18) 
3557-1192, no site WWW.salmourao.sp.gov.br 

Salmourão – SP, 02 de setembro de 2021.
SONIA CRISTINA JACON GABAU 

Prefeita Municipal Interina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que: * às 10:00 horas do dia 21/09/2021, 
realizará a abertura dos envelopes referentes 
à Reabertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
031/2021, que tem como objeto a “REGISTRO 
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E 
CAMINHÕES, INCLUSO OPERADOR, COM-
BUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CON-
TRA TERCEIROS”.
* às 10:00 horas do dia 22/09/2021, realizará a 
abertura dos envelopes referentes à Reabertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021, que 
tem como objeto a “AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AOS 
PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, HOSPI-
TAL MUNICIPAL, CAPS I, CEO, CENTRO DE 
ESPECIALIDADES, ZOONOSES E FARMÁCIA 
DA SECRETARIA DE SAÚDE”.
* às 10:00 horas do dia 23/09/2021, realizará a 
abertura dos envelopes referentes à Reabertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021, que 
tem como objeto a “REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM 
ORDEM JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE”.
O valor do Edital é de R$ 20,00 (vinte reais) 
cada, mediante recolhimento ao Tesouro Mu-
nicipal, ou gratuitamente através de solicitação 
por e-mail: licitacoes@camposdojordao.sp.gov.
br e site http://camposdojordao.sp.gov.br/Licita-
coes/; O Edital e maiores informações poderão 
ser obtidas no Departamento de Licitações, si-
tuado a Rua Frei Orestes Girardi, nº 893, Vila 
Abernéssia, neste Município, de segunda à 
sexta feira, no horário das 11:00 às 16:00 hrs, 
ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685. Campos do Jor-
dão, 02 de setembro de 2021. Lucineia Gomes 
da Silva - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações - Pregoeira

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 497/2021, proces-
so 13.503/2021, objetivando o registro de preços 
para aquisição de gêneros alimentícios(fubá, 
macarrão e outros) da rede municipal de ensino 
e eventual compra por demais órgãos. Secreta-
ria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
20/09/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 
14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 498/2021, proces-
so 13.504/2021, objetivando o registro de preços 
para contratação de empresa para confecção de 
placas de orientação, regulamentação e advertên-
cia simples e moduladas para a Sinalização Verti-
cal. Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e 
Segurança. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 21/09/2021, às 14:00h. e abertura a partir 
das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
Ref.: Proc. nº 1298/2021 – Tomada de Preço nº 006/2021 – Que tem por objeto a “Contrata-
ção de empresa para construção do departamento de transporte da secretaria de educação 

e cultura – S.E.C., com fornecimento de material e mão-de-obra”, que encontrava designado para o 
dia 03/09/2021, às 10h00m, foi ADIADO “sine die”, em virtude do questionamento apresentado pela 
empresa FNC Construtora LTDA - ME. 

C.Mota, 02/09/2021.
Eraldo José Pereira – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

SUSPENSÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 70/2.021 

OBJETO: Face a representação perante o Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo, ex-
pediente TC-017888.989.21-7, formulado pela 
empresa Sindplus Administradora de Cartões, 
Serviços de Cadastro e Cobrança - Eireli e re-
cebida pelo Conselheiro Dimas Ramalho deter-
minando a suspensão do certame, a Prefeitura 
Municipal de Birigui torna público que o Pregão 
Eletrônico nº 70/2021, será SUSPENSO. Me-
lhores informações poderão ser obtidos junto 
a Divisão de Compras, Licitação e Gestão de 
Contratos na Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim 
Morumbi. Leandro Maffeis Milani - Prefeito do 
Município de Birigui–SP, 02/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 61/2021
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS N°. 61/2021, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR 
ITEM, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE ME-
DICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, A 
SER EFETIVADA(O) DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS, COM A FINALIDADE 
DE ATENDER DECISÕES JUDICIAIS, RESPECTIVAMENTE DECORRENTES DE MANDADOS DE 
SEGURANÇA.  A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTA-
ÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES 
AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS EN-
VELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO RE-
FERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CEN-
TRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE 
LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - 
PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM 
DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 21 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 08H00MIN. DO 
HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA 
APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUAN-
DO ENCAMINHADOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 81/2021 - PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 61/2021, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, 
SERÃO RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS 
DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, 
BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETRO-
CITADA. O EDITAL COMPLETO, BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PRO-
CEDIMENTO LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA 
UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 
12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-
1739 E (18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://
BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGIS-
TRO DE PREÇOS N°. 61/2021) OU  HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 02 DE SETEMBRO DE 2021
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 03/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 83/2021 - UGB/LC-GMB

O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADO NA AVENIDA FREI MAR-
CELO MANÍLIA Nº. 700, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BURITAMA, ESTADO DE SÃO 
PAULO, TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDA-
DE DE TOMADA DE PREÇOS, SOB N°. 03/2021, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, FORMA DE 
EXECUÇÃO “INDIRETA” E REGIME DE “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”, OBJETIVANDO 
A CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO / EXECUÇÃO 
DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIROS E DEMAIS OBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFª. “MARIA APARECIDA DUARTE”, NO MUNICÍPIO DE BURITAMA-S.P., A SER EFETUADA 
E EXECUTADA DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE DOS 
DOCUMENTOS QUE COMPÕE O ANEXO I. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS EN-
VELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS 
DOCUMENTOS PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABER-
TURA DOS RESPECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCE-
DIMENTOS INERENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS 
DO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO 
NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBO-
SA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO 
CENTRO, EM BURITAMA-S.P., COM DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 23 DE 
SETEMBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES 
/ DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM 
SESSÃO PÚBLICA, QUANDO ENCAMINHADOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 83/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2021, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO 
RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GO-
VERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO 
CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O 
EDITAL COMPLETO, BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GE-
RENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. 
E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E 
(18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITA-
MA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS - TIPO: TOMADA DE PREÇOS N°. 03/2021) OU  
HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 02 DE SETEMBRO DE 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 045/2021 – REGISTRO DE PREÇO 
036/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTOS EM 
GERAL DE CRONOTACÓGRAFOS, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DO 
TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 
– SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 
3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 
03/09/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 16/09/2021. ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: DAS 08H35MIN DO DIA 16/09/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 
17/09/2021. INICÍO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 11H DO DIA 
17/09/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: 
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 
FICA REABERTO O PRAZO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA E DISPUTA DO 
REFERIDO PREGÃO, CONFORME SEGUE: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
DAS 09H DO DIA 03/09/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 17/09/2021. ABERTURA E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H35MIN DO DIA 17/09/2021 ÀS 09H40MIN 
DO DIA 17/09/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 14H DO 
DIA 20/09/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: 
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PICK UP, 01 (UMA) MOTOCICLETA E 01 
(UMA) CARRETA BASCULANTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL 
DOS  SERVIÇOS GERAIS. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.
BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM 
JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE: 
(15) 3565-1397 – OP. 03 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 
03/09/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 15/09/2021. ABERTURA E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS: DAS 09H35MIN DO DIA 15/09/2021 ÀS 09H40MIN DO DIA 16/09/2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 09H DO DIA 16/09/2021. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: PORTAL – BOLSA 
DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 095/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO E GESTÃO DO PAR – PLANO DE AÇÕES 
ARTICULADAS, NO SISTEMA SIMEC DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 
3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 
03/09/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 16/09/2021. ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: DAS 08H35MIN DO DIA 16/09/2021 ÀS 09H30MIN DO DIA 
17/09/2021. INICÍO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 10H DO DIA 
17/09/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: 
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2021 – EXCLUSIVO ME E EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE 
DECORAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO. RETIRADA 
DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE: (15) 3565-1397 – OP. 03 
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 10H DO DIA 17/09/2021.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 071/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE TAPA 
BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA. RETIRADA 
DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA – (08H ÀS 11H30 E 13H ÀS 17H) – FONE: (15) 3565-1397 – OP.03. 
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 9H DO DIA 20/09/2021.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO ITAPORANGA/SP COM MONITORES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. 
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 09H DO DIA 21/09/2021

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública nº 02/2021 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar. EN-
CERRAMENTO: 28/09/2021, às 9:00 hs. O Edital completo encontra-se disponível no site www.
pederneiras.sp.gov.br e na Secretaria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal. Maiores in-
formações na Prefeitura, através do telefone (14) 3283-9576, com o responsável pelas licitações. 
Pederneiras, 02 de setembro de 2021.

Ivana Maria Bertolini Camarinha – Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 058/2021, 
objetivando a contratação de empresa para fornecimento de dietas e suplementos alimentares para 
atender à demanda, pelo período de 12 meses, no dia 17 de setembro de 2021, às 09:00 horas. O 
edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 
3878-9700. Louveira, 02 de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de 
Administração.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC

Pregão Eletrônico nº 034/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Aviso de Alteração
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U. 
e neste jornal no dia 24/08/2021 foi alterado, conforme segue. Objeto: 
Aquisição de ração irradiada para ratos e camundongos. Total de itens 
licitados: 1. Entrega de propostas: a partir de 03/09/2021 às 09h00. Abertura 
das propostas: 20/09/2021 às 10h00. Informações gerais: o Edital poderá ser 
obtido através do site: www.gov.br/compras. Contato: (11) 3356-7536. Santo 
André, 03 de setembro de 2021. Lucas dos Santos Souza – Pregoeiro Oficial.

AVISOS DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

REABERTURA
Objeto: Fornecimento de 75 HDs SSDs com capacidade de 480/512 Gb e 10 HDs SSDs 
com capacidade de 960/1024. O recebimento e abertura dos envelopes de proposta e 
documentação está designado para o dia 22/09/2021, às 09h (horário de Brasília), no Auditório 
da Câmara Municipal de Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, nº 74, Centro, neste 
Município. O edital detalhado e seus anexos estão disponíveis no site www.jacarei.sp.leg.br.

LUANA SILVÉRIO ALVES - Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021 – AVISO DE LICITAÇÃO
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – Objeto: Locação de 22 (vinte e duas) impressoras 

multifuncionais, jato de tinta, reunindo as funções de copiadora, impressora, “scanner”, pelo período de 
12 (doze) meses, incluindo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e 
material de consumo, com estimativa total de 11.000 (onze mil) cópias/impressões por mês (5.000 mil color 
e 6.000 mono) sem o fornecimento de papel, grampos ou mão de obra para a operação do equipamento. 
O recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação está designado para o dia 21/09/2021, 
às 9h (horário de Brasília), no Auditório da Câmara Municipal de Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, nº 
74, Centro, neste Município. O edital detalhado e seus anexos estão disponíveis no site www.jacarei.sp.leg.br.

LUANA SILVÉRIO ALVES - Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Aviso – O Município de Hortolândia torna público que se encontra 
a disposição dos interessados a Tomada de Preços nº 11/2021 – 
Edital n.º 190/2021 – PMH 4153/2021 – Objeto: “Contratação de 

empresa especializada para execução das obras de reforma da cobertura das 
Escolas EMEF Dayla Cristina, com fornecimento de todos os equipamentos, 
materiais e mão de obra necessária”. Período de publicidade do Edital: 
08/09/2021 a 23/09/2021 - Data e horário da Sessão Pública: 23/09/2021 às 
09h30. O Edital e seus anexos poderá ser obtido no sítio eletrônico oficial 
da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br (Licitações – Fácil Hortolândia) ou 
junto ao Departamento de Suprimentos, Setor de Cadastro, localizado na Rua 
José Cláudio Alves dos Santos, 585, Remanso Campineiro, no Município de 
Hortolândia – SP, 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres 
públicos da importância equivalente ao custo por folha da Administração. 
Hortolândia, 30 de agosto de 2021. Ieda Manzano de Oliveira - Secretária 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00248/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO,  destinados ao transporte de 
merenda para os alunos da rede pública de ensino, atendidos através dos municípios, no 
âmbito do Estado de São Paulo, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme as especificações e 
demais condições constantes no Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á 
no dia  17/09/2021, às 10:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão 
verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 081101080462021OC00224, ou através do 
endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações na 
Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 
às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 03/09/2021, até o momento 
anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. 
ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00250/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTU-
DANTES, denominados de Ônibus Rural Escolar (ORE1), destinados ao atendimento dos alu-
nos da rede pública de ensino, Diretorias de Ensino e demais órgãos participantes, no âmbito 
do Estado de São Paulo, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme as especificações e demais 
condições constantes no Anexo I - Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-
-se-á no dia  17/09/2021, às 10:30 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados 
poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 081101080462021OC00226, ou 
através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Lici-
tações na Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, no horário 
das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 03/09/2021, até 
o momento anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-
4334 / 4123. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 84/21, Edital Nº 97/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Contratação de serviços de lavagem industrial e desinfecção de roupas e uniformes. 
O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 
22/09/21, 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. Maria Ângela C. C. de Lima – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 85/21, Edital Nº 98/21, Tipo Menor Preço. Objeto: Registro 
de preços, pelo prazo de 12 meses, para aquisição de material de enfermagem. O 
cadastro das Proposta e Documentos de Habilitação serão recebidos até 23/09/21, às 
08h50, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.
com.br). O edital fica disponível na Seção de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, 
Jd Lucca das 9h às 17h, sites www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
Informações:11 3183-0655.– Adriana Stocco- Pregoeira. 

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. 

Banco Crefisa S.A.
(“Companhia”) - CNPJ/MF nº 61.033.106/0001-86 - NIRE 35.300.160.258

Ata da Assembleia Geral Ordinária em 31/03/21
Data e Horário: 31/03/21, 10h. Local: Sede social. Mesa: Presidente: Sra. Leila Mejdalani Pereira; Secretário: Sr. José Roberto Lamacchia. 
Presença: Acionista representando a totalidade do capital social. Convocação: Dispensada a publicação dos Editais de Convocação. Deliberações 
tomadas por unanimidade, sem quaisquer ressalvas. Após exame e discussão foram aprovados: (i) O Relatório Anual da Administração, 
bem como as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31.12.2020, de conformidade com a publicação efetivada no 
DOESP e na Gazeta de São Paulo, edições de 30/03/21. Procedida à leitura, foi informado que o resultado do exercício apresentou um lucro de  
R$ 6.812.389,54, que será absorvido pela conta de prejuízos acumulados. (ii) a fixação da remuneração global anual da diretoria no valor de  
R$ 261.612,00, conforme disposto no Artigo 152 da Lei nº 6.404/76. (iii) A Assembleia Geral, neste ato, reelege para a Diretoria da companhia:  
Leila Mejdalani Pereira, RG nº 04.903.038-0 IFP/RJ, CPF/MF nº 844.944.927-87, para o cargo de Diretora Presidente; José Roberto Lamacchia, 
RG nº 2.831.567-4 SSP/SP e CPF/MF nº 069.710.598-91, para o cargo de Diretor Superintendente, e Ivan Dumont Silva, RG nº 1.112.905  
SSP/MG e CPF/MF nº 369.841.246-20, para o cargo de Diretor, com mandato até a AGO de 2024. Declaração de Desimpedimento: Os reeleitos 
declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, bem como atendem aos requisitos estabelecidos 
na Resolução 4.122, de 02.08.2012, do Conselho Monetário Nacional, e somente tomará posse no cargo para o qual foram reeleitos após a 
homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente 
autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. Auditores Independentes: Foi dispensada 
a presença dos Auditores Independentes. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no 
período. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais. Acionista presente: JR Participações e Investimentos S.A., neste ato representada por 
sua Diretora Superintendente, Sra. Leila Mejdalani Pereira. Data: São Paulo (SP), 31 de março de 2021. Leila Mejdalani Pereira - Presidente da 
Mesa; José Roberto Lamacchia - Secretário da Mesa. JUCESP nº 307.737/21-4 em 29/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Crefisa Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 50.662.436/0001-14 - NIRE nº 35 300 002 903
Ata da Assembleia Geral Ordinária em 12/03/21

Dia, Hora e Local: 12/03/21, 10h, na sede social. Quórum: Acionistas da companhia representando 100% do capital social. Convocação: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Leila Mejdalani Pereira; Secretário: José Roberto Lamacchia. Deliberacões: Os acionistas, por 
unanimidade, aprovaram: 1) Por unanimidade dos acionistas presentes, e com a abstenção dos impedidos legalmente, foram aprovados, sem 
reservas, o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras, Avaliação Atuarial dos Planos e Benefícios Instituídos e o Relatório 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2020, de conformidade com a publicação efetivada no “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo” e na “Gazeta de São Paulo”, edições de 25 de fevereiro de 2021. Procedida à leitura, foi informado que o resultado do exercício 
apresentou prejuízo de R$193.704,50 que será absorvido pela conta de Reservas Estatutárias. 2) A AGO, neste ato, reelege para a Diretoria da 
Companhia: Sra. Leila Mejdalani Pereira, RG/IFP/RJ nº 04.903.038-0, CPF/MF nº 844.944.927-87, para o cargo de Diretora Presidente e José 
Roberto Lamacchia, RG/SSP/SP nº 2.831.567-4 e CPF/MF nº 069.710.598-91, para o cargo de Diretor Superintendente, e ainda, com mandato 
até a AGO de 2024, conforme o disposto no artigo 9º do Estatuto Social. Os Administradores ora reeleitos declaram que, atendem ao disposto na 
Resolução CNSP nº 330/2015. A remuneração dos diretores será definida oportunamente. Os Diretores declaram, expressamente, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade.  3) Tendo em vista a reeleição da Diretoria, resolvem os acionistas, 
ratificar as funções específicas dos diretores estatutários determinadas pela legislação vigente: Funções de caráter executivo ou operacional:  
1) Diretor responsável pelas relações com a SUSEP, Circular SUSEP nº 234/2003, Leila Mejdalani Pereira; 2) Diretor responsável técnico, Circular 
SUSEP nº 234/2003 e Resolução CNSP 321/2015, Leila Mejdalani Pereira; 3) Diretor responsável administrativo-financeiro, Circular SUSEP nº 
234/2003, Leila Mejdalani Pereira; 4) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de 
contabilidade e de auditoria independente, Resolução CNSP nº 321/2015, Leila Mejdalani Pereira; 5) Diretor responsável pelo cumprimento das 
obrigações da Resolução CNSP 143/2005, Leila Mejdalani Pereira; 6) Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de 
seguros e pelos serviços por eles prestados, Leila Mejdalani Pereira. Funções de caráter de fiscalização ou controle: 1) Diretor responsável 
pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/1998 e Circular SUSEP nº 612/2020, José Roberto Lamacchia; 2) Diretor responsável pelos controles 
internos, Circular SUSEP 249/2004, José Roberto Lamacchia; 3) Diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra 
fraudes, Circular SUSEP 590/2019, José Roberto Lamacchia; 4) Diretor responsável pelo relacionamento com o cliente, e sobre o uso do cliente 
oculto na atividade de supervisão da Susep, na forma definida pela Resolução nº 382/2020, José Roberto Lamacchia. Administradores: 
Presentes Administradores da Companhia, tendo em vista a aprovação das contas do exercício de 2020. Auditores Independentes:  
Foi dispensada a presença dos Auditores Independentes. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar 
instalado no período. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos 
submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. Encerramento: Nada mais. Assinaturas: Presidente da mesa: Leila Mejdalani 
Pereira; Secretário da mesa: José Roberto Lamacchia. Acionistas: Crefipar Participações e Empreendimentos S.A., representada por seu 
Diretor Presidente José Roberto Lamacchia e RL Participação e Empreendimentos Comerciais S.A., representada por sua Diretora 
Superintendente Leila Mejdalani Pereira. Leila Mejdalani Pereira - Presidente da mesa/Diretor Presidente; José Roberto Lamacchia - Secretário 
da mesa/Diretor Superintendente. JUCESP nº 350.422/21-7 em 19/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL 11ª VARA CÍVEL. DECISÃO 
- EDITAL - Processo nº: 1052453-82.2019.8.26.0100. Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis 
- Sem despejo. Exequente: Circuito de Compras São Paulo Spe S/A. Executado: Rafael de Souza Mairão. Vistos. 1) Embora tenham 
sido bloqueados R$ 9,24, referido montante sequer atinge 1% do quantum debeatur (R$ 38.485,89) e não cobre as custas iniciais pagas pelo 
credor. Sendo assim, determinei o desbloqueio na forma do artigo 836, do Código de Processo Civil. 2) Tendo em vista que já foram esgotados 
todos os meios hábeis para a localização da parte ré, defi ro a citação editalícia requerida às fl s. 223/226, servindo a presente decisão como 
edital. Este Juízo FAZ SABER a RAFAEL DE SOUZA MAIRÃO, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação 
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A, alegando em síntese: A exequente e o 
executado celebraram contrato de locação, sendo que a parte ré não adimpliu ao pactuado, formalizando o título executivo com débito de R$ 
38.485,89 (atualizado até junho/2021). Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
pagamento ou oferte defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na 
forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 175,77, 
providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais de  grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. 
Intimem-se. São Paulo, 13 de julho de 2021. Dimitrios Zarvos Varellis Juiz de Direito. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA. Este documento é cópia do original, assinado 
digitalmente por DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, liberado nos autos em 13/07/2021 às 18:49. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.
tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1052453-82.2019.8.26.0100 e código B407C93.

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. 

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 - 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. 

O 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - FAZ SABER a MANOEL TAVARES DE ALMEIDA e s/m ANTONIETTA DE ALMEI-
DA, que ANTÔNIO RODRIGUES DE MIRANDA, protocolizou o pedido de Retificação de Registro 
Imobiliário com Apuração de Remanescente, nos moldes do art. 213, inciso II, e §7º da Lei 6.015/73 
(procedimento nº 526.196/16), para que o imóvel localizado na Rua Caçaquera, nº 250/254, parte dos 
lotes 05 e 06 da quadra 10, na Vila Santo Estevão– 27º Subdistrito – Tatuapé - São Paulo - SP, trans-
crito sob nº 58.087, tributados pelo CONTRIBUINTE nº 054.147.0039-7, passem a ter a descrição 
constante no memorial e planta juntados aos autos supra-indicados. Considerando a certificação de 
que os notificandos se encontram em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento no no item 
136.12 do Cápitulo. XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e na 
ausência de qualquer impugnação por parte dos destinatários deste Edital, se proceder à averbação 
de que trata o art. 213, §5º, da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 9º Serviço de Registro de Imóveis 
de São Paulo, o Oficial, Francisco Raymundo.

A7gazetasp.com.br
Sexta-feira, 3 De Setembro De 2021 

OBJETO: Alienação de bens imóveis LOCALIZADOS NO ESTADO de SÃO PAULO - IMPORTANTE: I) INÍCIO DO RECEBIMENTO DE LANCES: Data: 
01/09/2021 II) SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO/ INÍCIO DA DISPUTA DE LANCES: Local: : www.lancenoleilao.com.br Telefone: (11) 2359-7351/3461-3583 - 
Data/Hora: 16/09/2021 a partir das 14h00min (Horário Local da realização do Leilão) - a) FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Leiloeira Ofi cial: Carla Sobreira 
Umino E-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br - Fone: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583 - Site: www.lancenoleilao.com.br - BANCO DO BRASIL / CESUP 
PATRIMÔNIO – PR - Endereço: Shopping Estação Offi ce - Av. Sete de Setembro, 2.775, 9º andar, Rebouças, Curitiba – PR - E-mail: cesup.bensnaodeuso@
bb.com.br  - 1. EDITAL: ITEM ASSUNTO - 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - 2. MODO DE DISPUTA - 3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO - 4. OBJETO 
- 5. PREÇO MÍNIMO - 6. COMISSÃO DA LEILOEIRA - 7. REFERÊNCIA DE TEMPO - 8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO - 9. HABILITAÇÃO - 10. PRO-
POSTA - 11. LANCES PRÉVIOS E LANCES VIA INTERNET - 12. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME - 13. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 14. 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS - 15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 16. CONTRATAÇÃO DEFINITIVA - 17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - 
18. DESISTÊNCIA - 19. MULTA - 20. OUTRAS CONDIÇÕES - 21. ELEIÇÃO DO FORO - 2. ANEXOS AO EDITAL: Anexo 01: Descrição dos Imóveis; Anexo 
02: Proposta de Compra; Anexo 03: Minuta de Procuração; Anexo 04A: Formulários para Identifi cação de Clientes/Registro da Transação - Pessoa Física; 
Anexo 04B: Formulários para Identifi cação de Clientes/Registro da Transação - Pessoa Jurídica; Anexo 05: Relação de Documentos Complementares; Anexo 
06: Termo de Desistência - Anexo 07: Formulário para Oferta de Lance Prévio; Anexo 08: Minuta de Contrato Particular de Compra e Venda Anexo 09: For-
mulário para Identifi cação do Responsável pela Condução da Regularização das Pendênci as. LEILÃO PÚBLICO Nº 2021/709293V(9101) – CESUP PATRI-
MÔNIO - PR - E D I T A L - O Banco do Brasil S.A., por intermédio do CESUP PATRIMÔNIO - PR, por meio da utilização de recursos de tecnologia da infor-
mação – INTERNET, admitindo lances eletrônicos, lances prévios e lances verbais, torna público que realiza este processo licitatório na forma abaixo, utili-
zando-se do critério de julgamento de maior oferta de preço, para venda dos imóveis relacionados no Anexo 01, parte integrante deste Edital, a ser conduzi-
do pelo LEILOEIRA OFICIAL Carla Sobreira Umino, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 826, de acordo com a Lei 13.303 de 
30.06.2016, o Decreto 8.945 de 27.12.2016, o Regulamento de Licitações do Banco do Brasil, publicado no D.O.U. em 03.07.2017, o Decreto 21.981, de 
19.10.1932, com alterações introduzidas pelo Decreto 22.427, de 01.02.1933 e os termos deste Edital, cuja minuta padrão foi aprovada pela Nota Jurídica 
DIJURCOJUR/ CONSU 4.560, de 28.07.2004, e pelos Pareceres Jurídicos Ajure Paraná: 15.376, de 16.11.2006; 16.753-001 de 16/10/2015, 17.307-001 de 
13/11/2015, CMJ 2016/178909 de 27.05.2016, CMJ 2016/246169 de 22/06/2016, CMJ 2016/277521 de 15/07/2016, CMJ 2016/407959 de 04/11/2016, CMJ 
2016/436208 de 29/11/2016, CMJ 2016/441111 de 02/12/2016, CMJ 2017/0603, de 02/01/2017, CMJ 2017/22673 de 26/01/2017, CMJ 2017/106063 de 
07/04/2017, CMJ 158821 de 24/05/2017, CMJ 2018/219965 de 16/07/2018 e DIJUR-JURIDICA (DF)/COPUR/ADLIC Parecer Jurídico 753171 de 09/01/2019. 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - 1.1 O Leilão será realizado em sessão pública, admitindo-se lances exclusivamente via INTERNET, pelo site ofi cial 
da leiloeira www.lancenoleilao.com.br, mediante condições de segurança - criptografi a e autenticação - em todas as suas fases, ou ainda mediante lances 
prévios conforme previsto no item 11. A sessão pública para a disputa dos lances, dirigida pelo Leiloeiro Ofi cial indicado no preâmbulo, será realizada de 
acordo com as regras do presente Edital e seus Anexos, no local, data e hora descritos a seguir: Data/Hora: 16/09/2021 a partir das 14h00min (Horário Local 
da realização do Leilão) - 1.1.1 O direito de preferência do coproprietário, previsto no item 4.9 deste Edital, deverá ser exercido na data e horário indicados, 
através de lance virtual, durante a sessão pública do leilão. 1.2 Os trabalhos serão conduzidos pela leiloeira Ofi cial supramencionado, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante da página da leiloeira: www.lancenoleilao.com.br. 1.3 Até 01 (um) dia útil antes 
da realização do certame, o licitante poderá formular consultas, informando o número da licitação, por e-mail atendimento@lancenoleilao.com.br, no escritó-
rio da leiloeira, situado na Rua Doutor Bento Teobaldo de Ferraz, 190 - Barra Funda - São Paulo/SP ou no Banco do Brasil S.A / CESUP Patrimônio - PR, 
situado no Shopping Estação Offi ce, Avenida Sete de Setembro, 2.775, 9º andar, CEP 80.230-010, Curitiba-PR, Setor ADPAT-16. 1.4 Retirada do Edital com 
a descrição dos bens a serem leiloados: No site da leiloeira: www.lancenoleilao.com.br. Sem prejuízo da exposição virtual os bens poderão ser vistoriados 
pelos interessados, que, para esse fi m, deverão entrar em contato com a leiloeira pelo telefone: (11) 2359-7351/3461-3583, para agendamento de visita ao 
bem interessado.2. MODO DE DISPUTA Aberto - 3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO - Maior Oferta de Preço (Lance) - 4. OBJETO - 4.1 Venda, ad corpus, dos 
imóveis relacionados e descritos no Anexo 01 deste Edital. 4.2 Em se tratando de imóvel locado, na forma do art. 27 da Lei nº 8.245, de 18.10.91, no mínimo 
em igualdade de condições com o ARREMATANTE, o locatário tem preferência na aquisição do imóvel, observado o contido no item 15. Conhecido o lance 
vencedor, e desde que o ARREMATANTE não se trate de condômino e o imóvel seja indivisível, o Banco do Brasil S.A. oferecerá o direito de preferência ao 
locatário, que deverá exercê-lo no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 28 da Lei nº 8.245/91. 4.3 Em se tratando de imóvel arrendado, na forma do art. 
92 da Lei nº 4.504, de 30.11.64, no mínimo em igualdade de condições com o ARREMATANTE, o arrendatário tem preferência na aquisição do imóvel, ob-
servado o contido no item 15. Conhecido o lance vencedor, e desde que o ARREMATANTE não se trate de condômino e o imóvel seja 4.9 Em se tratando de 
imóvel em que o Banco detenha a propriedade em condomínio, no mínimo em igualdade de condições com o proponente que oferecer o melhor lance, o 
coproprietário tem preferência na aquisição do imóvel, observado o contido no item 15. Conhecido o melhor lance, o Banco do Brasil S.A. oportunizará o di-
reito de preferência na aquisição do imóvel, cumprindo o seguinte rito: a) após a verifi cação dos lances oferecidos por terceiros, a leiloeira deverá chamar os 
condôminos presentes para exercerem o seu direito de preferência; b) ausentes ou silentes os condôminos, ou se manifestarem desinteresse, será declarado 
vencedor o terceiro ofertante do melhor lance; c) manifestada a preferência e havendo disputa entre o condômino e o terceiro, este será vencedor se apre-
sentar melhor lance, não igualado por aquele; d) havendo empate entre os lances fi nais oferecidos por terceiro e por condômino, será assegurada a prefe-
rência sobre o imóvel ao condômino, que será declarado vencedor; e) em caso de disputa entre condôminos, será vencedor aquele que apresentar maior 
lance; f) havendo empate entre os lances oferecidos apenas por condôminos, terá preferência aquele que comprovar benfeitorias mais valiosas; g) havendo 
empate entre os condôminos e suas benfeitorias sejam de igual valor, ou inexistam, terá preferência aquele que tiver o maior quinhão; h) permanecendo o 
empate entre os condôminos que tenham quinhões iguais, preferirá o que der maior oferta, mas, mantendo-se ainda empatados, o direito de preferência 
deverá ser decidido por sorteio, observando: I) o sorteio deverá ser realizado no ato, tão logo a leiloeira encerre o evento empatado. 4.9.1 O direito de prefe-
rência do coproprietário, previsto no item 4.9 deste Edital, deverá ser exercido na data e horário indicados, através de lance virtual, durante a sessão pública 
do leilão. 4.10 Em se tratando de imóvel com pendência judicial, o COMPRADOR se declara informado da demanda, assumindo de modo expresso os riscos 
correspondentes e exonerando o BANCO de prestar garantia pela evicção. 4.11 O interessado detentor do direito de preferência descritos nos itens 4.2 a 4.9 
deverá comprovar essa condição no ato do leilão ou quando notifi cado para o exercício de seu direito de preferência. 4.12 O ARREMATANTE declara ter 
conhecimento que os imóveis possuem pendências de ordem administrativas, tais como: georreferenciamento, Cadastro Ambiental Rural (CAR), reserva le-
gal, averbação de benfeitorias e/ou outras que impedem a imediata transferência de propriedade, e assume todos os encargos e obrigações para regulariza-
ção no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias). 5. PREÇO MÍNIMO - 5.1 Os preços mínimos dos bens encontram-se discriminados no Anexo 01. Os bens 
serão leiloados em lotes e vendidos a quem oferecer MAIOR LANCE em reais para pagamento à vista, sem possibilidade de fi nanciamento conforme contido 
no subitem 10.1. 6. COMISSÃO DA LEILOEIRA - 6.1 O ARREMATANTE vencedor pagará a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 
lance vencedor aa leiloeira ofi cial, a título de comissão. 6.1.1 Em caso de lance prévio, o ARREMATANTE, se ausente à sessão pública do Leilão, será infor-
mado do resultado, via fax ou pela INTERNET, devendo efetuar o respectivoindivisível, o Banco do Brasil S.A. oferecerá o direito de preferência ao arrenda-
tário, que deverá exercê-lo no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 92 § 3º da Lei nº 4.504/64. 4.4 Em se tratando de imóvel ocupado por permissionário, 
por analogia à Lei nº 8.245/91, na forma do seu art. 27, o ocupante tem preferência na aquisição do imóvel, observado o contido no item 15. Conhecido o 
lance vencedor, e desde que o ARREMATANTE não se trate de condômino e o imóvel seja indivisível, o Banco do Brasil S. A. oferecerá o direito de preferên-
cia ao permissionário, que deverá exercê-lo no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 28 da Lei nº 8.245/91. Não havendo interesse na compra, o permis-
sionário terá mais 30 (trinta) dias, a partir do vencimento dos primeiros 30 (trinta), para desocupação do imóvel. 4.5 Em se tratando de imóvel gravado com 
enfi teuse, na forma dos arts. 683 e 684 do Código Civil de 1916, no mínimo em igualdade de condições com o ARREMATANTE, o senhorio tem preferência 
na aquisição do imóvel, observado o contido no item 15. Conhecido o melhor lance, e desde que o ARREMATANTE não se trate de coproprietário, locatário, 
ou arrendatário, o Banco do Brasil S.A. oferecerá o direito de preferência ao senhorio, que deverá exercê-lo no prazo legal de 30 (trinta) dias. 4.6 Em se tra-
tando de imóvel com existência de usufruto, constituído na forma do art. 1.390 e 1.391, da Lei nº 10.406, de 10.01.02 (Código Civil), mediante registro no 
Cartório de Registro de Imóveis, no mínimo em igualdade de condições com o ARREMATANTE, o usufrutuário tem preferência na aquisição do imóvel, ob-
servado o contido no item 15. Conhecido o melhor lance, e desde que o ARREMATANTE não se trate de coproprietário, locatário, ou arrendatário, o Banco 
do Brasil S.A., oferecerá o direito de preferência ao usufrutuário, que deverá exercê-lo no prazo de 30 (trinta) dias. 4.7 Em se tratando de imóvel com exis-
tência de superfi ciário, constituído na forma do art. 1.369, da Lei nº 10.406, de 10.01.02 (Código Civil), mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, 
no mínimo em igualdade de condições com o ARREMATANTE, o superfi ciário tem preferência na aquisição do imóvel, na forma do art. 1.373 da Lei nº 10.406 
de 10.01.02 (Código Civil) observado o contido no item 15. Conhecido o melhor lance, e desde que o ARREMATANTE não se trate de coproprietário, locatá-
rio, ou arrendatário, o Banco do Brasil S.A., oferecerá o direito de preferência ao superfi ciário, que deverá exercê-lo no prazo de 30 (trinta) dias. 4.8 Em se 
tratando de imóvel com existência de direito de habitação, na forma do art. 1.414, da Lei nº 10.406, de 10.01.02 (Código Civil), constituído mediante registro 
no Cartório de Registro de Imóveis, no mínimo em igualdade de condições com o ARREMATANTE, quem detém o direito de habitação tem preferência na 
aquisição do imóvel, observado o contido no item 15. Conhecido o melhor lance, e desde que o ARREMATANTE não se trate de coproprietário, locatário, ou 
arrendatário, o Banco do Brasil S.A., oferecerá o direito de preferência a quem detém o direito de habitação, que deverá exercê-lo no prazo de 30 (trinta) dias. 
pagamento em conta corrente a ser informada pela leiloeira, até o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários ou comparecer ao escritório deste, até 
o primeiro dia útil após a realização do Leilão, para providenciar o respectivo pagamento mediante a emissão de cheque próprio, conforme contido no subitem 
11.2. 6.1.2 Em caso de lance via INTERNET, o ARREMATANTE deverá efetuar o respectivo pagamento em conta corrente a ser informada pela leiloeira, até 
o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários ou deverá comparecer ao escritório deste, até o primeiro dia útil após a realização do Leilão, para provi-
denciar o respectivo pagamento mediante a emissão de cheque próprio, conforme contido no subitem 11.2. 6.2 Caso haja exercício de direito de preferência, 
o pagamento da comissão será efetuado pelo detentor do direito de preferência. 6.3 O valor da comissão da leiloeira não compõe o valor do lance ofertado. 
7. REFERÊNCIA DE TEMPO - 7.1 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de 
Brasília – DF, sendo que nas localidades onde houver diferença de fuso horário, o horário adotado será o do local da realização do leilão, dessa forma serão 
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. - 8. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO - 8.1 Poderão participar da licitação re-
gulada por este Edital, pessoas físicas ou jurídicas, associadas ou não, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional, EXCETO as 
que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: a) sejam membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal 
do Banco do Brasil, bem assim integrantes da Comissão de Licitação; b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Banco; c) 
sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; d) estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação, 
ou processo de execução; e) estejam impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada; f) não atenderem a todas as exigên-
cias contidas neste Edital e seus anexos. 8.2 Os lances dos impedidos serão desclassifi cados em qualquer fase do processo licitatório. 9. HABILITAÇÃO 9.1 
A habilitação dar-se-á pelo pagamento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor, conforme condições descritas no item 
15 deste Edital. 9.2 A importância paga como sinal pelo ARREMATANTE vencedor será utilizada para complementação do preço total do lote. 10. PROPOS-
TA - 10.1 O lote será ofertado para pagamento à vista, sem possibilidade de fi nanciamento. 10.2 A apresentação de lance implica pleno conhecimento e 
aceitação dos termos do presente - Edital e de seus anexos. - 10.3 O ARREMATANTE vencedor deverá encaminhar para a leiloeira, os documentos dos itens 
- 10.3.1 a 10.3.5 deste Edital, nos prazos abaixo estabelecidos, sob pena de ser considerado desistente conforme item 18 deste Edital: · Enviar os documen-
tos para o e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br, em até 02(dois) - dias úteis a partir da data do leilão, para conferência; · Enviar os documentos por 
SEDEX, em até 05 (cinco) dias úteis a partir da data do leilão, para o seguinte endereço: Rua Doutor Bento Teobaldo de Ferraz, 190 - Barra Funda - São 
Paulo/SP, CEP: 01.140-070; 10.3.1 Apresentação de proposta constando o valor do lance ofertado e declaração expressa de que tem conhecimento das 
condições deste Edital, conforme minuta anexa (Anexo 02); 10.3.2 Apresentação dos documentos que constam do Anexo 05; 10.3.3 Apresentação do Anexo 
04A (pessoa física) ou Anexo 04B (pessoa jurídica); 10.3.4 Para os casos de delegação a terceiros da responsabilidade de regularização das pendências, 
apresentação do Anexo 09, acompanhado dos documentos nele elencados, com assinatura do ARREMATANTE, com fi rma reconhecida. 10.4 O ARREMA-
TANTE que não for correntista do Banco do Brasil, deverá comparecer a uma agência de sua escolha com os documentos do Anexo 05 para elaboração de 
cadastro, em cumprimento das determinações do artigo 10, inciso I da Lei nº 9.613 de 03.03.98; 11. LANCES PRÉVIOS E LANCES VIA INTERNET - 11.1 Os 
lances prévios ao Leilão deverão ser enviados pela Internet para o e-mail da leiloeira: atendimento@lancenoleilao.com.br, ou por via postal com “AR” (aviso 
de recebimento) ou entregues pessoalmente, ou ainda no site: www.lancenoleilao.com.br, desde que recebidos até 48 horas antes da realização da sessão 
pública do Leilão. 11.1.1 Os interessados em efetuar lances prévios deverão entrar em contato com a leiloeira por intermédio de e-mail, telefone, ou site para 
receber as instruções para cadastramento ou comparecer ao escritório da leiloeira situado na Rua Doutor Bento Teobaldo de Ferraz, 190 - Barra Funda - São 
Paulo/SP, para fi ns de cadastro do ofertante e obtenção do modelo específi co, antecipadamente à realização do certame. Para realização de cadastro, o in-
teressado, ou seu representante legal, deverá apresentar documentos originais para sua identifi cação e assinar a fi cha cadastral. 11.1.2 A leiloeira informará 
aos licitantes o recebimento de lances prévios, em ordem crescente de valor, e exibirá as propostas preenchidas com os dados dos interessados e das 
ofertas de compra na abertura da sessão pública dos lances. 11.2 Sendo vencedora a proposta efetuada por meio de lance prévio ou de lance via Internet, o 
ARREMATANTE, será informado do resultado, pela Internet, devendo depositar os valores referentes à comissão da leiloeira e ao sinal do negócio para o 
Banco, em contas correntes a serem informadas pela leiloeira, até o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários ou comparecer, durante o horário 
comercial, ao escritório deste, até o primeiro dia útil após a realização do Leilão, para providenciar os respectivos pagamentos, mediante a emissão de 02 
(dois) cheques, sendo um de valor correspondente à comissão da leiloeira e o outro referente ao sinal, ambos emitidos pelo adquirente diretamente ou, se 
ausente, por meio do seu representante legal. 11.2.1 A não realização dos depósitos acima citados, ou o não comparecimento ao escritório da leiloeira no 
prazo acima serão considerados como desistência e o ARREMATANTE será responsabilizado pela não concretização do negócio, sujeitando-se às penalida-
des cabíveis, além daquelas previstas no item 17 do presente edital. 11.2.2 A não compensação do cheque emitido pelo ARREMATANTE, por qualquer mo-
tivo, será caracterizada como desistência conforme item 18 e implicará nas sanções previstas no item 17 deste Edital. 11.2.3 Independente do prazo do de-
pósito citado no caput deste item, o arrematante deve cumprir o prazo estabelecido no item 10.3 para encaminhamento da proposta e demais documentos. 
11.2.4 Em nenhuma hipótese, o Banco se responsabilizará por qualquer defeito ou impossibilidade de operacionalização do equipamento de telefone ou 
computador etc., de quaisquer dos interessados/licitantes. 12. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME - 2.1 O certame será conduzido pela leiloei-
ra Ofi cial indicado no preâmbulo deste Edital, que terá, em especial, as seguintes atribuições: a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; b) responder 
as questões formuladas pelos ofertantes durante o certame; c) conduzir os procedimentos relativos aos lances; d) declarar o vencedor; e) elaborar a ata da 
sessão. 12.2 Os lances deverão ser ofertados pelos interessados ou seus legítimos representantes. 12.3 Considerar-se-á legítimo representante do ARRE-
MATANTE, nas sessões públicas desta Licitação e nas demais ocasiões relativas a este processo, aquele que detiver amplos poderes para tomar quaisquer 
decisões relativamente a todas as fases, inclusive renúncia de interposição de recursos, devendo, para tanto, apresentar documento de identidade com fé 
pública, acompanhado de um dos seguintes documentos: 12.3.1 instrumento particular de procuração, assinado pelo outorgante, com fi rma reconhecida em 
Cartório, conforme minuta constante do Anexo 03 deste Edital; ou 12.3.2 instrumento público de procuração contemplando os mesmos poderes relacionados 
na minuta constante do Anexo 03 deste Edital. 12.4 No caso de pessoas jurídicas, o instrumento público ou particular de procuração deverá ser acompanha-
do de cópia do estatuto ou contrato social em vigor comprovando a capacidade de o signatário nomear procurador, e, quando se tratar de sociedade anônima, 
da ata de nomeação do signatário. 12.5 Sendo o representante da pessoa jurídica proponente o seu sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado), este 
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 12.6 No transcurso da sessão pública serão aceitos lances verbais ou via Internet, no site da leiloeira: www.lancenoleilao.com.
br. 12.7 Os lances poderão também ser ofertados previamente, pela Internet, por via postal ou pessoalmente, pelos interessados ou seus legítimos represen-
tantes, na forma do item 11. - Credenciamento para Efetuar Lances na INTERNET – 12.8 O credenciamento do proponente e de seu representante legal 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade para realização das transações inerentes ao Leilão. 12.9 Para efetuar 
lances via Internet, os interessados devem dispor de chave de identifi cação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas após credenciamento, que deverá ser 
efetuado até 48 horas antes da realização do Leilão no site da leiloeira: www.lancenoleilao.com.br. 12.10 A chave de identifi cação e a senha terão validade 
somente para o presente Leilão, sendo canceladas após o evento. 12.11 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decor-
rentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. - Participação - 12.12 A participação na sessão pública do Leilão dar-se-á: 12.12.1 por meio da di-
gitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subseqüente oferta de lances, via Internet, na página do site: : www.lancenoleilao.
com.br; 12.13 A apresentação de lances pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de todos os termos do presente Edital e seus Anexos, 
sendo o ofertante responsável pela fi delidade e legitimidade das informações prestadas, dos documentos e propostas apresentados e transações que forem 
efetuadas em seu nome em qualquer fase da licitação, por seu(s) representante(s) legal(is) cadastrado(s), assumindo-as como fi rmes e verdadeiras. 12.14 A 
validade da proposta será de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data da sessão pública do Leilão. 12.15 Caberá ao 
ofertante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Leilão, fi cando responsável pelo ônus decorrente da perda de negó-
cios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. - Abertura - 12.16 A partir do horário previsto neste 
edital, terá início a sessão pública do Leilão, com a divulgação dos lances prévios (referidos no item 11), eventualmente recebidos, passando a leiloeira a 
aceitar lances a partir do preço mínimo ou do maior valor ofertado, conforme o caso. 12.17 Aberta a etapa competitiva, os ofertantes que darão lances via 
Internet deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. 12.18 Será considerado vencedor o ARREMATANTE que oferecer o maior 
lance, desde que igual ou superior ao preço mínimo. 12.19 A cada lance ofertado, via Internet, o participante será imediatamente informado de seu recebi-
mento e respectivo valor. 12.20 Só serão aceitos lances cujo valor seja superior ao do último lance que tenha sido anteriormente ofertado, observado o incre-
mento mínimo fi xado para o lote. 12.21 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmos valores, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 12.22 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do lance. O sistema não identifi cará 
o autor dos lances aos demais participantes. 12.23 A leiloeira encerrará a sessão mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Findo o prazo dado, será encerrada a recepção de lances. 12.24 O acompanhamento do evento pode ser feito pela Internet. 12.25 O sistema informará a 
melhor proposta imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - 13.1 No julgamento das propostas, a 
classifi cação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MAIOR PREÇO. 13.2 Serão 
desclassifi cadas as propostas que: 13.2.1 não atenderem às exigências contidas neste Edital ou impuserem condições; 13.2.2 apresentarem irregularidades 
ou contiverem rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam seu conteúdo; 13.2.3 apresentarem o valor total da proposta inferior ao preço mínimo 
constante do Anexo 01 deste Edital, para o imóvel pretendido; 13.2.4 não estiverem acompanhadas de procuração (subitem 12.3), se for o caso e/ou pela não 
apresentação dos documentos referidos nos subitens 16.12 e 10.3; 13.2.5 não estiverem acompanhadas dos documentos citados no Anexo 05. 13.2.6 não 
forem apresentadas no prazo estipulado no item 10.3. - 14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS - 14.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impug-
nar o presente Edital por irregularidades, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fi xada para a sessão pública do Leilão, sob pena 
de decair do direito de impugnação. 14.2 Recebida(s) a(s) impugnação(ões), ou esgotado o prazo para tanto, a leiloeira deverá, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, submeter o(s) recurso(s) e a(s) impugnação(ões) recebida(s), devidamente instruída(s), para decisão da Comissão de Licitação. 14.3 Os recursos 
contra as decisões referentes a este processo licitatório deverão ser formalizados e protocolados junto ao CESUP Patrimônio - PR, no endereço abaixo e seu 
encaminhamento se dará por intermédio da Comissão de Licitação: BANCO DO BRASIL – CESUP PATRIMÔNIO PR - Shopping Estação Offi ce - Av. Sete de 
Setembro, 2.775 – 9º Andar, Rebouças 80230-010 Curitiba PR - 14.4 Dos atos da Comissão de Licitação caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do dia subsequente ao da publicação no Diário Ofi cial da União ou, se o recorrente estiver presente, do dia subsequente ao da reunião em que 
realizado o ato. 14.5 Interposto recurso, que terá efeito suspensivo, este será comunicado ao ARREMATANTE vencedor para, querendo, impugná-lo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do término do prazo do recorrente. 14.6 Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal e/ou subs-
critos por representante não habilitado legalmente ou não identifi cado no processo para responder pelo concorrente. 15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 
15.1 Os pagamentos dos lances vencedores somente poderão ser feitos à vista e em moeda corrente no País. 15.1.1 Os pagamentos dos lances vencedores 
não poderão ser realizados com a compensação de créditos junto ao Banco do Brasil S.A. 15.2 O ARREMATANTE vencedor pagará ao Banco do Brasil S.A., 
a título de sinal para garantia de contratação, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor e 5% (cinco por cento) do 
valor do lance vencedor aa leiloeira, a título de comissão da leiloeira, sendo que: 15.2.1 Em caso de lance prévio, o ARREMATANTE, se ausente à sessão 
pública do Leilão, deverá efetuar o pagamento observando o contido no subitem 11.2. 15.2.2 Em caso de lance via internet, o ARREMATANTE deverá efetuar 
o pagamento seguindo os mesmos moldes descritos para o lance prévio contido no subitem 11.2. 15.3 A importância paga como sinal pelo ARREMATANTE 
vencedor será utilizada para complementação do preço. 15.4 O ARREMATANTE vencedor deverá recolher ao Banco do Brasil S.A. o complemento do preço 
correspondente a 95% do valor proposto, mediante recolhimento em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do Leilão. 15.4.1 Para os casos de 
imóveis com direito de preferência de locatário, permissionário, arrendatário, usufrutuário, superfi ciário, enfi teuta ou direito de habitação, os prazos máximos 
para pagamento apenas começarão a contar a partir da data da formalização do exercício da preferência, caso ocorra, ou a partir do término do prazo de que 
tratam os itens 4.2 a 4.8 sem que haja manifestação. 15.5 No prazo máximo de 8 (oito) dias úteis após o pagamento total do lance e entrega de todos os 
documentos descritos no subitem 10.3, será assinado o Contrato Particular de Compra e Venda, que será substituído pela Escritura Pública Compra e Venda 
quando resolvidas todas as pendências do imóvel descritas no Anexo 01. 15.5.1 No prazo citado no subitem 15.5, O ARREMATANTE deverá providenciar 
também o reconhecimento de fi rmas por semelhança junto ao Cartório de Notas. 16. CONTRATAÇÃO DEFINITIVA - 16.1 Quando resolvidas todas as pen-
dências descritas no Anexo 01, desde que respeitado o prazo - determinado no item 16.14, o contrato defi nitivo será formalizado na Cidade de Curitiba (PR) 
-ou na cidade de localização do imóvel a ser licitado, por meio de Escritura Pública Compra e Venda, correndo todos os impostos, taxas e despesas, inclusi-
ve as cartorárias, incluindo certidões atualizadas da matrícula do imóvel e outras necessárias para o registro, por conta do adquirente. 16.1.1 O comprador 
entregará ao Banco, no ato da formalização, 01 (um) cheque de valor igual ao da despesa para registro do contrato. O cheque será depositado na conta do 
competente Cartório de Registro de Imóveis e, na hipótese de sua devolução, fi ca facultado ao Banco promover o registro, imputando ao comprador as 
despesas inerentes ao ato, independentemente de aviso ou notifi cação. 16.2 O ARREMATANTE terá o prazo de 8 (oito) dias úteis, contado a partir da con-
vocação do Banco, para apresentar toda a documentação exigida junto ao Tabelionato para formalização da Escritura Pública Compra e Venda, sob pena de 
não o fazendo ser considerado como desistente conforme item 18 deste Edital. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solici-
tado pelo ARREMATANTE durante o seu transcurso e desde que ocorram motivos justifi cados, aceitos pelo BANCO. 16.2.1 É de responsabilidade do ARRE-
MATANTE, após a convocação do Banco, a iniciativa necessária à lavratura do Contrato Particular de Compra e Venda/Escritura Pública de Compra e Venda, 
inclusive a obtenção de guias, declarações e documentos exigíveis. 16.2.2 Em se tratando de arremate por empresa individual e, caso não seja possível a 
formalização da venda em nome da empresa, por impedimento do registro pelo cartório de registro de imóveis, esta poderá ser feita em nome da pessoa fí-
sica titular da empresa, devendo ser apresentada a documentação para pessoa física exigida no item 16.12.1 e no Anexo 05. 16.3 O Banco adotará as ações 
necessárias para o registro da Escritura Pública de Compra e Venda no competente Cartório de Registro de Imóveis, correndo todos os impostos, taxas e 
despesas, inclusive as cartorárias, incluindo certidões atualizadas da matrícula do imóvel (tanto para confecção da Escritura Pública de Compra e Venda 
como a certidão após o registro da venda) e outras necessárias para o registro, por conta do adquirente. 16.4 A par das cláusulas usuais em transações da 
espécie, o instrumento de venda conterá as seguintes cláusulas: 16.4.1 “a venda foi realizada através do Leilão Público nº 2021/702258V(9101), realizado 
em 04/02/2021, cujo edital o ARREMATANTE se declara submetido.” 16.4.2 “as dimensões do imóvel são de caráter secundário, meramente enunciativas e 
repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, absolutamente irrelevantes para o instrumento fi rmado, consagrando os ARREMATANTES o 
negócio como sendo “ad corpus”, ou seja, do imóvel como um todo, independentemente de suas exatas e verdadeiras limitações, sejam elas quais forem. 
Por consequência, o(s) outorgado(s) comprador(es) declara(m) expressamente concordar que se eventualmente encontrar(em) área inferior à - enunciada 
neste instrumento, ainda que a diferença exceda a 1/20 (um vinte avos), não poderá(ão) exigir o complemento da área, reclamar a rescisão do contrato ou o 
abatimento proporcional do preço”. 16.5 Tratando-se de imóvel que necessite de desmembramento, remembramento, averbação de construção, regulariza-
ção de área e alteração de sua descrição na matrícula do imóvel, do estado de uso e ocupação do solo ou outras descritas no Anexo 01, todas as despesas 
decorrentes da sua regularização junto ao cartório imobiliário e órgãos competentes (Prefeitura, INCRA, Receita Federal e outros), bem como todas as pro-
vidências que se fi zerem necessárias para a condução das regularizações, correrão por conta do adquirente. 16.5.1 Caso seja necessário, o BANCO poderá 
outorgar procuração ao ARREMATANTE, ou procurador devidamente autorizado por este, com poderes específi cos e limitados para a sua representação 
junto aos órgãos competentes, mediante solicitação detalhada a ser apresentada pelo ARREMATANTE e aprovação da Comissão de Licitação. 16.6 Existin-
do pendência judicial sobre o imóvel, o adquirente se declara informado da demanda, assumindo de modo expresso os riscos correspondentes e exonerando 
o Banco de prestar garantia pela evicção. 16.7 Existindo valores não quitados de IPTU, ITR, CCIR, laudêmio e condomínio, o Banco do Brasil S.A. fi cará 
responsável pela quitação dos valores devidos até a assinatura do Contrato Particular de Compra e Venda (Anexo 08) deste edital, desde que estas não 
estejam mencionadas especifi camente no lote do bem como de responsabilidade do arrematante. 16.8 Tratando-se de imóvel ocupado por terceiros, o adqui-
rente se declarará informado do fato, assumindo expressamente todos os ônus decorrentes da desocupação. 16.9 Registrada a Escritura Pública de Compra 
e Venda, todos os direitos e obrigações pertinentes ao imóvel, inclusive as descritas no Anexo 01, serão atribuídos ao adquirente. O comprador somente será 
imitido na posse do imóvel após o recebimento, pelo Banco do Brasil S.A., do valor total ofertado no Leilão e o devido registro da Escritura Pública Compra e 
Venda no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. 16.10 Não ocorrendo à formalização da venda ao primeiro colocado, após a habilitação deste conforme 
item 9.1 deste Edital, seja por desistência expressa ou por desclassifi cação, o Banco se reserva o direito de realizar nova licitação ou consultar os demais 
colocados, na ordem de classifi cação, sobre o seu interesse em adquirir o imóvel nas mesmas condições de preço do primeiro colocado, no prazo referente 
à forma de pagamento escolhida, mantendo os demais termos deste Edital. 16.11 Não ocorrendo a habilitação do arrematante, por não pagamento do valor 
do sinal de 5%, conforme itens 9.1 e 15.2 deste Edital, o Banco se reserva o direito de realizar nova licitação ou consultar os demais colocados, na ordem de 
classifi cação, sobre o seu interesse em adquirir o imóvel, sendo considerado como lance vencedor o valor de oferta do próximo colocado, mantendo os de-
mais termos deste Edital. 16.12 Na data da assinatura dos contratos o adquirente deverá comprovar possuir condições de contratar com a Administração 
Pública, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 16.12.1 Pessoa Física: 16.12.1.1 Cédula de Identidade; 16.12.1.2 CPF; 16.12.1.3 Prova de 
regularidade com a Fazenda Federal através da Certidão - Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União obtida no 
site: www.receita.fazenda.gov.br. 16.12.2 Pessoa Jurídica: 16.12.2.1 Ato constitutivo e suas alterações; 16.12.2.2 Cédula de Identidade e CPF dos sócios, 
Diretores ou Gerentes, conforme o caso; 16.12.2.3 Inscrição CNPJ (atualizada); 16.12.2.4 Certidão de Quitação de Tributos Estaduais; 16.12.2.5 Certidão de 
Quitação de Tributos Municipais; 16.12.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Federal através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União obtida no site: www.receita.fazenda.gov.br; 16.12.2.7 Prova de regularidade com a Previdência Ofi cial (Certidão 
Negativa de Débito - CND, expedida pelo INSS); 16.12.2.8 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade 
do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal). 16.13 Não serão aceitos documentos com rasuras ou emendas que comprometam a sua autentici-
dade. 16.14 O ARREMATANTE terá prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do Contrato Particular de Compra e Venda para regularização 
de todas as pendências do imóvel, descritas no Anexo 01. 16.14.1 O prazo citado no item 16.14 poderá ser prorrogado, por até igual período, quando solici-
tado pelo ARREMATANTE durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justifi cado, com expressa aceitação pelo BANCO. 16.15 O ARREMATANTE 
deverá relatar ao BANCO a cada 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de assinatura do Contrato Particular de Compra e Venda, o andamento das 
providências adotadas para regularização das pendências, acompanhado de cópias dos documentos apresentados pelos intervenientes. 16.16 Caso não haja 
o registro da Escritura Pública Compra e Venda no Cartório de Registo de imóveis no prazo estipulado nos itens 16.2 e 16.14, a venda será desfeita, sujei-
tando o arrematante ao pagamento de multa nos termos do item 19 deste edital 16.16.1 A parcela correspondente aos recursos próprios, descontada porven-
tura a multa, será devolvida, sem juros ou correção, ao ARREMATANTE. 17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - 17.1 As seguintes sanções poderão ser 
aplicadas aos licitantes, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Banco pelo infrator: 17.1.1 advertência; 17.1.2 suspensão 
temporária do direito de licitar e contratar com o BANCO DO BRASIL - S.A. e suas subsidiárias, por período não superior a 02 (dois) anos; 17.2 Aplica-se a 
esta licitação e aos contratos dela decorrentes, a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a adminis-
tração pública nacional e estrangeira, na forma da Lei 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013. 17.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 
administrativo. 17.4 A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
17.5 No caso de aplicação de suspensão temporária caberá apresentação de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 17.6 Nos 
prazos de defesa prévia e recurso será aberta vista do processo aos interessados. - ADVERTÊNCIA - 17.7 A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: 
17.7.1 descumprimento das obrigações editalícias ou contratuais que não acarretem prejuízos para o Banco; e - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - 17.8 A sus-
pensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: a) apresentação de documentos falsos ou falsifi cados; b) irregularidades que acarretem prejuízo ao 
Banco, ensejando a frustração da licitação; c) ações com intuito de tumultuar licitações ou prejudicar a execução do contrato; d) prática de atos ilícitos, de-
monstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Banco; e) condenação defi nitiva por praticar fraude fi scal no recolhimento de quaisquer tri-
butos; f) consolidação da propriedade, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, de imóvel objeto deste edital, em nome do Banco, em virtude de mora não 
purgada pelo comprador e transformada em inadimplemento absoluto. 18. DESISTÊNCIA - 18.1 O ARREMATANTE vencedor poderá ser considerado desis-
tente se: 18.1.1 não celebrar a Escritura Pública Compra e Venda conforme item 16, especifi cados neste edital; 18.1.2 não efetuar os pagamentos nos prazos 
e forma defi nidos neste Edital; 18.1.3 não satisfi zer as condições previstas neste Edital para celebração dos contratos; 18.1.4 manifestar-se expressamente 
nesse sentido, por meio do Termo de Desistência – Anexo 06. 18.1.5 deixar de apresentar os documentos solicitados nos subitens 10.3.1 a 10.3.4 e 16.14 no 
prazo estipulado neste Edital. 18.1.6 não apresentar nos prazos o relatório citado no item 16.15 - 19. MULTA - 19.1 Caracterizada a desistência nos termos 
do item 18, O BANCO poderá reverter o valor referente ao sinal de 5% (cinco por cento) do valor da venda pago pelo ARREMATANTE com multa por inexe-
cução total ou parcial do contrato. 20. OUTRAS CONDIÇÕES - 20.1 O Banco do Brasil S.A. reserva-se o direito de presentes razões de ordem administrativa, 
comercial ou operacional, revogar em defesa do interesse público ou anular esta licitação, total ou parcialmente, em qualquer fase, com a devolução de todos 
os pagamentos realizados a título de sinal ou complemento da venda, mesmo depois de julgadas as propostas, sem que caiba aos ARREMATANTES, em 
qualquer das hipóteses, o direito à atualização monetária, indenização, ressarcimento ou reclamação de qualquer espécie. 20.2 Os pagamentos no ato do 
Leilão serão efetuados pela emissão de 02 (dois) cheques, sendo um de valor correspondente à comissão da leiloeira e o outro referente ao sinal, ambos de 
emissão do ARREMATANTE vencedor ou seu representante legal. 20.3 Os pagamentos em cheques não terão efeito de quitação, enquanto não forem estes 
apresentados e considerados liquidados pelo Serviço de Compensação. 20.4 A devolução de cheque utilizado para o pagamento, do sinal ou do complemen-
to da venda, por insufi ciência de fundos, contra-ordenado, ou com efeito de não pagamento de qualquer natureza, será imediatamente caracterizada como 
desistência, na forma do item 18 deste Edital. 20.5 Os cheques emitidos, não honrados, estarão sujeitos às penalidades da Lei, respondendo os ARREMA-
TANTES judicialmente pelo ato. 20.6 O ARREMATANTE vencedor que deixar de fi rmar a Escritura Pública de Compra e Venda e/ou em caso de sua posterior 
desclassifi cação, por não preencher os requisitos para assumir os compromissos a que se propôs, fi cará sujeito ao pagamento de multa correspondente a 
20% (vinte por cento) do valor do lance vencedor, além de responder pelos danos causados ao Banco. 20.7 A recusa em entregar qualquer dos documentos 
acima citados será motivo de desclassifi cação da proposta, sujeitando o proponente ao pagamento da multa no valor equivalente à garantia prevista no su-
bitem 19.1, além de responder pelos danos causados ao Banco. 20.8 É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. Os licitantes intimados para prestar quaisquer escla-
recimentos adicionais deverão responder, por escrito, no prazo determinado pela Comissão, sob pena de desclassifi cação. Todas as comunicações deverão 
ser feitas por escrito. 20.9 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação. 20.10 Ocorrendo à decretação de feriado ou 
qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automatica-
mente, para o primeiro dia útil de expediente normal do Banco do Brasil S.A., subseqüente às ora fi xados. 20.11 Os Imóveis desta licitação serão vendidos 
no estado de ocupação e conservação em que se encontram, seja na data do leilão ou na data de formalização defi nitiva da venda. 20.12 Os documentos 
exigidos neste Edital deverão ser apresentados no original, em cópia autenticada por cartório, ou por publicação em órgão da imprensa ofi cial. A autenticação 
poderá ser feita, ainda, mediante cotejo com o original, pelos membros da Comissão de Licitação ou pela leiloeira. 20.13 Não serão aceitos documentos com 
rasuras ou emendas que comprometam a sua autenticidade. 20.14 Informações complementares poderão ser obtidas no escritório da leiloeira, situado na 
Rua Rua Doutor Bento Teobaldo de Ferraz, 190 - Barra Funda - São Paulo/SP, ou no Banco do Brasil S.A. – CESUP Patrimônio - PR, localizado no Shopping 
Estação Offi ce - Av. Sete de Setembro, 2.775, 9º andar, Rebouças, Curitiba – PR. 21. ELEIÇÃO DO FORO - 21.1 Fica eleito o foro desta Cidade para dirimir 
quaisquer questões judiciais decorrentes deste Edital. Curitiba (PR),01 de setembro de 2021 - Rodrigo Araujo - Presidente da Comissão de LicitaçãoANEXO 
01 - EDITAL DE LEILÃO Nº 2021/708286V(9101) - DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS - ANEXO 01 - EDITAL DE LEILÃO Nº 2021/709293V(9101) - DESCRIÇÃO 
DOS IMÓVEIS - 1. OBJETO: ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO- 2.1 Além dos dados constantes da descrição 
do imóvel, serão de responsabilidade do ARREMATANTE, solucionar as seguintes pendências, caso existam, arcando com todos os custos e providências 
eventualmente necessárias: a) multas, pendências judiciais, débitos, inclusive de concessionárias de água, luz e gás, e demais encargos incidentes sobre o 
imóvel, independentemente da data do fato gerador, mesmo lançados ou cobrados futuramente, em nome do Banco, de seus antecessores ou de terceiros; 
b) regularização do imóvel perante os entes e órgãos competentes, tais como o município onde se encontra situado, os cartórios de registro de imóveis, o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a Receita Federal, concessionárias de água, luz e gás, entre outros; c) adaptação das condi-
ções de fornecimento de água e luz; d) adaptação das condições de uso e ocupação do solo e o estado da construção; necessidade de desocupação do 
imóvel; e) verifi cação do enquadramento da construção em relação à lei de zoneamento municipal. f) troca de titularidade dos serviços de utilidade pública e 
comprovação da quitação dos mesmos quando requerido pelo Banco do Brasil, sob pena de se aplicarem as sanções cabíveis. 2.1.1 O Banco exime-se de 
toda e qualquer responsabilidade quanto aos casos e situações acima citados, assumindo apenas as situações descritas no item 16.7 deste Edital, desde que 
estas não estejam mencionadas especifi camente no lote do bem como de responsabilidade do arrematante. 2.2 Para os imóveis com pendência judicial (Ex. 
Penhora, Hipoteca, Arresto, etc.) os compradores se declaram informados da demanda, assumindo de modo expresso os riscos correspondentes  e exone-
rando o Banco de prestar garantia pela evicção (conforme itens 4.10 e 16.6 do Edital). 3. DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS  - SÃO PAULO - NOVA GRANADA - 
LOTE 01 - Imóvel Urbano: Apartamento 01 parte de  uma edifi cação, em um terreno com área de 492,00m²,  situada na Av. Sete de Setembro, 527, Ap. 01, 
Centro, em Nova Granada - SP. Melhor descrito em parte da matrícula 11.575 do Registro de Imóveis de Nova Granada - SP. a.A área construída do imóvel 
não está averbada na matrícula fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital; b. As possíveis divergências entres as áreas 
dos terrenos e edifi cações registradas nas matrículas e transcrições, nos dados cadastrados nas Prefeituras Municipais, e as verifi cadas em loco, que exigem 
regularização oportuna fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital; c. Trata-se de venda “ad corpus”, como previsto no 
art. 500, § 3º, do Código Civil: § 3°. Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso; d. Será  necessário a abertura e desmembramento da 
matrícula, fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital; e. Caso seja necessária a Constituição de Condomínio para o re-
gistro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, as eventuais providências e despesas para regularização da pendência fi carão a cargo do adquirente; f. 
Área do imóvel registrada na matrícula e área constante no cadastro na Prefeitura são divergentes. Eventuais providências e despesas para regularização da 
pendência fi carão a cargo do adquirente; g. O terreno onde estão edifi cados os imóveis é de utilização mista ( comercial e residencial). No pavimento térreo 
está instalada um agencia do Banco do Brasil S/A e no prédio o apartamento 2 que não fazem parte deste lote, a venda deste lote é apenas do apartamento 
01 descrito , as demais áreas do prédio não fazem parte do lote descrito e o adquirente se declara informado do fato. OBS.:Atentar para as “Disposições 
Gerais” deste Anexo.  Lance Mínimo: R$ 138.000,00.  Informações pelo telefone.: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583, pelo site: www.lancenoleilao.com.br e 
pelo e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br  - NOVA GRANADA - LOTE 02 - Imóvel Urbano: Apartamento 02 parte de  uma edifi cação, em um terreno 
com área de 492,00m²,  situada na Av. Sete de Setembro, 527, Ap. 02, Centro, em Nova Granada - SP. Melhor descrito em parte da matrícula 11.575 do 
Registro de Imóveis de Nova Granada - SP. a. A área construída do imóvel não está averbada na matrícula fi cando a regularização a cargo do adquirente, 
conforme item 16.5 deste Edital; b. As possíveis divergências entres as áreas dos terrenos e edifi cações registradas nas matrículas e transcrições, nos dados 
cadastrados nas Prefeituras Municipais, e as verifi cadas em loco, que exigem regularização oportuna fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme 
item 16.5 deste Edital. c. Trata-se de venda “ad corpus”, como previsto no art. 500, § 3º, do Código Civil: § 3°. Não haverá complemento de área, nem devo-
lução de excesso; d. Será  necessário a abertura e desmembramento da matrícula, fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste 
Edital; e. Caso seja necessária a Constituição de Condomínio para o registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, as eventuais providências e 
despesas para regularização da pendência fi carão a cargo do adquirente; f. Área do imóvel registrada na matrícula e área constante no cadastro na Prefeitu-
ra são divergentes. Eventuais providências e despesas para regularização da pendência fi carão a cargo do adquirente; g. O terreno onde estão edifi cados os 
imóveis é de utilização mista ( comercial e residencial). No pavimento térreo está instalada um agencia do Banco do Brasil S/A e no prédio o apartamento 1 
que não fazem parte deste lote, a venda deste lote é apenas do apartamento 02 descrito , as demais áreas do prédio não fazem parte do lote descrito e o 
adquirente se declara informado do fato. OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” deste Anexo. Lance Mínimo: R$ 138.000,00. Informações pelo telefone.: 
(11) 2359-7351 / (11) 3461-3583, pelo site: www.lancenoleilao.com.br e pelo e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br  -  RINÓPOLIS - LOTE 03 - Imóvel 
urbano: Prédio Comercial, dentro de um terreno com área de 800,00m², situada na Rua São Luiz, 135, no Bairro Centro, no município de Rinópolis SP. Melhor 
descrito na matrícula 3.280 do CRI de Tupã SP. a. As possíveis divergências entres as áreas dos terrenos e edifi cações registradas nas matrículas e transcri-
ções, nos dados cadastrados nas Prefeituras Municipais, e as verifi cadas em loco, que exigem regularização oportuna fi cando a regularização a cargo do 
adquirente, conforme item 16.5 deste Edital.b.A área construída do imóvel não está averbada na matrícula fi cando a regularização a cargo do adquirente, 
conforme item 16.5 deste Edital; c.. Não está averbado a demolição da casa de tábuas descrita na matrícula. Eventuais procedimentos e despesas para a 
regularização da pendência fi carão a cargo do adquirente. OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” deste Anexo.  Lance Mínimo: R$ 636.000,00. Infor-
mações pelo telefone.: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583, pelo site: www.lancenoleilao.com.br e pelo e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br  - SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS - LOTE 04 - Imóvel rural. Uma gleba de terras de 100.000 m², situado no bairro do jardim ou pernambucana, São José dos Campos - SP. 
Melhor descrito na matrícula número 43473 do registro de imóveis e anexos de São José dos Campos - SP. a) O imóvel encontra-se ocupado por terceiros e 
as providências e eventuais despesas para regularização e desocupação do imóvel correrão por conta do adquirente, conforme item 16.8 deste Edital. b) 
Existe a necessidade de realizar LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO da área, fi cando a realização, regularização junto aos órgãos competentes, registros 
cartorários e a quitação dos débitos a cargo do arrematante. c) Existe Penhora favorável a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, registrada no AV2- 
43.473 da Certidão de Matrícula do referido imóvel. A baixa da penhora já foi solicitada ao juízo, porém não há previsão de conclusão, o que pode ocasionar 
atraso na escrituração e transferência do imóvel, sendo que o adquirente se declara informado do fato. OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” deste 
Anexo. Lance Mínimo: R$ 3.128.000,00 Informações pelo telefone.: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583 , pelo site(s): www.lancenoleilao.com.br e pelo e-mail(s): 
atendimento@lancenoleilao.com.brlao.com.br e pelo e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br  - SUMARÉ - LOTE 05 - Imóvel rural. Uma chácara com 
5.580,00m², situada no Lote 05, Quadra D segundo a matrícula e (quadra O conforme o IPTU) Quarteirão 767,251, do loteamento Chácaras Monte Alegre, 
na Estrada nº 7, Chácaras Monte Alegre, em Sumaré - SP.  Melhor descrita na matrícula 22095 do Registro de Imóveis de Sumaré SP. a. O imóvel encontra-
-se ocupado por terceiros e as providências e eventuais despesas para regularização e desocupação do imóvel correrão por conta do adquirente, conforme 
item 16.8 deste Edital. b. Existem benfeitorias não averbadas na matrícula fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. c. 
Existe AÇÃO DE EXECUÇÃO n° 00025386419958260604 no Foro de Sumaré SP -  TJE-1°Grau e o arrematante se declara informado do fato eximindo o 
Banco da Evicção, conforme item 16.6 do Edital do Leilão. OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” deste Anexo. Lance Mínimo: R$ 1.075.000,00.  Infor-
mações pelo telefone.: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583 , pelo site(s): www.lancenoleilao.com.br e pelo e-mail(s): atendimento@lancenoleilao.com.br
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EM2104 Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 11.244.377/0001-02 - NIRE 35.223.585.415 - (em fase de transformação)

7ª Alteração do Contrato Social e Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade por Ações
Pelo presente instrumento particular, Emerson Soares Moreira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, publicitário, RG nº 19.447.574-
8 (SSP/SP), CPF/ME nº 163.654.578-55, residente e domiciliado em Santana de Parnaíba/SP, na Alameda Guaíba, 142, Residencial Dezoito do Forte, 
Alphaville, CEP 06543-240 (“Emerson”); Francisco Eduardo Bueno Salome Pereira, brasileiro casado sob o regime de separação total de bens, 
administrador de empresas, RG nº 12.623.220-9 (SSP/SP), CPF/ME nº 118.859.388-96, residente e domiciliado em Barueri/SP, na Alameda Munique, 716, 
Alphaville Residencial Zero, CEP 06475 250 (“Francisco”); Johnny Chi We Wei, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador 
de empresas, RG nº 24.968.989-3 (SSP/SP), CPF/ME nº 178.151.688-09, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Itapimirum, 915, apartamento 
251-A, Vila Andrade, CEP 05716-090 (“Johnny”); e Fram Capital Trademaster Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, constituído sob 
a forma de condomínio fechado, CNPJ/ME nº 37.381.551/0001-52, com em São Paulo/SP, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar, Vila 
Nova Conceição, CEP 04543-120, neste ato representado na forma de seu regulamento (“FIP”), por sua administradora, Fram Capital Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade por ações, CNPJ/ME nº 13.673.855/0001-25, com sede em São Paulo/SP, na Rua Doutor Eduardo de Souza 
Aranha, 153, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120, representada neste ato na forma de seu estatuto social por seus diretores, os Srs. Henry Singer 
Gonzalez, brasileiro, casado, economista, RG nº 8.134.923, CPF/ME nº 052.297.488-00 e Roberto Adib Jacob Junior, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, RG nº 43.749.408-1, CPF/ME nº 325.356.898-98, ambos com escritório em São Paulo/SP, na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 153, 4º andar, 
Vila Nova Conceição, CEP 04543-120 (“FRAM”), únicos sócios da EM2104 Participações Ltda., sociedade limitada, CNPJ/ME nº 11.244.377/0001-02, com 
sede em Santana do Parnaíba/SP, na Alameda Guaíba, 142, Residencial Dezoito do Forte, CEP 06543-240, com seus atos constitutivos registrados perante 
a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.223.585.415 (“Sociedade”), decidem realizar a transformação de seu tipo societário 
de sociedade empresária limitada para sociedade por ações de acordo com os seguintes termos e condições: 1. Transformação de Sociedade Empresária 
Limitada em Sociedade por Ações: 1.1. Os sócios, neste ato, por unanimidade e sem ressalvas, aprovam a transformação do tipo societário da Sociedade, 
de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, sem solução de continuidade dos negócios sociais ou modificação dos direitos dos seus 
eventuais credores, nem alteração da sua personalidade jurídica, mantendo-se o mesmo patrimônio e passando a mesma a ser referida neste instrumento 
como “Companhia” e os sócios, como “acionistas” (“Transformação”). 1.2. Em decorrência da Transformação, os acionistas aprovam a alteração da 
denominação social da Companhia de “EM2104 Participações Ltda.” para “EM2104 Participações S.A.”, ficando desde já autorizados os administradores da 
Companhia a adotar todas as providências que sejam necessárias para efetuar a atualização da referida denominação perante terceiros e autoridades 
governamentais competentes. 1.3. Em decorrência da Transformação, os acionistas aprovam a conversão e desdobramento das 2.897.800 quotas, em que 
se divide o capital social da Companhia, à proporção de 1:10, ou seja, cada uma quota atual será convertida, desdobrada e passará a representar 10 ações 
ordinárias de emissão da Companhia, no total de 28.978.000 ações ordinárias, detidas pelos acionistas conforme abaixo indicado: Sócio - Nº de Ações 
Ordinárias - % do Capital Social: Emerson Soares Moreira - 13.683.410 - 47,2%; Francisco Eduardo Bueno Salome Pereira - 9.099.100 - 31,4%; Johnny 
Chi We Wei - 3.297.690 - 11,4%; FRAM Capital Trademaster FIP - 2.897.800 - 10%; Total - 28.978.000 - 100%. 1.4. Ato contínuo, os acionistas aprovaram 
a conversão de: (a) 4.378.691 ações ordinárias de emissão da Companhia detidas por Emerson em 4.378.691 ações preferenciais; (b) 2.911.712 ações 
ordinárias de emissão da Companhia detidas por Francisco em 2.911.712 ações preferenciais; (c) 1.055.261 ações ordinárias de emissão da Companhia 
detidas por Johnny em 1.055.261 ações preferenciais; e (d) 927.296 ações ordinárias de emissão da Companhia detidas por FRAM em 927.296 ações 
preferenciais, nos termos e características descritos no item abaixo. 1.4.1. As ações preferenciais ora criadas terão os seguintes direitos e características: (i) 
não terão direito a voto; (ii) direito de participação na distribuição e recebimento de dividendos da Companhia, quando e se declarados pela assembleia geral 
da Companhia, na proporção das respectivas participações no capital social da Companhia e nos mesmos termos e condições das ações ordinárias; (iii) 
impossibilidade de serem resgatadas pela Companhia; (iv) impossibilidade de conversão em outra classe de ações emitidas pela Companhia, exceto 
conforme disposto no estatuto social da Companhia; e (v) prioridade no reembolso do capital sem prêmio. 1.5. Em decorrência das deliberações tomadas 
nos itens 1.3 e 1.4 acima, o capital social da Companhia, no valor de R$2.897.800,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, 
permanecerá com seu valor inalterado, passando a ser dividido em 19.705.040 de ações ordinárias e 9.272.960 de ações preferenciais, todas nominativas 
e sem valor nominal, detidas pelos acionistas conforme abaixo indicado: Sócio - Nº de Ações Ordinárias - Nº de Ações Preferenciais - % do Capital 
Social: Emerson Soares Moreira - 9.304.719 - 4.378.691 - 47,2%; Francisco Eduardo Bueno Salome Pereira - 6.187.388 - 2.911.712 - 31,4%; Johnny Chi 
We Wei - 2.242.429 - 1.055.261 - 11,4%; FRAM Capital Trademaster FIP - 1.970.504 - 927.296 - 10%; Total - 19.705.040 - 9.272.960 - 100%. 2. 
Administração: 2.1. A administração da Companhia será composta por uma diretoria com mandato unificado de dois anos, facultada a reeleição, e será 
composta por dois diretores. Dessa forma, são neste ato reeleitos como diretores, para um mandato de dois anos contados desta data, os Srs. (i) Emerson 
Soares Moreira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, publicitário, RG nº 19.447.574-8 (SSP/SP), CPF/ME nº 163.654.578-55, 
residente e domiciliado em Santana de Parnaíba/SP, na Alameda Guaíba, 142, Residencial Dezoito do Forte, Alphaville, CEP 06543-240; e (ii) Francisco 
Eduardo Bueno Salome Pereira, brasileiro casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, RG nº 12.623.220-9 (SSP/SP), 
CPF/ME nº 118.859.388-96, residente e domiciliado em Barueri/SP, na Alameda Munique, 716, Alphaville Residencial Zero, CEP 06475 250, sendo todos 
investidos nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse. 2.2. Ato contínuo, foi aprovada a verba global anual de até R$24.000,00 
para a remuneração dos administradores, cuja distribuição será deliberada nos termos do Artigo 11 do Estatuto Social. 3. Estatuto Social Consolidado: 3.1. 
Em virtude das deliberações acima, os acionistas aprovam a íntegra do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do 
Anexo II ao presente instrumento. 3.2. Por fim, os acionistas por unanimidade e sem ressalvas, resolvem aprovar a celebração pela administração da 
Companhia de todos os documentos e a prática de todos os atos necessários à efetivação das providências ora aprovadas nos termos da presente ata. E, 
por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo 
assinadas, tudo para que produza os seus efeitos legais. Santana do Parnaíba, 13/07/2021. Acionistas: Emerson Soares Moreira; Francisco Eduardo 
Bueno Salome Pereira; Johnny Chi We Wei; Fram Capital Trademaster Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (p. FRAM Capital 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) - Nome: Henry Singer Gonzalez, Cargo: Diretor, Nome: Roberto Adib Jacob Junior, Cargo: Diretor. 
Advogado responsável: Nome: Bianca Telles Menchise - OAB/RJ: 176542. Testemunhas: Nome: Alexandre Scalon, CPF/ME: 119.140.898-12; Nome: Thais 
Regina da Silva Martins, CPF/ME: 298.149.198-96.  Anexo II - Estatuto Social da EM2104 Participações S.A. - Capítulo I - Denominação Social, Sede 
e  Duração -  Artigo 1º - A EM2104 Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições 
legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (conforme alterada, a “Lei das S.A.”). Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade 
de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Guaíba, 142, Residencial Dezoito do Forte, CEP 06543-240. § 1º - A Companhia poderá, por 
deliberação da Diretoria, abrir, transferir e/ou encerrar filiais, depósitos, agências ou representação em qualquer localidade do país ou do exterior. Artigo 
3º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Objeto Social - Artigo 4º - A Companhia tem por objeto a participação em outras 
sociedades, nacionais ou estrangeiras, inclusive como acionista ou quotista. Capítulo III - Capital Social e Ações - Artigo 5º - O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$2.897.800,00, dividido em 19.705.040 ações ordinárias, 9.272.960 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor 
nominal. § 1º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais, sem prejuízo dos demais direitos previstos neste Estatuto 
Social e na legislação em vigor. § 2º - As ações preferenciais possuem as seguintes características: (i) Não possuem direito de voto, não são conversíveis e 
não são resgatáveis; (ii) Os acionistas titulares de ações preferenciais terão direito de participar na distribuição e no recebimento de dividendos da 
Companhia, quando e se declarados pela assembleia geral, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia e nos mesmos 
termos e condições das ações ordinárias; e (iii) Possuem prioridade no reembolso do capital sem prêmio. § 3º - As ações serão indivisíveis em relação à 
Companhia, que não reconhece mais de um titular para cada uma delas. § 4º - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia, bem como a 
existência de tais títulos em circulação. Artigo 6º - A Companhia poderá, por deliberação da Assembleia Geral, adquirir as próprias ações para permanência 
em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o montante do saldo de lucros e de reservas, exceto a reserva legal, sem diminuição do capital 
social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis. Capítulo IV - Assembleias Gerais de Acionistas - Artigo 7º - As Assembleias Gerais 
serão ordinárias ou extraordinárias. As Assembleias Gerais ordinárias realizar-se-ão nos quatro meses seguintes ao término do exercício social para deliberar 
sobre o disposto no artigo 132 da Lei das S.A., e as extraordinárias, sempre que houver necessidade, observados os dispositivos legais referentes 
pertinentes. Artigo 8º - As Assembleias Gerais serão convocadas por um dos Diretores ou por qualquer acionista detentor de ações com direito a voto com, 
no mínimo, oito dias de antecedência em primeira convocação e cinco dias em segunda convocação, por meio de anúncio publicado, sempre determinando 
as matérias objeto de deliberação (sendo vedada a ordem do dia genérica), a data, a hora e o local da assembleia geral. Na data da primeira convocação 
serão disponibilizadas para os Acionistas, na sede da Companhia e quando aplicável, cópias de relatórios, propostas ou informações concernentes à ordem 
do dia ou que sirvam de fundamento para as deliberações a serem tomadas, sem prejuízo das demais formalidades previstas na Lei das S.A. §  1º  - 
Independentemente das formalidades legais e dos requisitos previstos neste Artigo, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos 
os acionistas da Companhia. § 2º - As Assembleias Gerais serão presididas por um dos Diretores ou por qualquer acionista titular de ações com direito a 
voto, sendo secretariadas por pessoa indicada pelo Presidente da Assembleia Geral. § 3º - As Assembleias Gerais poderão ser realizadas presencialmente, 
na sede da Companhia, ou em qualquer outro lugar determinado nos respectivos editais de convocação, ou remotamente, por meio de conferência telefônica, 
vídeo conferência ou qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação e comunicação simultânea entre todos os participantes da respectiva 
Assembleia Geral. Artigo 9º - As Assembleias Gerais somente poderão ser instaladas com a presença de acionistas representando, no mínimo, a maioria 
do capital votante da Companhia, nos termos da Lei das S.A. e deste Estatuto Social. Parágrafo Único - Em segunda convocação, as Assembleias Gerais 
poderão ser instaladas com a presença de acionistas titulares de qualquer número de ações de emissão da Companhia. Artigo 10  - Ressalvadas as 
hipóteses especiais previstas neste Estatuto Social, todas e quaisquer resoluções ou deliberações das Assembleias Gerais dependerão do voto afirmativo 
de acionistas representando, no mínimo, a maioria do capital votante da Companhia. Parágrafo Único - As seguintes matérias serão de competência da 
Assembleia Geral e dependerão da aprovação de acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto: (i) aprovação de quaisquer das 
matérias listadas abaixo neste Parágrafo Único com relação às subsidiárias da Companhia e/ou orientação de voto em relação a quaisquer das matérias 
listadas abaixo neste Parágrafo Único para deliberações no âmbito das subsidiárias da Companhia; (ii) alteração do objeto social da Companhia; (iii) 
reduções de capital da Companhia ou qualquer transformação, incorporação, fusão, cisão, dissolução, liquidação ou cessação do estado de liquidação da 
Companhia; (iv) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, ou pedido voluntário de falência; e (v) aprovação de um evento de liquidação. 
Artigo 11 - As seguintes matérias dependerão da aprovação de acionistas representando, ao menos, 93,61% do capital votante da Companhia: (i) aprovação 
de quaisquer das matérias listadas abaixo neste Artigo com relação às subsidiárias da Companhia e/ou orientação de voto em relação a quaisquer das 
matérias listadas abaixo nesta cláusula para deliberações no âmbito das subsidiárias da Companhia; (ii) aquisição, cessão, criação, emissão, alienação ou 
oneração de ações, quotas ou outros direitos patrimoniais ou de qualquer valor mobiliário conversível em ações (incluindo dívida conversível, debêntures, 
bônus de subscrição e outros direitos de subscrição de ações); (iii) alterações ao Estatuto Social; (iv) aprovação da política de dividendos, declaração e 
pagamento de dividendos para qualquer espécie ou classe de ações; (v) criação ou emissão de ações relacionadas a plano ou programa de opção de 
compra ou aquisição de ações para empregados, executivos e colaboradores; (vi) resgate, recompra ou amortização de ações, bem como a posterior 
alienação de valores mobiliários da Companhia porventura em tesouraria; (vii) eleição dos administradores da Companhia, qualquer aumento ou redução no 
número de administradores da Companhia ou em suas funções e/ou atribuições; e (viii) estabelecimento ou modificação da política de pagamento de 
remuneração da administração da Companhia. Artigo 12 - Será considerado presente em determinada Assembleia Geral ou Especial, conforme aplicável, 
o acionista que: (a) nomear qualquer outro acionista, administrador da Companhia ou advogado como seu procurador para votar em tal Assembleia, desde 
que a respectiva procuração seja entregue à administração da Companhia e/ou ao Presidente da Assembleia antes da sua instalação, via correio eletrônico 
(e-mail), carta registrada ou carta entregue em mãos; (b) enviar seu voto por escrito à administração da Companhia e/ou ao Presidente da Assembleia antes 
da sua instalação, via correio eletrônico (e-mail), carta registrada ou carta entregue em mãos; ou (c) participar das Assembleias por meio de vídeo conferência 
ou conferência telefônica. Capítulo V - Administração - Artigo 13 - A administração da Companhia compete à Diretoria. § 1º - Os administradores ficam 
dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão. § 2º  - Os administradores serão empossados em seus cargos mediante assinatura dos 
respectivos termos de posse no livro próprio, dentro dos 30 dias que se seguirem à eleição. Artigo 14 - Os administradores receberão a remuneração que 
for fixada de forma global pela Assembleia Geral. Artigo 15 - Os administradores serão proibidos de usar a denominação social da Companhia em operações 
ou em documentos estranhos às atividades desempenhadas pela Companhia. Artigo 16 - A Diretoria será composta por dois Diretores sem designação 
específica, acionistas ou não, eleitos para mandatos unificados de dois anos, permitida a reeleição e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. 
Artigo 17 - Compete à Diretoria, observadas as limitações previstas neste Estatuto Social: (i) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e a legislação em 
vigor; (ii) praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social da Companhia e de suas subsidiárias; (iii) representar a Companhia, ativa e 
passivamente, em juízo ou fora dele, observadas as disposições legais e/ou estatutárias pertinentes e as deliberações da Assembleia Geral; (iv) decidir, 
observadas as atribuições de cada Diretor, sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral; (v) dirigir e distribuir os 
serviços e tarefas da administração interna da Companhia; e (vi) elaborar a proposta de orçamento anual e o plano de negócios da Companhia. Artigo 18 - 
Observadas as disposições legais e/ou estatutárias pertinentes e as deliberações da Assembleia Geral, a representação da Companhia, em juízo ou fora 
dele, seja ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, bem como a prática de todos os atos necessários 
ou convenientes à administração dos negócios sociais, incluindo, sem limitação, a celebração e rescisão de contratos, respeitados os limites previstos em 
lei, competirá sempre a: (i) dois Diretores em conjunto; e (ii) um Diretor em conjunto com um procurador, devidamente constituído por dois Diretores em 
conjunto, para representar a Companhia por meio de instrumento de mandato com poderes específicos e prazo de validade limitado a, no máximo, um ano, 
com exceção daquelas para fins judiciais, arbitrais ou administrativos, as quais não terão prazo de validade. Capítulo VI - Conselho Fiscal - Artigo 19 - A 
Companhia terá um conselho fiscal de caráter não permanente, o qual, quando instalado, será composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros 
efetivos e igual número de suplentes. Será instalado sempre que assim for resolvido pela Assembleia Geral da Companhia nos termos da Lei das S.A. 
Capítulo VII - Exercício Social e Demonstrações Financeiras - Artigo 20 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro 
de cada ano. Artigo 21 - No final de cada exercício social, os órgãos de administração farão encerrar o balanço geral patrimonial e elaborar as demonstrações 
contábeis e/ou financeira para de acordo com a legislação vigente, apurar e demonstrar, mediante procedimentos baseados nos critérios de avaliação e 
classificação dos elementos patrimoniais e de resultados, o lucro do exercício, o lucro ou prejuízo acumulado e evidenciar o estado do patrimônio da 
Companhia, os quais serão auditados por auditor independente cadastrado junto à Comissão de Valores Mobiliários e submetidos à deliberação da 
Assembleia Geral, juntamente com os demais demonstrativos, podendo, no entanto, serem levantados balanços e elaboradas demonstrações contábeis e/ou 
financeiras intermediárias, inclusive relativos a prazos inferiores a seis meses, para fins do disposto no artigo 204, §1° da Lei das S.A., para atender aos 
interesses dos negócios sociais e a legislação pertinente. Artigo 22  - Do resultado apurado em cada exercício serão deduzidos, antes de qualquer 
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda, seguindo-se as participações de empregados e/ou administradores propostos 
pelos órgãos de administração, na forma do artigo 190 e com as limitações previstas no artigo 152 e seus respectivos parágrafos, ambos da Lei das S.A. 
Artigo 23 - Do lucro líquido do exercício, definido no artigo 191, da Lei das S.A., serão aplicados: (i) 5% na constituição da reserva legal, antes de qualquer 
outra destinação, reserva essa que não excederá 20% do capital social. A constituição da reserva legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo 
dessa reserva, acrescida do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182 da Lei das S.A., exceder 30% do capital social; (ii) 25% para 
distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório; e (iii) O saldo ficará à disposição da Assembleia Geral. Parágrafo Único - O saldo dos lucros terá a 
destinação que a Assembleia Geral determinar, mediante recomendação dos órgãos de administração da Companhia. Capítulo VIII - Liquidação da 
Companhia - Artigo 24 - A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante, bem como o 
Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo IX - Resolução de Disputas - Artigo 25 - As Partes 
elegem o Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou controvérsias oriundas deste Estatuto Social. Capítulo X - Disposições Gerais - Artigo 26 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições da 
Lei das S.A. Artigo 27 - Mediante solicitação formal, a Companhia disponibilizará a qualquer de seus acionistas, diretos ou indiretos, os contratos com partes 
relacionadas e programas de opções de aquisição de ações, títulos ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia. Os acionistas terão acesso 
irrestrito aos livros e informações da Companhia. Advogado responsável: Nome: Bianca Telles Menchise - OAB/RJ: 176542.

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.

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. Proc.: 1011120-59.2019.8.26.0292 EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A (CNPJ 19.895.638/0001-66) | EXECUTADO: WASHINGTON LUIZ SILVA DA CRUZ (CPF 270.150.948-35) |  3º INTERESS.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ
00.360.305/0001-04).  BEM: O direito real  de  aquisição da unidade autônoma designada como Apartamento n°.  303,  situada  no 3° pavimento do Bloco “1” do
condomínio “Parque Jaguaripe”, localizado na Rua Hilário Villar, n° 429, Jardim Paraíso, Bairro da Colônia, com a área privativa coberta de 42,2000m², área de uso
comum de  divisão  proporcional  de  75,4550m²,  área de  uso  comum de  divisão  não  proporcional  de 11,50m²,  perfazendo  uma área real  total  de  129,1550m²,
correspondendo no terreno a uma fração ideal de 0,4817899%. A esta unidade fica vinculado o direito ao uso da vaga para estacionamento n°. 41, localizada na área
de uso comum. O terreno onde se assenta o condomínio, matriculado sob o n°. 84.613, encerra a área total de 20.879,417m². Imóvel cadastrado na Prefeitura
Municipal sob o n°. 44134.32.34.0330.00.000 matriculado sob o n°. 90.258 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacareí/SP. AVALIAÇÃO: R$ 163.841,35.
Ônus: Alienação Fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.  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, 26/07/2021.

Dr. Maurício Brisque Neiva – Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº0009469-18.2010.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível,do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que 
virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento,que por este Juízo,tramitam os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL nº0009469-18.2010.8.26.0003,ajuizada por ESPÓLIO DE GILBERTO BOTELHO DE ALMEIDA RAMALHO em 
face de LYSANDRA DE SOUZA BONIN COELHO e outros; e estando LYSANDRA DE SOUZA BONIN COELHO, Brasileira, CPF 
017.500.509-51,em lugar incerto e não sabido,fica INTIMADA:1)da penhora realizada via BacenJud que recaiu sobre seus ativos 
financeiros no valor de R$7.412,71(15/04/2011-CEF); R$ 750,91 (15/04/2011 -Bradesco); R$ 552,80 (15/04/2011 - Itaú); R$ 10,00 
(15/04/2011-Santander) e R$328,70(24/05/2018 CEF);2) da penhora realizada no rosto destes pela 7a Vara Federal Execuções 
Fiscais,processo 2004.61.82/20414-3 no valor de R$189.713.907,80;3.da desconsideração da personalidade jurídica e inclusão 
da empresa SUPER YATCHS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EMBARCAÇÕES LTDA,e de seus sócios no pólo passivo 
da presente ação de execução.;4.do deferimento da penhora sobre 15% do faturamento mensal bruto das sociedades executadas 
ILHAS DO SUL REVENDA DE BARCOS LTDA;YB REVENDA DE BARCOS LTDA(YACHTBRASIL) e SUPER YATCHS DISTRI-BUIDORA E 
IMPORTADORA DE EMBARCAÇÕES LTDA,ficando advertidos de que os representantes legais das empresas executadas foram 
nomeados fiéis depositários,os quais deverão comprovar mensalmente,até o dia 10,o depósito judicial da quantia penhorada até o 
limite do débito mencionado(R$1.654.135,82),devidamente atualizado,até a satisfação integral,com a ressalva de que a recusa de 
aceitar o encargo de fiel depositário implicará na nomeação de administrador às executadas;5.Penhora advinda da 5a Vara Cível 
Jabaquara processo 0009471-85/2010 no valor de R$1.522.061,26(fls.1737);6.da penhora no rostos dos autos do processo de nº 
0002744-19.2012.8.24.0061,cumprimento de sentença, que tramita perante a 1ªVara Cível da Comarca de São Francisco do Sul,Es-
tado de Santa Catarina,solicitando para tanto as necessárias providências no sentido de que sejam realizados os atos constritivos 
de penhora no rostos dos autos quanto a eventuais créditos existentes em nome de Super Yachts Distribuidora e Importadora de 
Embarcações Ltda,CNPJ 12.195.340/0001-02,ou que venham a ser depositados nos autos acima descrito,para satisfação dos 
crêditos exequendos até o valor de R$1.654.135,82,devendo eventuais créditos serem transferidos para uma conta judicial a 
disposição deste juízo.Tudo de acordo com os despachos de fls.666,746,779 e 782 e 1855.Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital,cuja 2ªvia fica afixada no local de costume.EDITAL,para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,apresente impugnação,em querendo.Não sendo apresentada mani-
festação acercada penhora,a executada será considerada ciente e de acordo com os termos ora apresentados.Será o presente 
edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 06/07/2021.       [03] 

Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
CNPJ/MF nº 60.779.196/0001-96 - NIRE nº 35.300.048.041

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 31/03/21
Data, Hora e Local: 31/03/21, 15h, na sede social. Quorum: 100% do capital social. Edital de Convocação: acionistas representando a totalidade 
do Capital Social. Mesa: Presidente: Leila Mejdalani Pereira; Secretário: José Roberto Lamacchia. Deliberações: A acionista da Companhia 
representando 100% do capital social, sem quaisquer ressalvas, deliberou o quanto segue: 1) Por unanimidade dos acionistas presentes, e com 
a abstenção dos impedidos legalmente, foram aprovados, sem reservas, o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e 
o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2020, de conformidade com a publicação efetivada no 
“DOESP” e na “Gazeta de São Paulo” edições de 30/03/21; Procedida à leitura, foi informado que o resultado do exercício apresentou um lucro 
líquido de R$262.372.853,08, sendo aprovada a seguinte destinação: constituída Reserva Legal no valor de R$13.118.642,65, destinados juros 
sobre o capital próprio o valor de R$276.415.000,00 e do saldo remanescente foi constituída Reserva Estatutária no valor de R$249.254.210,43 
em conformidade ao disposto no artigo 19 e respectivos §§ do Estatuto Social. 2) A Assembleia Geral, neste ato, reelege para a Diretoria da 
companhia: Leila Mejdalani Pereira, RG nº 04.903.038-0 IFP/RJ, CPF/MF nº 844.944.927-87, para o cargo de Diretora Presidente; José 
Roberto Lamacchia, RG nº 2.831.567-4 SSP/SP e CPF/MF nº 069.710.598-91, para o cargo de Diretor Superintendente; Celita Rosenthal, 
RG nº 29.985.071-7 SSP/SP e CPF/MF nº 276.554.958-31, para o cargo de Diretora; Ivan Dumont Silva, RG nº 1.112.905 SSP/MG e CPF/MF 
nº 369.841.246-20, para o cargo de Diretor; Paulo Sérgio de Almeida, RG nº 17.695.453-3 SSP/SP e CPF/MF nº 094.592.448-82, para o cargo 
de Diretor; Alexandre Pinelli, RG nº 22.964.934-8 SSP/SP e CPF/MF nº 168.990.288-40, para o cargo de Diretor, com mandato até a AGO 
de 2024. Declaração de Desimpedimento: Os reeleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da 
Companhia, bem como atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução 4.122, de 02.08.2012, do Conselho Monetário Nacional, e somente 
tomará posse no cargo para o qual foram reeleitos após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 3) Fixar a remuneração global 
anual da diretoria no valor de R$5.720.000,00, a ser rateada entre os membros da Diretoria, conforme disposto no Artigo 152 da Lei nº 6.404/76; 
4) Aprovar o aumento de capital social e a respectiva integralização, no montante de R$300.000.000,00, mediante a incorporação de parte do 
saldo das seguintes contas: da conta de remuneração do capital a pagar - juros sobre o capital próprio o valor de R$136.561.000,00 e da conta de 
Reservas Estatutárias o valor de R$163.439.000,00, passando o capital social de R$5.100.000.000,00 para R$5.400.000.000,00 com a emissão 
de novas ações ordinárias. Por consequência altera-se o artigo 6º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 6º - O Capital 
Social é de R$5.400.000.000,00, dividido em 5.400.000.000 de ações ordinárias nominativas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscrito 
e integralizado.” 5) Consolidar o Estatuto Social a fim de refletir a proposta mencionada no item anterior, que como anexo passa a fazer parte 
integrante desta Ata. Auditores Independentes: Foi dispensada a presença dos Auditores Independentes. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal 
da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Sociedade, 
devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. Encerramento: Nada mais. 
Assinaturas: Presidente da mesa - Leila Mejdalani Pereira e Secretário da mesa - José Roberto Lamacchia; Acionista: Crefipar Participações 
e Empreendimentos S.A., representada por seu Diretor Presidente o Sr. José Roberto Lamacchia. Leila Mejdalani Pereira - Presidente da mesa; 
José Roberto Lamacchia - Secretário da mesa. JUCESP nº 279.749/21-1 em 16/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

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 1.344.821 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

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele co-
nhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de COMERCIAL PASTORIL E AGRÍCOLA S/C 
LIMITIDA ou COMPANHIA COMERCIAL PASTORIL AGRICOLA, na qualidade de titular de domínio 
do imóvel que confina pelos fundos objetivado na transcrição nº 10.073 do 3º RI, de que se processa 
nesta Serventia Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel con-
sistente em UM PRÉDIO E SEU TERRENO, situada na Rua Arraial de São Bartolomeu, nº 467, lote 
09 da quadra 108 da Vila Carmosina, no Distrito de ITAQUERA, cuja descrição tem início no ponto 
A, localizado junto a divisa lateral esquerda da Rua Arraial de São Bartolomeu. Do ponto A segue 
10,05m pelo alinhamento predial da Rua Arraial de São Bartolomeu, até o ponto B, formando azimute 
de 65º01’27”; daí deflete à direita, e segue 50,29m confinando com o imóvel nº 461 da referida Rua 
Arraial de São Bartolomeu, transcrição sob nº 53.883 e inscrição nº 31.390, ambos do 9º RI, de titulari-
dade dominial de Takashi Kobayashi, prometido à venda em favor de Renato Pires Imobiliária e Cons-
trutora Ltda, atualmente em posse de Adriana Silva da Costa Garcia, até o ponto C, formando azimute 
153º17’54”; daí deflete à direita, e segue 9,93m confinando com o imóvel nº 234 da Rua Santo Antonio 
de Itaberada, transcrição sob nº 74.648 do 9º RI, de titularidade dominial de Takashi Kobayashi, 
prometido à venda em favor de Renato Pires Imobiliária e Construtora Ltda, atualmente em posse de 
Geraldo Rodrigues dos Santos, até o ponto D, formando azimute de 244º50’51”; daí deflete à direita, 
e segue 50,32m confinando com o imóvel nº 475 da Rua Arraial de São Bartolomeu, transcrição sob 
nº 10.073 do 3º RI, de titularidade dominial de Companhia Comercial Pastoril e Agrícola atualmente 
em posse de Josué Moreira Soares, até encontrar o ponto A, formando azimute de 333º09’42”; início 
desta descrição, com o segmento inicial e encerrado em tais divisas a área de 494,38m² de superfície, 
cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 03 de junho de 2019, prenotado sob nº 618.951, 
em 26 de julho de 2019, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 28 de dezembro de 2018, no Livro 
2826, fls.3/16, pelo 2º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo Art. 
216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual IDA ODETE FRANZINI 
NASCIMENTO, brasileira, aposentada, viúva, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.776.276-
1-SSP/SP, CPF/MF nº 249.105.558-97, residente e domiciliada na Rua Arraial de São Bartolomeu, 
nº 467, Vila Carmosina, solicita o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no 
artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacifica, ininterrupta e com 
“animus domini” por prazo superior a 33 (trinta e três) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a 
certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com funda-
mento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 
65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, 
a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa 
nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 
até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, 
nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será interpretado 
como sua concordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Pau-
lo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.
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8ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II - SANTO AMARO/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009949-98.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA AUXILIADORA FILGUEIRA, Brasileira, Solteira, CPF 606.537.108-44, que lhe foi pro-
posta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Condomínio Edifício Roberta, para cobrança de R$ 3.055,15 
(março/2018), referente às despesas condominiais e seus acréscimos vencidas desde agosto/2017 até fevereiro/2018, 
referente a unidade autônoma nº 31-B, integrante do condomínio autor, das quais não foram pagas, e ainda das que se 
vencerem no curso da lide, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, além das custas pro-
cessuais e honorários advocatícios. 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 agosto de 2021. 
 

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.  

SF Empreendimentos 
e Participações S/A

C.N.P.J. 04.873.656/0001-70 - NIRE 35300365950
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 02/06/21, às 11:00 horas, na sede social em Campi-
nas-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. 
Mesa: Erik Marchioni Silveira Franco - Presidente; Camila 
Silveira Franco de Paula Freitas - Secretária. Deliberações 
Unânimes: a) Alteração na quantidade de ações dos acio-
nistas Edison Viana Silveira Franco e Dinadege Marchioni 
Silveira Franco, as ações da sociedade por eles detidas e 
que totalizam 76.916.011 ações, sendo 51.277.341 ações 
ordinárias e 25.638.670 ações preferenciais: Ao acionista Edi-
son Viana Silveira Franco – total de 38.458.006 ações, sendo 
25.638.671 ações ordinárias e 12.819.335 ações preferen-
ciais. A acionista Dinadege Marchioni Silveira Franco – total 
de 38.458.005 ações, sendo 25.638.670 ações ordinárias e 
12.819.335 ações preferenciais. b) Correção da quantidade 
de ações na Lista de Presença de Acionistas das seguintes 
Assembleias realizadas pela sociedade: AGO de 30/04/2019, 
AGO de 19/06/2020 e AGO de 05/03/2021. c) Outros assun-
tos de interesse social. Nada mais. JUCESP nº 308.482/21-9 
em 29/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EM2104 Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 11.244.377/0001-02 - NIRE 35.223.585.415 - (em fase de transformação)

7ª Alteração do Contrato Social e Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade por Ações
Pelo presente instrumento particular, Emerson Soares Moreira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, publicitário, RG nº 19.447.574-
8 (SSP/SP), CPF/ME nº 163.654.578-55, residente e domiciliado em Santana de Parnaíba/SP, na Alameda Guaíba, 142, Residencial Dezoito do Forte, 
Alphaville, CEP 06543-240 (“Emerson”); Francisco Eduardo Bueno Salome Pereira, brasileiro casado sob o regime de separação total de bens, 
administrador de empresas, RG nº 12.623.220-9 (SSP/SP), CPF/ME nº 118.859.388-96, residente e domiciliado em Barueri/SP, na Alameda Munique, 716, 
Alphaville Residencial Zero, CEP 06475 250 (“Francisco”); Johnny Chi We Wei, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador 
de empresas, RG nº 24.968.989-3 (SSP/SP), CPF/ME nº 178.151.688-09, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Itapimirum, 915, apartamento 
251-A, Vila Andrade, CEP 05716-090 (“Johnny”); e Fram Capital Trademaster Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, constituído sob 
a forma de condomínio fechado, CNPJ/ME nº 37.381.551/0001-52, com em São Paulo/SP, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar, Vila 
Nova Conceição, CEP 04543-120, neste ato representado na forma de seu regulamento (“FIP”), por sua administradora, Fram Capital Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade por ações, CNPJ/ME nº 13.673.855/0001-25, com sede em São Paulo/SP, na Rua Doutor Eduardo de Souza 
Aranha, 153, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120, representada neste ato na forma de seu estatuto social por seus diretores, os Srs. Henry Singer 
Gonzalez, brasileiro, casado, economista, RG nº 8.134.923, CPF/ME nº 052.297.488-00 e Roberto Adib Jacob Junior, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, RG nº 43.749.408-1, CPF/ME nº 325.356.898-98, ambos com escritório em São Paulo/SP, na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, nº 153, 4º andar, 
Vila Nova Conceição, CEP 04543-120 (“FRAM”), únicos sócios da EM2104 Participações Ltda., sociedade limitada, CNPJ/ME nº 11.244.377/0001-02, com 
sede em Santana do Parnaíba/SP, na Alameda Guaíba, 142, Residencial Dezoito do Forte, CEP 06543-240, com seus atos constitutivos registrados perante 
a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.223.585.415 (“Sociedade”), decidem realizar a transformação de seu tipo societário 
de sociedade empresária limitada para sociedade por ações de acordo com os seguintes termos e condições: 1. Transformação de Sociedade Empresária 
Limitada em Sociedade por Ações: 1.1. Os sócios, neste ato, por unanimidade e sem ressalvas, aprovam a transformação do tipo societário da Sociedade, 
de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, sem solução de continuidade dos negócios sociais ou modificação dos direitos dos seus 
eventuais credores, nem alteração da sua personalidade jurídica, mantendo-se o mesmo patrimônio e passando a mesma a ser referida neste instrumento 
como “Companhia” e os sócios, como “acionistas” (“Transformação”). 1.2. Em decorrência da Transformação, os acionistas aprovam a alteração da 
denominação social da Companhia de “EM2104 Participações Ltda.” para “EM2104 Participações S.A.”, ficando desde já autorizados os administradores da 
Companhia a adotar todas as providências que sejam necessárias para efetuar a atualização da referida denominação perante terceiros e autoridades 
governamentais competentes. 1.3. Em decorrência da Transformação, os acionistas aprovam a conversão e desdobramento das 2.897.800 quotas, em que 
se divide o capital social da Companhia, à proporção de 1:10, ou seja, cada uma quota atual será convertida, desdobrada e passará a representar 10 ações 
ordinárias de emissão da Companhia, no total de 28.978.000 ações ordinárias, detidas pelos acionistas conforme abaixo indicado: Sócio - Nº de Ações 
Ordinárias - % do Capital Social: Emerson Soares Moreira - 13.683.410 - 47,2%; Francisco Eduardo Bueno Salome Pereira - 9.099.100 - 31,4%; Johnny 
Chi We Wei - 3.297.690 - 11,4%; FRAM Capital Trademaster FIP - 2.897.800 - 10%; Total - 28.978.000 - 100%. 1.4. Ato contínuo, os acionistas aprovaram 
a conversão de: (a) 4.378.691 ações ordinárias de emissão da Companhia detidas por Emerson em 4.378.691 ações preferenciais; (b) 2.911.712 ações 
ordinárias de emissão da Companhia detidas por Francisco em 2.911.712 ações preferenciais; (c) 1.055.261 ações ordinárias de emissão da Companhia 
detidas por Johnny em 1.055.261 ações preferenciais; e (d) 927.296 ações ordinárias de emissão da Companhia detidas por FRAM em 927.296 ações 
preferenciais, nos termos e características descritos no item abaixo. 1.4.1. As ações preferenciais ora criadas terão os seguintes direitos e características: (i) 
não terão direito a voto; (ii) direito de participação na distribuição e recebimento de dividendos da Companhia, quando e se declarados pela assembleia geral 
da Companhia, na proporção das respectivas participações no capital social da Companhia e nos mesmos termos e condições das ações ordinárias; (iii) 
impossibilidade de serem resgatadas pela Companhia; (iv) impossibilidade de conversão em outra classe de ações emitidas pela Companhia, exceto 
conforme disposto no estatuto social da Companhia; e (v) prioridade no reembolso do capital sem prêmio. 1.5. Em decorrência das deliberações tomadas 
nos itens 1.3 e 1.4 acima, o capital social da Companhia, no valor de R$2.897.800,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, 
permanecerá com seu valor inalterado, passando a ser dividido em 19.705.040 de ações ordinárias e 9.272.960 de ações preferenciais, todas nominativas 
e sem valor nominal, detidas pelos acionistas conforme abaixo indicado: Sócio - Nº de Ações Ordinárias - Nº de Ações Preferenciais - % do Capital 
Social: Emerson Soares Moreira - 9.304.719 - 4.378.691 - 47,2%; Francisco Eduardo Bueno Salome Pereira - 6.187.388 - 2.911.712 - 31,4%; Johnny Chi 
We Wei - 2.242.429 - 1.055.261 - 11,4%; FRAM Capital Trademaster FIP - 1.970.504 - 927.296 - 10%; Total - 19.705.040 - 9.272.960 - 100%. 2. 
Administração: 2.1. A administração da Companhia será composta por uma diretoria com mandato unificado de dois anos, facultada a reeleição, e será 
composta por dois diretores. Dessa forma, são neste ato reeleitos como diretores, para um mandato de dois anos contados desta data, os Srs. (i) Emerson 
Soares Moreira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, publicitário, RG nº 19.447.574-8 (SSP/SP), CPF/ME nº 163.654.578-55, 
residente e domiciliado em Santana de Parnaíba/SP, na Alameda Guaíba, 142, Residencial Dezoito do Forte, Alphaville, CEP 06543-240; e (ii) Francisco 
Eduardo Bueno Salome Pereira, brasileiro casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, RG nº 12.623.220-9 (SSP/SP), 
CPF/ME nº 118.859.388-96, residente e domiciliado em Barueri/SP, na Alameda Munique, 716, Alphaville Residencial Zero, CEP 06475 250, sendo todos 
investidos nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse. 2.2. Ato contínuo, foi aprovada a verba global anual de até R$24.000,00 
para a remuneração dos administradores, cuja distribuição será deliberada nos termos do Artigo 11 do Estatuto Social. 3. Estatuto Social Consolidado: 3.1. 
Em virtude das deliberações acima, os acionistas aprovam a íntegra do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do 
Anexo II ao presente instrumento. 3.2. Por fim, os acionistas por unanimidade e sem ressalvas, resolvem aprovar a celebração pela administração da 
Companhia de todos os documentos e a prática de todos os atos necessários à efetivação das providências ora aprovadas nos termos da presente ata. E, 
por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo 
assinadas, tudo para que produza os seus efeitos legais. Santana do Parnaíba, 13/07/2021. Acionistas: Emerson Soares Moreira; Francisco Eduardo 
Bueno Salome Pereira; Johnny Chi We Wei; Fram Capital Trademaster Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (p. FRAM Capital 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) - Nome: Henry Singer Gonzalez, Cargo: Diretor, Nome: Roberto Adib Jacob Junior, Cargo: Diretor. 
Advogado responsável: Nome: Bianca Telles Menchise - OAB/RJ: 176542. Testemunhas: Nome: Alexandre Scalon, CPF/ME: 119.140.898-12; Nome: Thais 
Regina da Silva Martins, CPF/ME: 298.149.198-96.  Anexo II - Estatuto Social da EM2104 Participações S.A. - Capítulo I - Denominação Social, Sede 
e  Duração -  Artigo 1º - A EM2104 Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições 
legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (conforme alterada, a “Lei das S.A.”). Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade 
de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Guaíba, 142, Residencial Dezoito do Forte, CEP 06543-240. § 1º - A Companhia poderá, por 
deliberação da Diretoria, abrir, transferir e/ou encerrar filiais, depósitos, agências ou representação em qualquer localidade do país ou do exterior. Artigo 
3º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Objeto Social - Artigo 4º - A Companhia tem por objeto a participação em outras 
sociedades, nacionais ou estrangeiras, inclusive como acionista ou quotista. Capítulo III - Capital Social e Ações - Artigo 5º - O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$2.897.800,00, dividido em 19.705.040 ações ordinárias, 9.272.960 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor 
nominal. § 1º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais, sem prejuízo dos demais direitos previstos neste Estatuto 
Social e na legislação em vigor. § 2º - As ações preferenciais possuem as seguintes características: (i) Não possuem direito de voto, não são conversíveis e 
não são resgatáveis; (ii) Os acionistas titulares de ações preferenciais terão direito de participar na distribuição e no recebimento de dividendos da 
Companhia, quando e se declarados pela assembleia geral, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia e nos mesmos 
termos e condições das ações ordinárias; e (iii) Possuem prioridade no reembolso do capital sem prêmio. § 3º - As ações serão indivisíveis em relação à 
Companhia, que não reconhece mais de um titular para cada uma delas. § 4º - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia, bem como a 
existência de tais títulos em circulação. Artigo 6º - A Companhia poderá, por deliberação da Assembleia Geral, adquirir as próprias ações para permanência 
em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o montante do saldo de lucros e de reservas, exceto a reserva legal, sem diminuição do capital 
social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis. Capítulo IV - Assembleias Gerais de Acionistas - Artigo 7º - As Assembleias Gerais 
serão ordinárias ou extraordinárias. As Assembleias Gerais ordinárias realizar-se-ão nos quatro meses seguintes ao término do exercício social para deliberar 
sobre o disposto no artigo 132 da Lei das S.A., e as extraordinárias, sempre que houver necessidade, observados os dispositivos legais referentes 
pertinentes. Artigo 8º - As Assembleias Gerais serão convocadas por um dos Diretores ou por qualquer acionista detentor de ações com direito a voto com, 
no mínimo, oito dias de antecedência em primeira convocação e cinco dias em segunda convocação, por meio de anúncio publicado, sempre determinando 
as matérias objeto de deliberação (sendo vedada a ordem do dia genérica), a data, a hora e o local da assembleia geral. Na data da primeira convocação 
serão disponibilizadas para os Acionistas, na sede da Companhia e quando aplicável, cópias de relatórios, propostas ou informações concernentes à ordem 
do dia ou que sirvam de fundamento para as deliberações a serem tomadas, sem prejuízo das demais formalidades previstas na Lei das S.A. §  1º  - 
Independentemente das formalidades legais e dos requisitos previstos neste Artigo, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos 
os acionistas da Companhia. § 2º - As Assembleias Gerais serão presididas por um dos Diretores ou por qualquer acionista titular de ações com direito a 
voto, sendo secretariadas por pessoa indicada pelo Presidente da Assembleia Geral. § 3º - As Assembleias Gerais poderão ser realizadas presencialmente, 
na sede da Companhia, ou em qualquer outro lugar determinado nos respectivos editais de convocação, ou remotamente, por meio de conferência telefônica, 
vídeo conferência ou qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação e comunicação simultânea entre todos os participantes da respectiva 
Assembleia Geral. Artigo 9º - As Assembleias Gerais somente poderão ser instaladas com a presença de acionistas representando, no mínimo, a maioria 
do capital votante da Companhia, nos termos da Lei das S.A. e deste Estatuto Social. Parágrafo Único - Em segunda convocação, as Assembleias Gerais 
poderão ser instaladas com a presença de acionistas titulares de qualquer número de ações de emissão da Companhia. Artigo 10  - Ressalvadas as 
hipóteses especiais previstas neste Estatuto Social, todas e quaisquer resoluções ou deliberações das Assembleias Gerais dependerão do voto afirmativo 
de acionistas representando, no mínimo, a maioria do capital votante da Companhia. Parágrafo Único - As seguintes matérias serão de competência da 
Assembleia Geral e dependerão da aprovação de acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto: (i) aprovação de quaisquer das 
matérias listadas abaixo neste Parágrafo Único com relação às subsidiárias da Companhia e/ou orientação de voto em relação a quaisquer das matérias 
listadas abaixo neste Parágrafo Único para deliberações no âmbito das subsidiárias da Companhia; (ii) alteração do objeto social da Companhia; (iii) 
reduções de capital da Companhia ou qualquer transformação, incorporação, fusão, cisão, dissolução, liquidação ou cessação do estado de liquidação da 
Companhia; (iv) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, ou pedido voluntário de falência; e (v) aprovação de um evento de liquidação. 
Artigo 11 - As seguintes matérias dependerão da aprovação de acionistas representando, ao menos, 93,61% do capital votante da Companhia: (i) aprovação 
de quaisquer das matérias listadas abaixo neste Artigo com relação às subsidiárias da Companhia e/ou orientação de voto em relação a quaisquer das 
matérias listadas abaixo nesta cláusula para deliberações no âmbito das subsidiárias da Companhia; (ii) aquisição, cessão, criação, emissão, alienação ou 
oneração de ações, quotas ou outros direitos patrimoniais ou de qualquer valor mobiliário conversível em ações (incluindo dívida conversível, debêntures, 
bônus de subscrição e outros direitos de subscrição de ações); (iii) alterações ao Estatuto Social; (iv) aprovação da política de dividendos, declaração e 
pagamento de dividendos para qualquer espécie ou classe de ações; (v) criação ou emissão de ações relacionadas a plano ou programa de opção de 
compra ou aquisição de ações para empregados, executivos e colaboradores; (vi) resgate, recompra ou amortização de ações, bem como a posterior 
alienação de valores mobiliários da Companhia porventura em tesouraria; (vii) eleição dos administradores da Companhia, qualquer aumento ou redução no 
número de administradores da Companhia ou em suas funções e/ou atribuições; e (viii) estabelecimento ou modificação da política de pagamento de 
remuneração da administração da Companhia. Artigo 12 - Será considerado presente em determinada Assembleia Geral ou Especial, conforme aplicável, 
o acionista que: (a) nomear qualquer outro acionista, administrador da Companhia ou advogado como seu procurador para votar em tal Assembleia, desde 
que a respectiva procuração seja entregue à administração da Companhia e/ou ao Presidente da Assembleia antes da sua instalação, via correio eletrônico 
(e-mail), carta registrada ou carta entregue em mãos; (b) enviar seu voto por escrito à administração da Companhia e/ou ao Presidente da Assembleia antes 
da sua instalação, via correio eletrônico (e-mail), carta registrada ou carta entregue em mãos; ou (c) participar das Assembleias por meio de vídeo conferência 
ou conferência telefônica. Capítulo V - Administração - Artigo 13 - A administração da Companhia compete à Diretoria. § 1º - Os administradores ficam 
dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão. § 2º  - Os administradores serão empossados em seus cargos mediante assinatura dos 
respectivos termos de posse no livro próprio, dentro dos 30 dias que se seguirem à eleição. Artigo 14 - Os administradores receberão a remuneração que 
for fixada de forma global pela Assembleia Geral. Artigo 15 - Os administradores serão proibidos de usar a denominação social da Companhia em operações 
ou em documentos estranhos às atividades desempenhadas pela Companhia. Artigo 16 - A Diretoria será composta por dois Diretores sem designação 
específica, acionistas ou não, eleitos para mandatos unificados de dois anos, permitida a reeleição e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. 
Artigo 17 - Compete à Diretoria, observadas as limitações previstas neste Estatuto Social: (i) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e a legislação em 
vigor; (ii) praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social da Companhia e de suas subsidiárias; (iii) representar a Companhia, ativa e 
passivamente, em juízo ou fora dele, observadas as disposições legais e/ou estatutárias pertinentes e as deliberações da Assembleia Geral; (iv) decidir, 
observadas as atribuições de cada Diretor, sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral; (v) dirigir e distribuir os 
serviços e tarefas da administração interna da Companhia; e (vi) elaborar a proposta de orçamento anual e o plano de negócios da Companhia. Artigo 18 - 
Observadas as disposições legais e/ou estatutárias pertinentes e as deliberações da Assembleia Geral, a representação da Companhia, em juízo ou fora 
dele, seja ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, bem como a prática de todos os atos necessários 
ou convenientes à administração dos negócios sociais, incluindo, sem limitação, a celebração e rescisão de contratos, respeitados os limites previstos em 
lei, competirá sempre a: (i) dois Diretores em conjunto; e (ii) um Diretor em conjunto com um procurador, devidamente constituído por dois Diretores em 
conjunto, para representar a Companhia por meio de instrumento de mandato com poderes específicos e prazo de validade limitado a, no máximo, um ano, 
com exceção daquelas para fins judiciais, arbitrais ou administrativos, as quais não terão prazo de validade. Capítulo VI - Conselho Fiscal - Artigo 19 - A 
Companhia terá um conselho fiscal de caráter não permanente, o qual, quando instalado, será composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros 
efetivos e igual número de suplentes. Será instalado sempre que assim for resolvido pela Assembleia Geral da Companhia nos termos da Lei das S.A. 
Capítulo VII - Exercício Social e Demonstrações Financeiras - Artigo 20 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro 
de cada ano. Artigo 21 - No final de cada exercício social, os órgãos de administração farão encerrar o balanço geral patrimonial e elaborar as demonstrações 
contábeis e/ou financeira para de acordo com a legislação vigente, apurar e demonstrar, mediante procedimentos baseados nos critérios de avaliação e 
classificação dos elementos patrimoniais e de resultados, o lucro do exercício, o lucro ou prejuízo acumulado e evidenciar o estado do patrimônio da 
Companhia, os quais serão auditados por auditor independente cadastrado junto à Comissão de Valores Mobiliários e submetidos à deliberação da 
Assembleia Geral, juntamente com os demais demonstrativos, podendo, no entanto, serem levantados balanços e elaboradas demonstrações contábeis e/ou 
financeiras intermediárias, inclusive relativos a prazos inferiores a seis meses, para fins do disposto no artigo 204, §1° da Lei das S.A., para atender aos 
interesses dos negócios sociais e a legislação pertinente. Artigo 22  - Do resultado apurado em cada exercício serão deduzidos, antes de qualquer 
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda, seguindo-se as participações de empregados e/ou administradores propostos 
pelos órgãos de administração, na forma do artigo 190 e com as limitações previstas no artigo 152 e seus respectivos parágrafos, ambos da Lei das S.A. 
Artigo 23 - Do lucro líquido do exercício, definido no artigo 191, da Lei das S.A., serão aplicados: (i) 5% na constituição da reserva legal, antes de qualquer 
outra destinação, reserva essa que não excederá 20% do capital social. A constituição da reserva legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo 
dessa reserva, acrescida do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182 da Lei das S.A., exceder 30% do capital social; (ii) 25% para 
distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório; e (iii) O saldo ficará à disposição da Assembleia Geral. Parágrafo Único - O saldo dos lucros terá a 
destinação que a Assembleia Geral determinar, mediante recomendação dos órgãos de administração da Companhia. Capítulo VIII - Liquidação da 
Companhia - Artigo 24 - A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante, bem como o 
Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo IX - Resolução de Disputas - Artigo 25 - As Partes 
elegem o Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou controvérsias oriundas deste Estatuto Social. Capítulo X - Disposições Gerais - Artigo 26 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições da 
Lei das S.A. Artigo 27 - Mediante solicitação formal, a Companhia disponibilizará a qualquer de seus acionistas, diretos ou indiretos, os contratos com partes 
relacionadas e programas de opções de aquisição de ações, títulos ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia. Os acionistas terão acesso 
irrestrito aos livros e informações da Companhia. Advogado responsável: Nome: Bianca Telles Menchise - OAB/RJ: 176542.

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.

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. Proc.: 1011120-59.2019.8.26.0292 EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A (CNPJ 19.895.638/0001-66) | EXECUTADO: WASHINGTON LUIZ SILVA DA CRUZ (CPF 270.150.948-35) |  3º INTERESS.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ
00.360.305/0001-04).  BEM: O direito real  de  aquisição da unidade autônoma designada como Apartamento n°.  303,  situada  no 3° pavimento do Bloco “1” do
condomínio “Parque Jaguaripe”, localizado na Rua Hilário Villar, n° 429, Jardim Paraíso, Bairro da Colônia, com a área privativa coberta de 42,2000m², área de uso
comum de  divisão  proporcional  de  75,4550m²,  área de  uso  comum de  divisão  não  proporcional  de 11,50m²,  perfazendo  uma área real  total  de  129,1550m²,
correspondendo no terreno a uma fração ideal de 0,4817899%. A esta unidade fica vinculado o direito ao uso da vaga para estacionamento n°. 41, localizada na área
de uso comum. O terreno onde se assenta o condomínio, matriculado sob o n°. 84.613, encerra a área total de 20.879,417m². Imóvel cadastrado na Prefeitura
Municipal sob o n°. 44134.32.34.0330.00.000 matriculado sob o n°. 90.258 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacareí/SP. AVALIAÇÃO: R$ 163.841,35.
Ônus: Alienação Fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.  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, 26/07/2021.

Dr. Maurício Brisque Neiva – Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº0009469-18.2010.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível,do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que 
virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento,que por este Juízo,tramitam os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL nº0009469-18.2010.8.26.0003,ajuizada por ESPÓLIO DE GILBERTO BOTELHO DE ALMEIDA RAMALHO em 
face de LYSANDRA DE SOUZA BONIN COELHO e outros; e estando LYSANDRA DE SOUZA BONIN COELHO, Brasileira, CPF 
017.500.509-51,em lugar incerto e não sabido,fica INTIMADA:1)da penhora realizada via BacenJud que recaiu sobre seus ativos 
financeiros no valor de R$7.412,71(15/04/2011-CEF); R$ 750,91 (15/04/2011 -Bradesco); R$ 552,80 (15/04/2011 - Itaú); R$ 10,00 
(15/04/2011-Santander) e R$328,70(24/05/2018 CEF);2) da penhora realizada no rosto destes pela 7a Vara Federal Execuções 
Fiscais,processo 2004.61.82/20414-3 no valor de R$189.713.907,80;3.da desconsideração da personalidade jurídica e inclusão 
da empresa SUPER YATCHS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EMBARCAÇÕES LTDA,e de seus sócios no pólo passivo 
da presente ação de execução.;4.do deferimento da penhora sobre 15% do faturamento mensal bruto das sociedades executadas 
ILHAS DO SUL REVENDA DE BARCOS LTDA;YB REVENDA DE BARCOS LTDA(YACHTBRASIL) e SUPER YATCHS DISTRI-BUIDORA E 
IMPORTADORA DE EMBARCAÇÕES LTDA,ficando advertidos de que os representantes legais das empresas executadas foram 
nomeados fiéis depositários,os quais deverão comprovar mensalmente,até o dia 10,o depósito judicial da quantia penhorada até o 
limite do débito mencionado(R$1.654.135,82),devidamente atualizado,até a satisfação integral,com a ressalva de que a recusa de 
aceitar o encargo de fiel depositário implicará na nomeação de administrador às executadas;5.Penhora advinda da 5a Vara Cível 
Jabaquara processo 0009471-85/2010 no valor de R$1.522.061,26(fls.1737);6.da penhora no rostos dos autos do processo de nº 
0002744-19.2012.8.24.0061,cumprimento de sentença, que tramita perante a 1ªVara Cível da Comarca de São Francisco do Sul,Es-
tado de Santa Catarina,solicitando para tanto as necessárias providências no sentido de que sejam realizados os atos constritivos 
de penhora no rostos dos autos quanto a eventuais créditos existentes em nome de Super Yachts Distribuidora e Importadora de 
Embarcações Ltda,CNPJ 12.195.340/0001-02,ou que venham a ser depositados nos autos acima descrito,para satisfação dos 
crêditos exequendos até o valor de R$1.654.135,82,devendo eventuais créditos serem transferidos para uma conta judicial a 
disposição deste juízo.Tudo de acordo com os despachos de fls.666,746,779 e 782 e 1855.Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital,cuja 2ªvia fica afixada no local de costume.EDITAL,para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,apresente impugnação,em querendo.Não sendo apresentada mani-
festação acercada penhora,a executada será considerada ciente e de acordo com os termos ora apresentados.Será o presente 
edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 06/07/2021.       [03] 

Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
CNPJ/MF nº 60.779.196/0001-96 - NIRE nº 35.300.048.041

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 31/03/21
Data, Hora e Local: 31/03/21, 15h, na sede social. Quorum: 100% do capital social. Edital de Convocação: acionistas representando a totalidade 
do Capital Social. Mesa: Presidente: Leila Mejdalani Pereira; Secretário: José Roberto Lamacchia. Deliberações: A acionista da Companhia 
representando 100% do capital social, sem quaisquer ressalvas, deliberou o quanto segue: 1) Por unanimidade dos acionistas presentes, e com 
a abstenção dos impedidos legalmente, foram aprovados, sem reservas, o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e 
o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2020, de conformidade com a publicação efetivada no 
“DOESP” e na “Gazeta de São Paulo” edições de 30/03/21; Procedida à leitura, foi informado que o resultado do exercício apresentou um lucro 
líquido de R$262.372.853,08, sendo aprovada a seguinte destinação: constituída Reserva Legal no valor de R$13.118.642,65, destinados juros 
sobre o capital próprio o valor de R$276.415.000,00 e do saldo remanescente foi constituída Reserva Estatutária no valor de R$249.254.210,43 
em conformidade ao disposto no artigo 19 e respectivos §§ do Estatuto Social. 2) A Assembleia Geral, neste ato, reelege para a Diretoria da 
companhia: Leila Mejdalani Pereira, RG nº 04.903.038-0 IFP/RJ, CPF/MF nº 844.944.927-87, para o cargo de Diretora Presidente; José 
Roberto Lamacchia, RG nº 2.831.567-4 SSP/SP e CPF/MF nº 069.710.598-91, para o cargo de Diretor Superintendente; Celita Rosenthal, 
RG nº 29.985.071-7 SSP/SP e CPF/MF nº 276.554.958-31, para o cargo de Diretora; Ivan Dumont Silva, RG nº 1.112.905 SSP/MG e CPF/MF 
nº 369.841.246-20, para o cargo de Diretor; Paulo Sérgio de Almeida, RG nº 17.695.453-3 SSP/SP e CPF/MF nº 094.592.448-82, para o cargo 
de Diretor; Alexandre Pinelli, RG nº 22.964.934-8 SSP/SP e CPF/MF nº 168.990.288-40, para o cargo de Diretor, com mandato até a AGO 
de 2024. Declaração de Desimpedimento: Os reeleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da 
Companhia, bem como atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução 4.122, de 02.08.2012, do Conselho Monetário Nacional, e somente 
tomará posse no cargo para o qual foram reeleitos após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 3) Fixar a remuneração global 
anual da diretoria no valor de R$5.720.000,00, a ser rateada entre os membros da Diretoria, conforme disposto no Artigo 152 da Lei nº 6.404/76; 
4) Aprovar o aumento de capital social e a respectiva integralização, no montante de R$300.000.000,00, mediante a incorporação de parte do 
saldo das seguintes contas: da conta de remuneração do capital a pagar - juros sobre o capital próprio o valor de R$136.561.000,00 e da conta de 
Reservas Estatutárias o valor de R$163.439.000,00, passando o capital social de R$5.100.000.000,00 para R$5.400.000.000,00 com a emissão 
de novas ações ordinárias. Por consequência altera-se o artigo 6º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 6º - O Capital 
Social é de R$5.400.000.000,00, dividido em 5.400.000.000 de ações ordinárias nominativas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscrito 
e integralizado.” 5) Consolidar o Estatuto Social a fim de refletir a proposta mencionada no item anterior, que como anexo passa a fazer parte 
integrante desta Ata. Auditores Independentes: Foi dispensada a presença dos Auditores Independentes. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal 
da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Sociedade, 
devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. Encerramento: Nada mais. 
Assinaturas: Presidente da mesa - Leila Mejdalani Pereira e Secretário da mesa - José Roberto Lamacchia; Acionista: Crefipar Participações 
e Empreendimentos S.A., representada por seu Diretor Presidente o Sr. José Roberto Lamacchia. Leila Mejdalani Pereira - Presidente da mesa; 
José Roberto Lamacchia - Secretário da mesa. JUCESP nº 279.749/21-1 em 16/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

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 1.344.821 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

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele co-
nhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de COMERCIAL PASTORIL E AGRÍCOLA S/C 
LIMITIDA ou COMPANHIA COMERCIAL PASTORIL AGRICOLA, na qualidade de titular de domínio 
do imóvel que confina pelos fundos objetivado na transcrição nº 10.073 do 3º RI, de que se processa 
nesta Serventia Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel con-
sistente em UM PRÉDIO E SEU TERRENO, situada na Rua Arraial de São Bartolomeu, nº 467, lote 
09 da quadra 108 da Vila Carmosina, no Distrito de ITAQUERA, cuja descrição tem início no ponto 
A, localizado junto a divisa lateral esquerda da Rua Arraial de São Bartolomeu. Do ponto A segue 
10,05m pelo alinhamento predial da Rua Arraial de São Bartolomeu, até o ponto B, formando azimute 
de 65º01’27”; daí deflete à direita, e segue 50,29m confinando com o imóvel nº 461 da referida Rua 
Arraial de São Bartolomeu, transcrição sob nº 53.883 e inscrição nº 31.390, ambos do 9º RI, de titulari-
dade dominial de Takashi Kobayashi, prometido à venda em favor de Renato Pires Imobiliária e Cons-
trutora Ltda, atualmente em posse de Adriana Silva da Costa Garcia, até o ponto C, formando azimute 
153º17’54”; daí deflete à direita, e segue 9,93m confinando com o imóvel nº 234 da Rua Santo Antonio 
de Itaberada, transcrição sob nº 74.648 do 9º RI, de titularidade dominial de Takashi Kobayashi, 
prometido à venda em favor de Renato Pires Imobiliária e Construtora Ltda, atualmente em posse de 
Geraldo Rodrigues dos Santos, até o ponto D, formando azimute de 244º50’51”; daí deflete à direita, 
e segue 50,32m confinando com o imóvel nº 475 da Rua Arraial de São Bartolomeu, transcrição sob 
nº 10.073 do 3º RI, de titularidade dominial de Companhia Comercial Pastoril e Agrícola atualmente 
em posse de Josué Moreira Soares, até encontrar o ponto A, formando azimute de 333º09’42”; início 
desta descrição, com o segmento inicial e encerrado em tais divisas a área de 494,38m² de superfície, 
cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 03 de junho de 2019, prenotado sob nº 618.951, 
em 26 de julho de 2019, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 28 de dezembro de 2018, no Livro 
2826, fls.3/16, pelo 2º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo Art. 
216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual IDA ODETE FRANZINI 
NASCIMENTO, brasileira, aposentada, viúva, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.776.276-
1-SSP/SP, CPF/MF nº 249.105.558-97, residente e domiciliada na Rua Arraial de São Bartolomeu, 
nº 467, Vila Carmosina, solicita o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no 
artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacifica, ininterrupta e com 
“animus domini” por prazo superior a 33 (trinta e três) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a 
certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com funda-
mento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 
65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, 
a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa 
nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 
até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, 
nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será interpretado 
como sua concordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Pau-
lo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.
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8ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II - SANTO AMARO/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009949-98.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA AUXILIADORA FILGUEIRA, Brasileira, Solteira, CPF 606.537.108-44, que lhe foi pro-
posta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Condomínio Edifício Roberta, para cobrança de R$ 3.055,15 
(março/2018), referente às despesas condominiais e seus acréscimos vencidas desde agosto/2017 até fevereiro/2018, 
referente a unidade autônoma nº 31-B, integrante do condomínio autor, das quais não foram pagas, e ainda das que se 
vencerem no curso da lide, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, além das custas pro-
cessuais e honorários advocatícios. 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 agosto de 2021. 
 

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.  

SF Empreendimentos 
e Participações S/A

C.N.P.J. 04.873.656/0001-70 - NIRE 35300365950
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 02/06/21, às 11:00 horas, na sede social em Campi-
nas-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. 
Mesa: Erik Marchioni Silveira Franco - Presidente; Camila 
Silveira Franco de Paula Freitas - Secretária. Deliberações 
Unânimes: a) Alteração na quantidade de ações dos acio-
nistas Edison Viana Silveira Franco e Dinadege Marchioni 
Silveira Franco, as ações da sociedade por eles detidas e 
que totalizam 76.916.011 ações, sendo 51.277.341 ações 
ordinárias e 25.638.670 ações preferenciais: Ao acionista Edi-
son Viana Silveira Franco – total de 38.458.006 ações, sendo 
25.638.671 ações ordinárias e 12.819.335 ações preferen-
ciais. A acionista Dinadege Marchioni Silveira Franco – total 
de 38.458.005 ações, sendo 25.638.670 ações ordinárias e 
12.819.335 ações preferenciais. b) Correção da quantidade 
de ações na Lista de Presença de Acionistas das seguintes 
Assembleias realizadas pela sociedade: AGO de 30/04/2019, 
AGO de 19/06/2020 e AGO de 05/03/2021. c) Outros assun-
tos de interesse social. Nada mais. JUCESP nº 308.482/21-9 
em 29/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A9gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2021 

OBJETO: Alienação de bens imóveis localizados nos Estados de São Paulo. IMPORTANTE: I) INÍCIO DO RECEBIMENTO DE LANCES: Data: 01/09/2021 - II) SESSÃO 
PÚBLICA DO LEILÃO/ INÍCIO DA DISPUTA DE LANCES: Local: www.lancenoleilao.com.br Telefone: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583 - Data/Hora: 16/09/2021 a partir das 
11h00min (Horário Local da realização do Leilão) - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Leiloeira Ofi cial: Carla Sobreira Umino - E-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br  
- Fone: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583 - Site: www.lancenoleilao.com.br - BANCO DO BRASIL / CESUP PATRIMÔNIO - PR  - Endereço: Shopping Estação Offi ce - Av. 
Sete de Setembro, 2.775, 9º andar, Rebouças, Curitiba - PR - E-mail: cesup.bensnaodeuso@bb.com.br - ÍNDICE -   1. EDITAL: ITEM ASSUNTO - 1. DAS DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES - 2. MODO DE DISPUTA - 3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO - 4. OBJETO - 5. PREÇO MÍNIMO - 6. COMISSÃO DA LEILOEIRA - 7. REFERÊNCIA DE 
TEMPO - 8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO - 9. HABILITAÇÃO - 10. PROPOSTA - 11. LANCES PRÉVIOS E LANCES VIA INTERNET - 12. REGULAMENTO OPERA-
CIONAL DO CERTAME - 13. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - 14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS - 15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 16. CONTRATAÇÃO 
- 17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - 18. DESISTÊNCIA - 19. MULTA - 20. OUTRAS CONDIÇÕES - 21. ELEIÇÃO DO FORO - 2. ANEXOS AO EDITAL: Anexo 01: Descri-
ção dos Imóveis; Anexo 02: Proposta de Compra; Anexo 03: Minuta de Procuração; Anexo 04A: Formulários para Identifi cação de Clientes/Registro da Transação - Pessoa 
Física; Anexo 04B: Formulários para Identifi cação de Clientes/Registro da Transação - Pessoa Jurídica; Anexo 05: Relação de Documentos Complementares; Anexo 06: 
Termo de Desistência - Anexo 07: Formulário para Oferta de Lance Prévio; Anexo 08: Carta de Autorização para Atualização de Dados – INCRA - LEILÃO PÚBLICO Nº 
2021/209292V(9101) – CESUP PATRIMÔNIO – PR - E D I T A L - O Banco do Brasil S.A., por intermédio do CESUP PATRIMÔNIO - PR, por meio da utilização de recursos 
de tecnologia da informação – INTERNET, admitindo lances eletrônicos, lances prévios e lances verbais, torna público que realiza este processo licitatório na forma abaixo, 
utilizando-se do critério de julgamento de maior oferta de preço, para venda dos imóveis relacionados no Anexo 01, parte integrante deste Edital, a ser conduzido pela lei-
loeira OFICIAL Carla Sobreira Umino, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 826,de acordo com a Lei 13.303 de 30.06.2016, o Decreto 8.945 de 
27.12.2016, o Regulamento de Licitações do Banco do Brasil, publicado no D.O.U. em 02.05.2018, o Decreto 21.981, de 19.10.1932, com alterações introduzidas pelo 
Decreto 22.427, de 01.02.1933 e os termos deste Edital, cuja minuta padrão foi aprovada pela Nota Jurídica DIJURCOJUR/ CONSU 4.560, de 28.07.2004 e atualizado 
pelos Pareceres Jurídicos DIJUR-JURIDICA (DF)/COPUR/ADLIC nº 65.2869-001 de 05/12/2018 e nº 63.3513-0001 de 03/12/2018. - 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINA-
RES - 1.1 O Leilão será realizado em sessão pública, admitindo-se lances exclusivamente via INTERNET, pelo site ofi cial da leiloeira www.lancenoleilao.com.br, mediante 
condições de segurança - criptografi a e autenticação - em todas as suas fases, ou ainda mediante lances prévios conforme previsto no item 11. A sessão pública para a 
disputa dos lances, dirigida pelo Leiloeiro Ofi cial indicado no preâmbulo, será realizada de acordo com as regras do presente Edital e seus Anexos, no local, data e hora 
descritos a seguir: Data/Hora: 16/09/2021 a partir das 11h00min (Horário Local da realização do Leilão) - 1.1.1 O direito de preferência do coproprietário, previsto no 
item 4.9 deste Edital, deverá ser exercido na data e horário indicados, através de lance virtual, durante a sessão pública do leilão. 1.2 Os trabalhos serão conduzidos pela 
leiloeira Ofi cial supramencionado, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante da página da leiloeira: www.lanceno-
leilao.com.br. 1.3 Até 01 (um) dia útil antes da realização do certame, o licitante poderá formular consultas, ‘informando o número da licitação, por e-mail atendimento@
lancenoleilao.com.br, no escritório da leiloeira, situado na Rua Doutor Bento Teobaldo de Ferraz, 190 - Barra Funda - São Paulo/SP ou no Banco do Brasil S.A / CESUP 
Patrimônio - PR, situado no Shopping Estação Offi ce, Avenida Sete de Setembro, 2.775, 9º andar, CEP 80.230-010, Curitiba-PR, Setor ADPAT-16. 1.4 Retirada do Edital 
com a descrição dos bens a serem leiloados: No site da leiloeira: www.lancenoleilao.com.br. Sem prejuízo da exposição virtual os bens poderão ser vistoriados pelos inte-
ressados, que, para esse fi m, deverão entrar em contato com a leiloeira pelo telefone: (11) 2359-7351/3461-3583, para agendamento de visita ao bem interessado. 2. 
MODO DE DISPUTA - Aberto - 3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO - Maior Oferta de Preço (Lance) - 4. OBJETO - 4.1 Venda, ad corpus, dos imóveis relacionados e descritos 
no Anexo 01 deste Edital. 4.2 Em se tratando de imóvel locado, na forma do art. 27 da Lei nº 8.245, de 18.10.91, no mínimo - em igualdade de condições com o ARREMA-
TANTE, o locatário tem preferência na aquisição do imóvel, observado o contido no item 15. Conhecido o lance vencedor, e desde que o ARREMATANTE não se trate de 
condômino e o imóvel seja indivisível, o Banco do Brasil S.A. oferecerá o direito de preferência ao locatário, que deverá exercê-lo no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no 
art. 28 da Lei nº 8.245/91. 4.3 Em se tratando de imóvel arrendado, na forma do art. 92 da Lei nº 4.504, de 30.11.64, no mínimo em igualdade de condições com o ARRE-
MATANTE, o arrendatário tem preferência na aquisição do imóvel, observado o contido no item 15. Conhecido o lance vencedor, e desde que o ARREMATANTE não se 
trate de condômino e o imóvel seja indivisível, o Banco do Brasil S.A. oferecerá o direito de preferência ao arrendatário, que deverá exercê-lo no prazo de 30 (trinta) dias, 
previsto no art. 92 § 3º da Lei nº 4.504/64. 4.4 Em se tratando de imóvel ocupado por permissionário, por analogia à Lei nº 8.245/91, na forma do seu art. 27, o ocupante 
tem preferência na aquisição do imóvel, observado o contido no item 15. Conhecido o lance vencedor, e desde que o ARREMATANTE não se trate de condômino e o 
imóvel seja indivisível, o Banco do Brasil S. A. oferecerá o direito de preferência ao permissionário, que deverá exercê-lo no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 28 da 
Lei nº 8.245/91. Não havendo interesse na compra, o permissionário terá mais 30 (trinta) dias, a partir do vencimento dos primeiros 30 (trinta), para desocupação do imóvel. 
4.5 Em se tratando de imóvel gravado com enfi teuse, na forma dos arts. 683 e 684 do Código Civil de 1916, no mínimo em igualdade de condições com o ARREMATANTE, 
o senhorio tem preferência na aquisição do imóvel, observado o contido no item 15. Conhecido o melhor lance, e desde que o ARREMATANTE não se trate de coproprie-
tário, locatário, ou arrendatário, o Banco do Brasil S.A. oferecerá o direito de preferência ao senhorio, que deverá exercê-lo no prazo legal de 30 (trinta) dias. 4.6 Em se 
tratando de imóvel com existência de usufruto, constituído na forma do art. 1.390 e 1.391, da Lei nº 10.406, de 10.01.02 (Código Civil), mediante registro no Cartório de 
Registro de Imóveis, no mínimo em igualdade de condições com o ARREMATANTE, o usufrutuário tem preferência na aquisição do imóvel, observado o contido no item 15. 
Conhecido o melhor lance, e desde que o ARREMATANTE não se trate de coproprietário, locatário, ou arrendatário, o Banco do Brasil S.A., oferecerá o direito de preferên-
cia ao usufrutuário, que deverá exercê-lo no prazo de 30 (trinta) dias. 4.7 Em se tratando de imóvel com existência de superfi ciário, constituído na forma do art. 1.369, da 
Lei nº 10.406, de 10.01.02 (Código Civil), mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, no mínimo em igualdade de condições com o ARREMATANTE, o superfi -
ciário tem preferência na aquisição do imóvel, na forma do art. 1.373 da Lei nº 10.406 de 10.01.02 (Código Civil) observado o contido no item 15. Conhecido o melhor lance, 
e desde que o ARREMATANTE não se trate de coproprietário, locatário, ou arrendatário, o Banco do Brasil S.A., oferecerá o direito de preferência ao superfi ciário, que 
deverá exercê-lo no prazo de 30 (trinta) dias. 4.8 Em se tratando de imóvel com existência de direito de habitação, na forma do art. 1.414, da Lei nº 10.406, de 10.01.02 
(Código Civil), constituído mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, no mínimo em igualdade de condições com o ARREMATANTE, quem detém o direito de 
habitação tem preferência na aquisição do imóvel, observado o contido no item 15. Conhecido o melhor lance, e desde que o ARREMATANTE não se trate de coproprietá-
rio, locatário, ou arrendatário, o Banco do Brasil S.A., oferecerá o direito de preferência a quem detém o direito de habitação, que deverá exercê-lo no prazo de 30 (trinta) 
dias. 4.9 Em se tratando de imóvel em que o Banco detenha a propriedade em condomínio, no mínimo em igualdade de condições com o proponente que oferecer o melhor 
lance, o coproprietário tem preferência na aquisição do imóvel, observado o contido no item 15. Conhecido o melhor lance, o Banco do Brasil S.A. oportunizará o direito de 
preferência na aquisição do imóvel, cumprindo o seguinte rito: a) após a verifi cação dos lances oferecidos por terceiros, o leiloeira deverá chamar os condôminos presentes 
para exercerem o seu direito de preferência; b) ausentes ou silentes os condôminos, ou se manifestarem desinteresse, será declarado vencedor o terceiro ofertante do 
melhor lance; c) manifestada a preferência e havendo disputa entre o condômino e o terceiro, este será vencedor se apresentar melhor lance, não igualado por aquele; d) 
havendo empate entre os lances fi nais oferecidos por terceiro e por condômino, será assegurada a preferência sobre o imóvel ao condômino, que será declarado vencedor; 
e) em caso de disputa entre condôminos, será vencedor aquele que apresentar maior lance; f) havendo empate entre os lances oferecidos apenas por condôminos, terá 
preferência aquele que comprovar benfeitorias mais valiosas; g) havendo empate entre os condôminos e suas benfeitorias sejam de igual valor, ou inexistam, terá preferên-
cia aquele que tiver o maior quinhão; h) permanecendo o empate entre os condôminos que tenham quinhões iguais, preferirá o que der maior oferta, mas, mantendo-se 
ainda empatados, o direito de preferência deverá ser decidido por sorteio, observando: I) o sorteio deverá ser realizado no ato, tão logo a leiloeira encerre o evento empa-
tado. 4.9.1 O direito de preferência do coproprietário, previsto no item 4.9 deste Edital, deverá ser exercido na data e horário indicados, através de lance virtual, durante a 
sessão pública do leilão. 4.10 Em se tratando de imóvel com pendência judicial, o COMPRADOR se declara informado da demanda, assumindo de modo expresso os riscos 
correspondentes e exonerando o BANCO de prestar garantia pela evicção. 4.11 O interessado detentor do direito de preferência descritos nos itens 4.2 a 4.9 deverá com-
provar essa condição no ato do leilão ou quando notifi cado para o exercício de seu direito de preferência. 5. PREÇO MÍNIMO - 5.1 Os preços mínimos dos bens encontram-
-se discriminados no Anexo 01. Os bens serão leiloados em lotes e vendidos a quem oferecer MAIOR LANCE em reais para pagamento à vista, com possibilidade de fi nan-
ciamento imobiliário/carta de crédito de consórcio imobiliário conforme contido no subitem 10.1. 6. COMISSÃO DA LEILOEIRA - 6.1 O ARREMATANTE vencedor pagará a 
importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor a leiloeira ofi cial, a título de comissão. 6.1.1 Em caso de lance prévio, o ARREMATANTE, se 
ausente à sessão pública do Leilão, será informado do resultado, via fax ou pela INTERNET, devendo efetuar o respectivo pagamento em conta corrente a ser informada 
pela leiloeira, até o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários ou comparecer ao escritório deste, até o primeiro dia útil após a realização do Leilão, para providen-
ciar o respectivo pagamento mediante a emissão de cheque próprio, conforme contido no subitem 11.2. 6.1.2 Em caso de lance via INTERNET, o ARREMATANTE deverá 
efetuar o respectivo pagamento em conta corrente a ser informada pela leiloeira, até o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários ou deverá comparecer ao escri-
tório deste, até o primeiro dia útil após a realização do Leilão, para providenciar o respectivo pagamento mediante a emissão de cheque próprio, conforme contido no subi-
tem 11.2. 6.2 Caso haja exercício de direito de preferência, o pagamento da comissão será efetuado pelo detentor do direito de preferência. 6.3 O valor da comissão da 
leiloeira não compõe o valor do lance ofertado. 7. REFERÊNCIA DE TEMPO - 7.1 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília – DF, sendo que nas localidades onde houver diferença de fuso horário, o horário adotado será o do local da realização do leilão, 
dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 8. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO - 8.1 Poderão participar da licitação 
regulada por este Edital, pessoas físicas ou jurídicas, associadas ou não, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional, EXCETO as que se en-
quadrem em uma ou mais das situações a seguir: a) sejam membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal do Banco do Brasil, bem 
assim integrantes da Comissão de Licitação; b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Banco; c) sejam declaradas inidôneas em qualquer 
esfera de Governo; d) estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação, ou processo de execução; e) estejam impedidas de 
licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada; f) não atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos. 8.2 Os lances dos impe-
didos serão desclassifi cados em qualquer fase do processo licitatório. 9. HABILITAÇÃO 9.1 A habilitação dar-se-á pelo pagamento de quantia correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor do lance vencedor, conforme condições descritas no item 15 deste Edital. 9.2 A importância paga como sinal pelo ARREMATANTE vencedor será utili-
zada para complementação do preço total do lote. 10. PROPOSTA - 10.1 O lote será ofertado para pagamento à vista, com possibilidade de fi nanciamento imobiliário/carta 
de crédito consórcio imobiliário. 10.2 A apresentação de lance implica pleno conhecimento e aceitação dos termos do presente Edital e de seus anexos. 10.3 O ARREMA-
TANTE vencedor deverá encaminhar para a leiloeira, os documentos dos itens 10.3.1 a 10.3.5 deste Edital, nos prazos abaixo estabelecidos, sob pena de ser considerado 
desistente conforme item 18 deste Edital: · Enviar os documentos para o e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br, em até 02 (dois) dias úteis a partir da data do leilão, 
para conferência; · Enviar os documentos por SEDEX, em até 05 (cinco) dias úteis a partir da data do leilão, para o seguinte endereço: Rua Doutor Bento Teobaldo de 
Ferraz, 190 - Barra Funda - São Paulo/SP, CEP: 01.140-070; 10.3.1 Apresentação de proposta constando o valor do lance ofertado e declaração expressa de que tem co-
nhecimento das condições que deverá satisfazer para obtenção do fi nanciamento imobiliário ou da carta de crédito de consórcio imobiliário, se for o caso, conforme minuta 
anexa (Anexo 02); 10.3.1.1 Quando ocorrer alteração da proposta inicial, em virtude de modifi cações  nos valores fi nanciados, ou da linha de crédito; o ARREMATANTE 
deverá encaminhar nova proposta com as devidas atualizações. 10.3.2 Apresentação de documento de instituição fi nanceira comprovando que possui linha de crédito 
pré-aprovada, quando optante de fi nanciamento imobiliário/carta de crédito de consórcio imobiliário; 10.3.3 Apresentação da relação de documentos exigidos do vendedor 
(Banco), pela Instituição Financeira, para análise e liberação do fi nanciamento imobiliário/carta de crédito de consórcio imobiliário; 10.3.4 Apresentação dos documentos 
que constam do Anexo 05; 10.3.5 Apresentação do Anexo 04A (pessoa física) ou Anexo 04B (pessoa jurídica); 10.3.5.1 Quando ocorrer alteração da proposta inicial, em 
virtude de modifi cações nos valores fi nanciados, ou da linha de crédito; o ARREMATANTE deverá encaminhar novo Anexo 04 com as devidas atualizações. 10.4 O ARRE-
MATANTE que não for correntista do Banco do Brasil, deverá comparecer a uma agência de sua escolha com os documentos do Anexo 05 para elaboração de cadastro, 
em cumprimento das determinações do artigo 10, inciso I da Lei nº 9.613 de 03.03.98; 11. LANCES PRÉVIOS E LANCES VIA INTERNET - 11.1 Os lances prévios ao Leilão 
deverão ser enviados pela Internet para o e-mail da leiloeira: atendimento@lancenoleilao.com.br, ou por via postal com “AR” (aviso de recebimento) ou entregues pessoal-
mente, ou ainda no site: www.lancenoleilao.com.br, desde que recebidos até 48 horas antes da realização da sessão pública do Leilão. 11.1.1 Os interessados em efetuar 
lances prévios deverão entrar em contato com a leiloeira por intermédio de e-mail, telefone, ou site para receber as instruções para cadastramento ou comparecer ao es-
critório da leiloeira situado na Rua Doutor Bento Teobaldo de Ferraz, 190 - Barra Funda - São Paulo/SP, para fi ns de cadastro do ofertante e obtenção do modelo específi co, 
antecipadamente à realização do certame. Para realização de cadastro, o interessado, ou seu representante legal, deverá apresentar documentos originais para sua 
identifi cação e assinar a fi cha cadastral. 11.1.2 A leiloeira informará aos licitantes o recebimento de lances prévios, em ordem crescente de valor, e exibirá as propostas 
preenchidas com os dados dos interessados e das ofertas de compra na abertura da sessão pública dos lances. 11.2 Sendo vencedora a proposta efetuada por meio de 
lance prévio ou de lance via Internet, o ARREMATANTE, será informado do resultado, pela Internet, devendo depositar os valores referentes à comissão da leiloeira e ao 
sinal do negócio para o Banco, em contas correntes a serem informadas pela leiloeira, até o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários ou comparecer, durante o 
horário comercial, ao escritório deste, até o primeiro dia útil após a realização do Leilão, para providenciar os respectivos pagamentos, mediante a emissão de 02 (dois) 
cheques, sendo um de valor correspondente à comissão da leiloeira e o outro referente ao sinal, ambos emitidos pelo adquirente diretamente ou, se ausente, por meio do 
seu representante legal. 11.2.1 A não realização dos depósitos acima citados, ou o não comparecimento ao escritório da leiloeira no prazo acima serão considerados como 
desistência e o ARREMATANTE será responsabilizado pela não concretização do negócio, sujeitando-se às penalidades cabíveis, além daquelas previstas no item 17 do 
presente edital. 11.2.2 A não compensação do cheque emitido pelo ARREMATANTE, por qualquer motivo, será caracterizada como desistência conforme item 18 e implica-
rá nas sanções previstas no item 17 deste Edital. 11.2.3 Independente do prazo do depósito citado no caput deste item, o arrematante deve cumprir o prazo estabelecido 
no item 10.3 para encaminhamento da proposta e demais documentos. 11.2.4 Em nenhuma hipótese, o Banco se responsabilizará por qualquer defeito ou impossibilidade 
de operacionalização do equipamento de telefone ou computador etc., de quaisquer dos interessados/licitantes. 12. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME - 12.1 
O certame será conduzido pela leiloeira Ofi cial indicado no preâmbulo deste Edital, que terá, em especial, as seguintes atribuições: a) acompanhar os trabalhos da equipe 
de apoio; b) responder as questões formuladas pelos ofertantes durante o certame; c) conduzir os procedimentos relativos aos lances; d) declarar o vencedor; e) elaborar 
a ata da sessão. 12.2 Os lances deverão ser ofertados pelos interessados ou seus legítimos representantes. 12.3 Considerar-se-á legítimo representante do ARREMATAN-
TE, nas sessões públicas desta Licitação e nas demais ocasiões relativas a este processo, aquele que detiver amplos poderes para tomar quaisquer decisões relativamen-
te a todas as fases, inclusive renúncia de interposição de recursos, devendo, para tanto, apresentar documento de identidade com fé pública, acompanhado de um dos 
seguintes documentos: 12.3.1 instrumento particular de procuração, assinado pelo outorgante, com fi rma reconhecida em Cartório, conforme minuta constante do Anexo 
03 deste Edital; ou 12.3.2 instrumento público de procuração contemplando os mesmos poderes relacionados na minuta constante do Anexo 03 deste Edital. 12.4 No caso 
de pessoas jurídicas, o instrumento público ou particular de procuração deverá ser acompanhado de cópia do estatuto ou contrato social em vigor comprovando a capaci-
dade de o signatário nomear procurador, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário. 12.5 Sendo o representante da pessoa jurídica 
proponente o seu sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado), este deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 12.6 No transcurso da sessão pública serão aceitos lances verbais ou via Internet, no 
site da leiloeira: www.lancenoleilao.com.br. 12.7 Os lances poderão também ser ofertados previamente, pela Internet, por via postal ou pessoalmente, pelos interessados 
ou seus legítimos representantes, na forma do item 11. - Credenciamento para Efetuar Lances na INTERNET – 12.8 O credenciamento do proponente e de seu represen-
tante legal implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade para realização das transações inerentes ao Leilão. 12.9 Para efetuar lances 
via Internet, os interessados devem dispor de chave de identifi cação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas após credenciamento, que deverá ser efetuado até 48 horas 
antes da realização do Leilão no site da leiloeira: www.lancenoleilao.com.br. 12.10 A chave de identifi cação e a senha terão validade somente para o presente Leilão, sendo 
canceladas após o evento. 12.11 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. - Participação 
- 12.12 A participação na sessão pública do Leilão dar-se-á: 12.12.1 por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 
oferta de lances, via Internet, na página do site: www.lancenoleilao.com.br; 12.13 A apresentação de lances pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 
de todos os termos do presente Edital e seus Anexos, sendo o ofertante responsável pela fi delidade e legitimidade das informações prestadas, dos documentos e propostas 
apresentados e transações que forem efetuadas em seu nome em qualquer fase da licitação, por seu(s) representante(s) legal(is) cadastrado(s), assumindo-as como fi rmes 
e verdadeiras. 12.14 A validade da proposta será de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data da sessão pública do Leilão. 12.15 Caberá ao 
ofertante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Leilão, fi cando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. - Abertura - 12.16 A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão pública 
do Leilão, com a divulgação dos lances prévios (referidos no item 11), eventualmente recebidos, passando a leiloeira a aceitar lances a partir do preço mínimo ou do maior 
valor ofertado, conforme o caso. 12.17 Aberta a etapa competitiva, os ofertantes que darão lances via Internet deverão estar conectados ao sistema para participar da 
sessão de lances. 12.18 Será considerado vencedor o ARREMATANTE que oferecer o maior lance, desde que igual ou superior ao preço mínimo. 12.19 A cada lance 
ofertado, via Internet, o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo valor. 12.20 Só serão aceitos lances cujo valor seja superior ao do últi-
mo lance que tenha sido anteriormente ofertado, observado o incremento mínimo fi xado para o lote. 12.21 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmos valores, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 12.22 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do 
valor do lance. O sistema não identifi cará o autor dos lances aos demais participantes. 12.23 A leiloeira encerrará a sessão mediante encaminhamento de aviso de fecha-
mento iminente dos lances. Findo o prazo dado, será encerrada a recepção de lances. 12.24 O acompanhamento do evento pode ser feito pela Internet. 12.25 O sistema 
informará a melhor proposta imediatamente após o encerramento da etapa de lances. - 13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - 13.1 No julgamento das propostas, a 
classifi cação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MAIOR PREÇO. 13.2 Serão desclassifi cadas as 
propostas que: 13.2.1 não atenderem às exigências contidas neste Edital ou impuserem condições; 13.2.2 apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas 
ou entrelinhas que comprometam seu conteúdo; 13.2.3 apresentarem o valor total da proposta inferior ao preço mínimo constante do Anexo 01 deste Edital, para o imóvel 
pretendido; 13.2.4 não estiverem acompanhadas de procuração (subitem 12.3), se for o caso e/ou pela não apresentação dos documentos referidos nos subitens 16.12 e 
10.3; 13.2.5 não estiverem acompanhadas dos documentos citados no Anexo 05. 13.2.6 não forem apresentadas no prazo estipulado no item 10.3. 14. IMPUGNAÇÃO AO 
EDITAL E RECURSOS - 14.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidades, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fi xada para a sessão pública do Leilão, sob pena de decair do direito de impugnação. 14.2 Recebida(s) a(s) impugnação(ões), ou esgotado o prazo para 
tanto, o Leiloeira deverá, no prazo de 03 (três) dias úteis, submeter o(s) recurso(s) e a(s) impugnação(ões) recebida(s), devidamente instruída(s), para decisão da Comissão 
de Licitação. 14.3 Os recursos contra as decisões referentes a este processo licitatório deverão ser formalizados e protocolados junto ao CESUP Patrimônio - PR, no en-
dereço abaixo e seu encaminhamento se dará por intermédio da Comissão de Licitação: BANCO DO BRASIL – CESUP PATRIMÔNIO PR - Shopping Estação Offi ce - Av. 
Sete de Setembro, 2.775 – 9º Andar, Rebouças - 80230-010 Curitiba PR - 14.4 Dos atos da Comissão de Licitação caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conta-
dos do dia subsequente ao da publicação no Diário Ofi cial da União ou, se o recorrente estiver presente, do dia subsequente ao da reunião em que realizado o ato. 14.5 
Interposto recurso, que terá efeito suspensivo, este será comunicado ao ARREMATANTE - vencedor para, querendo, impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
do recebimento da comunicação. 14.6 Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identifi cado no processo para responder pelo concorrente. 15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 15.1 Os pagamentos dos lances vencedores somente poderão ser feitos 
à vista e em moeda corrente no País. 15.1.1 Os pagamentos dos lances vencedores não poderão ser realizados com a compensação de créditos junto ao Banco do Brasil 
S.A. 15.2 O ARREMATANTE vencedor pagará ao Banco do Brasil S.A., a título de sinal para garantia de contratação, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor do lance vencedor e 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor a leiloeira, título de comissão da leiloeira, sendo que: 15.2.1 Em caso de lance prévio, o 
ARREMATANTE, deverá efetuar o pagamento - observando o contido no subitem 11.2. 15.2.2 Em caso de lance via internet, o ARREMATANTE deverá efetuar o pagamen-
to seguindo os mesmos moldes descritos para o lance prévio contido no subitem 11.2. 15.3 A importância paga como sinal pelo ARREMATANTE vencedor será utilizada 
para complementação do preço. 15.4 O ARREMATANTE vencedor deverá recolher ao Banco do Brasil S.A. o complemento do preço correspondente a 95% do valor pro-
posto, conforme subitens, adiante. - PAGAMENTO INTEGRAL POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS - 15.4.1 Em caso de pagamento integral por meio de recursos 
próprios, mediante recolhimento em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do Leilão - - PAGAMENTO COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO OU CARTA DE 
CRÉDITO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO, EM QUE O IMÓVEL ARREMATADO NESTE LEILÃO FIGURE COMO GARANTIA REAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. 15.4.2 
Em caso de fi nanciamento imobiliário ou carta de crédito de consórcio imobiliário em que o imóvel arrematado neste leilão fi gure como garantia real da operação de crédito: 
15.4.2.1 Mediante o recolhimento do valor correspondente à parcela de recursos próprios em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do Leilão. 15.4.2.2 
Neste caso, o valor referente ao fi nanciamento imobiliário ou carta de crédito de consórcio imobiliário, em que o imóvel arrematado neste leilão fi gure como garantia real da 
operação de crédito, deverá ser creditado ao Banco em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a assinatura do contrato. 15.4.2.3 Para os demais casos de fi nancia-
mento e carta de crédito de consórcio imobiliário em que o imóvel arrematado neste leilão não fi gure como garantia real da operação de crédito, será considerado para 
pagamento o prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do leilão. 15.4.3 Para os casos de imóveis com direito de preferência de locatário, 
permissionário, arrendatário, usufrutuário, superfi ciário, enfi teuta ou direito de habitação, os prazos máximos para pagamento, mencionados nos itens 15.4.1 e 15.4.2, 
apenas começarão a contar a partir da data da formalização do exercício da preferência, caso ocorra, ou a partir do término do prazo de que tratam os itens 4.2 a 4.8 sem 
que haja manifestação. 15.5 No pagamento por meio de fi nanciamento imobiliário ou carta de crédito de consórcio imobiliário, será de responsabilidade do proponente 
providenciar toda a documentação necessária à realização do negócio, bem como apresentar proposta, contendo declaração expressa de que tem conhecimento das 
condições que deverá satisfazer para obtenção do fi nanciamento imobiliário ou da carta de crédito de consórcio imobiliário (Anexo 02). 15.6 No caso de fi nanciamento 
imobiliário/carta de crédito de consórcio imobiliário, o prazo, as modalidades, as condições do interessado e os valores deverão enquadrar-se nas exigências Legais e 
Normativas da Instituição Financeira escolhida para a concessão do fi nanciamento imobiliário/carta de crédito consórcio imobiliário. 15.7 Os interessados, pessoas físicas, 
que desejarem contar com fi nanciamento imobiliário oferecido pelo Banco do Brasil S.A., para pagamento parcial do lance, deverão dirigir-se à Agência de seu relaciona-
mento, antes da data do Leilão, para se inteirar das condições para obtenção do fi nanciamento imobiliário. Para tanto deverão apresentar a documentação exigida para 
atualização cadastral e cálculo do limite de crédito. 15.8 Aqueles interessados que desejarem contar com fi nanciamento imobiliário/carta de crédito de consórcio imobiliário 
de outra instituição fi nanceira deverão dirigir-se às instituições fi nanceiras, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, antes do prazo 
estipulado para realização do Leilão, além de verifi car o limite de crédito disponibilizado para o fi nanciamento imobiliário/carta de crédito de consórcio imobiliário. 15.9 No 
caso de fi nanciamento imobiliário ou carta de crédito de consórcio imobiliário, os interessados obrigatoriamente deverão ter e comprovar a aprovação prévia do crédito, 
conforme item 10.3.2 deste Edital, para apresentação da proposta. 15.10 Para fi ns de obtenção de fi nanciamento imobiliário ou carta de crédito de consórcio imobiliário, o 
Banco entregará ao ARREMATANTE vencedor, após solicitação deste e mediante recibo, os documentos exigidos conforme item 10.3.3 deste Edital, os quais poderão 
contemplar os documentos a seguir: 15.10.1 documentos do vendedor: 15.10.1.1 CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 15.10.1.2 Certidão Negativa de débitos 
junto ao INSS; 15.10.1.3 Certidão Negativa de débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 15.10.1.4 Certidão Negativa de débitos relativos a tributos Estaduais; 
15.10.1.5 Certidão Negativa de débitos relativos a tributos Municipais; 15.10.1.6 CRF – Certifi cado de Regularidade do FGTS; 15.10.1.7 Estatuto Social do Banco do Brasil 
S.A.; 15.10.1.8 Ata da Assembléia que elegeu a Diretoria; 15.10.2 documentos do imóvel: 15.10.2.1 Certidão Negativa de Ônus Reais e de Ações Reipersecutórias, expe-
dida pelo Cartório de Registro de Imóveis; 15.10.2.2 Certidão Vintenária do Imóvel; 15.10.2.3 Certidão Negativa de Tributos Municipais; 15.10.2.4 Declaração de Inexistên-
cia de Débito Condominial, assinada pelo Síndico, acompanhada de Ata da Assembleia que o elegeu ou cópia do contrato com a Administradora do Condomínio, acompa-
nhada de Ata da Assembleia que aprovou a referida empresa; 15.11 Os interessados que desejarem contar com fi nanciamento imobiliário ou carta de crédito de consórcio 
imobiliário deverão verifi car junto à instituição fi nanceira escolhida para a concessão do crédito, antes do prazo estipulado para a realização do Leilão, se a documentação 
citada no item 15.10 acima é sufi ciente. Havendo necessidade de documentação complementar, o interessado deverá verifi car junto ao vendedor sobre a possibilidade de 
sua emissão, mediante solicitação formal da instituição fi nanceira concessora do crédito. 15.12 Na existência de algum apontamento em um dos documentos relacionados 
no item 15.10, que venha a ser indicado pela instituição fi nanceira como impeditiva da concessão do fi nanciamento imobiliário/carta de crédito de consórcio imobiliário, o 

Banco do Brasil prestará os devidos esclarecimentos à respectiva instituição. 15.13 O ARREMATANTE deverá verifi car se o vendedor e imóvel atendem as condições e 
exigências para a obtenção do crédito junto à instituição fi nanceira escolhida, sendo de sua inteira responsabilidade caso o crédito não seja liberado no prazo previsto 
neste Edital, caracterizando sua desistência nos termos do item 18. 15.14 O ARREMATANTE, para os casos de imóveis ocupados, é responsável por verifi car, antes da 
apresentação de sua proposta/lance, a viabilidade de a instituição fi nanceira vistoriar o imóvel. Se o fi nanciamento imobiliário ou a carta de crédito de consórcio imobiliário 
não se concretizar no prazo previsto neste Edital por óbice na vistoria do imóvel, sem prejuízo das demais hipóteses previstas neste Edital, caracterizará a desistência do 
ARREMATANTE, nos termos do item 18, e a perda, a título de multa, dos valores indicados no item 15.2, conforme item 19 do Edital. 15.15 A desistência será caracteriza-
da, no caso de proposta para pagamento por meio de fi nanciamento imobiliário ou carta de crédito de consórcio imobiliário, quando o valor correspondente não seja credi-
tado ao Banco do Brasil S.A., por qualquer motivo, pela instituição fi nanceira escolhida pelo proponente ou, tendo o proponente o fi nanciamento imobiliário cancelado ou 
não apresentando as condições exigidas para sua obtenção ou ainda não efetuar no prazo previsto o pagamento do valor total da proposta com recursos próprios. 15.16 
Para fi nanciamento imobiliário no Banco do Brasil fi ca dispensada a apresentação de documentação do vendedor e do imóvel objeto da proposta de fi nanciamento imobi-
liário, por se tratar de imóvel de propriedade do Banco. Para tanto, o arrematante deve apresentar uma cópia da Ata de Sessão do Leilão em que o imóvel foi arrematado. 
15.17 As tratativas de qualquer assunto referente ao fi nanciamento imobiliário ou a carta de crédito de consórcio imobiliário deverão ser negociadas diretamente com a 
agência da Instituição fi nanceira responsável pela operação. 16. CONTRATAÇÃO - 16.1 O contrato será formalizado na Cidade de Curitiba (PR) ou na cidade de localização 
do imóvel a ser licitado, por meio de Escritura Pública Venda e Compra, correndo todos os impostos, taxas e despesas, inclusive as cartorárias, incluindo certidões atuali-
zadas da matrícula do imóvel e outras necessárias para o registro, por conta do adquirente. 16.1.1 O comprador entregará ao Banco, no ato da formalização, 01 (um) 
cheque de valor igual ao da despesa para registro do contrato. O cheque será depositado na conta do competente Cartório de Registro de Imóveis e, na hipótese de sua 
devolução, fi ca facultado ao Banco promover o registro, imputando ao comprador as despesas inerentes ao ato, independentemente de aviso ou notifi cação. 16.1.2 Na 
hipótese do pagamento ser efetuado integralmente por meio de recursos próprios, deverá ser adotado, na formalização do negócio, o modelo de Escritura Pública de 
Venda e Compra usualmente utilizado pelo cartório devendo ser incluída a cláusula “ad corpus” citada no subitem 16.4.2, consagrando o negócio como sendo “ad corpus”. 
16.1.3 Na hipótese do pagamento ser efetuado por meio de recursos próprios e fi nanciamento imobiliário, será adotado, na formalização do negócio, o Instrumento utiliza-
do pelo Agente Financeiro que conceder o fi nanciamento imobiliário, Instrumento este que deverá ser formalizado em até 90 (noventa) dias corridos da data do leilão, sob 
pena, de não cumprido este prazo, o ARREMATANTE ser considerado desistente, conforme item 18 deste Edital. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo ARREMATANTE durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justifi cado, aceito pelo BANCO. 16.1.4 É de responsabilidade do 
ARREMATANTE, conforme item 15.5 deste Edital, a iniciativa necessária para juntada de todos os documentos exigíveis pela Instituição Financeira. 16.2 O ARREMATAN-
TE terá o prazo de 8 (oito) dias úteis, contado a partir da convocação do Banco, para apresentar toda a documentação exigida junto ao Tabelionato para formalização da 
Escritura Pública Venda e Compra, sob pena de não o fazendo ser considerado como desistente conforme item 18 deste Edital. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, quando solicitado pelo ARREMATANTE durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justifi cado, aceito pelo BANCO. 16.2.1 É de responsabilida-
de do ARREMATANTE, após a convocação do Banco, a iniciativa necessária à lavratura do Contrato/Escritura Pública de Venda e Compra, inclusive a obtenção de guias, 
declarações e documentos exigíveis. 16.2.2 Em se tratando de arremate por empresa individual e, caso não seja possível a formalização da venda em nome da empresa, 
por impedimento do registro pelo cartório de registro de imóveis, esta poderá ser feita em nome da pessoa física titular da empresa, devendo ser apresentada a documen-
tação para pessoa física exigida no item 16.12.1 e no Anexo 05. 16.3 O Banco adotará as ações necessárias para o registro da Escritura Pública de Venda e Compra no 
competente Cartório de Registro de Imóveis, correndo todos os impostos, taxas e despesas, inclusive as cartorárias, incluindo certidões atualizadas da matrícula do imóvel 
(tanto para confecção da Escritura Pública de Venda e Compra como a certidão após o registro da venda) e outras necessárias para o registro, por conta do adquirente. 
16.3.1 Em caso de pagamento por meio de fi nanciamento imobiliário ou carta de crédito de consórcio imobiliário, as ações para o registro poderão ser adotadas pelo Ban-
co do Brasil S.A ou pela instituição fi nanceira que estiver concedendo o Crédito. 16.4 A par das cláusulas usuais em transações da espécie, o instrumento de venda conte-
rá as seguintes cláusulas: 16.4.1 “a venda foi realizada através do Leilão Público nº2021/202259V(9101), realizado em 04/02/2021, cujo edital o ARREMATANTE se decla-
ra submetido.” 16.4.2 “as dimensões do imóvel são de caráter secundário, meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, absolu-
tamente irrelevantes para o instrumento fi rmado, consagrando os ARREMATANTES o negócio como sendo “ad corpus”, ou seja, do imóvel como um todo, independente-
mente de suas exatas e verdadeiras limitações, sejam elas quais forem. Por consequência, o(s) outorgado(s) comprador(es) declara(m) expressamente concordar que se 
eventualmente encontrar(em) área inferior à enunciada neste instrumento, ainda que a diferença exceda a 1/20 (um vinte avos), não poderá(ão) exigir o complemento da 
área, reclamar a rescisão do contrato ou o abatimento proporcional do preço”. 16.5 Tratando-se de imóvel que necessite de desmembramento, remembramento, averbação 
de construção, regularização de área e alteração de sua descrição na matrícula do imóvel, do estado de uso e ocupação do solo ou outras descritas no Anexo 01, todas as 
despesas decorrentes da sua regularização junto ao cartório imobiliário e órgãos competentes (Prefeitura, INCRA, Receita Federal e outros) correrão por conta do adqui-
rente. 16.6 Existindo pendência judicial sobre o imóvel, o adquirente se declara informado da demanda, assumindo de modo expresso os riscos correspondentes e exone-
rando o Banco de prestar garantia pela evicção. 16.7 Existindo valores não quitados de IPTU, ITR, CCIR, laudêmio e condomínio, o Banco do Brasil S.A. fi cará responsável 
pela quitação dos valores devidos até a efetivação do registro da transferência do imóvel ao arrematante junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, desde que 
estas não estejam mencionadas especifi camente no lote do bem como de responsabilidade do arrematante. 16.8 Tratando-se de imóvel ocupado por terceiros, o adquiren-
te se declarará informado do fato, assumindo expressamente todos os ônus decorrentes da desocupação. 16.9 Registrada a Escritura Pública de Venda e Compra, todos 
os direitos e obrigações pertinentes ao imóvel, inclusive as descritas no Anexo 01, serão atribuídos ao adquirente. O comprador somente será imitido na posse do imóvel 
após o recebimento, pelo Banco do Brasil S.A., do valor total ofertado no Leilão e o devido registro da Escritura Pública Venda e Compra no respectivo Cartório de Registro 
de Imóveis. 16.10 Não ocorrendo à formalização da venda ao primeiro colocado, após a habilitação deste conforme item 9.1 deste Edital, seja por desistência expressa ou 
por desclassifi cação, o Banco se reserva o direito de realizar nova licitação ou consultar os demais colocados, na ordem de classifi cação, sobre o seu interesse em adqui-
rir o imóvel nas mesmas condições de preço do primeiro colocado, no prazo referente à forma de pagamento escolhida, mantendo os demais termos deste Edital. 16.11 
Não ocorrendo a habilitação do arrematante, por não pagamento do valor do sinal de 5%, conforme itens 9.1 e 15.2 deste Edital, o Banco se reserva o direito de realizar 
nova licitação ou consultar os demais colocados, na ordem de classifi cação, sobre o seu interesse em adquirir o imóvel, sendo considerado como lance vencedor o maior 
valor ofertado pelo próximo colocado, mantendo os demais termos deste Edital. 16.12 Na data da assinatura do contrato o adquirente deverá comprovar possuir condições 
de contratar com a Administração Pública, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 16.12.1 Pessoa Física: 16.12.1.1 Cédula de Identidade; 16.12.1.2 CPF; 
16.12.1.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União obti-
da no site: www.receita.fazenda.gov.br. 16.12.2 Pessoa Jurídica: 16.12.2.1 Ato constitutivo e suas alterações; 16.12.2.2 Cédula de Identidade e CPF dos sócios, Diretores 
ou Gerentes, conforme o caso; 16.12.2.3 Inscrição CNPJ (atualizada); 16.12.2.4 Certidão de Quitação de Tributos Estaduais; 16.12.2.5 Certidão de Quitação de Tributos 
Municipais; 16.12.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Federal através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União obtida no site: www.receita.fazenda.gov.br; 16.12.2.7 Prova de regularidade com a Previdência Ofi cial (Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pelo INSS); 
16.12.2.8 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal). 16.13 
Não serão aceitos documentos com rasuras ou emendas que comprometam a sua autenticidade. 16.14 Caso não haja o registro da Escritura Pública Venda e Compra no 
Cartório de Registo de imóveis, a venda será desfeita, o valor pago pelo licitante a título de sinal será convertido em multa nos termos do item 19 deste edital e a parcela 
correspondente aos recursos próprios será devolvida, sem correção, ao ARREMATANTE vencedor. 17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - 17.1 As seguintes sanções 
poderão ser aplicadas aos licitantes, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Banco pelo infrator: 17.1.1 advertência; 17.1.2 suspensão tem-
porária do direito de licitar e contratar com o BANCO DO BRASIL S.A. e suas subsidiárias, por período não superior a 02 (dois) anos; 17.2 Aplica-se a esta licitação e aos 
contratos dela decorrentes, a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional e estrangei-
ra, na forma da Lei 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013. 17.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo. 17.4 A aplicação das penalidades 
ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 17.5 No caso de aplicação de suspensão temporária caberá 
apresentação de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 17.6 Nos prazos de defesa prévia e recurso será aberta vista do processo aos in-
teressados. - ADVERTÊNCIA - 17.7 A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: 17.7.1 descumprimento das obrigações editalícias ou contratuais que não acarretem 
prejuízos para o Banco; e - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - 17.8 A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: a) apresentação de documentos falsos ou 
falsifi cados; b) irregularidades que acarretem prejuízo ao Banco, ensejando a frustração da licitação; c) ações com intuito de tumultuar licitações ou prejudicar a execução 
do contrato; d) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Banco; e) condenação defi nitiva por praticar fraude fi scal no re-
colhimento de quaisquer tributos; f) consolidação da propriedade, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, de imóvel objeto deste edital, em nome do Banco, em virtude 
de mora não purgada pelo comprador e transformada em inadimplemento absoluto. 18. DESISTÊNCIA - 18.1 O ARREMATANTE vencedor poderá ser considerado desis-
tente se: 18.1.1 não celebrar a Escritura Pública Venda e Compra conforme item 16.2 e subitens, especifi cados neste edital; 18.1.2 não efetuar os pagamentos nos prazos 
e forma defi nida neste Edital; 18.1.3 não satisfi zer as condições previstas neste Edital para celebração dos contratos; 18.1.4 manifestar-se expressamente nesse sentido, 
por meio do Termo de Desistência – Anexo 06. 18.1.5 deixar de apresentar os documentos solicitados nos subitens 10.3.1 a 10.3.5 no prazo estipulado no item 10.3 do 
Edital. 19. MULTA 19.1 Caracterizada a desistência nos termos do item 18, o ARREMATANTE vencedor perde em favor do BANCO, a título de multa, o valor equivalente à 
garantia da contratação e a comissão da leiloeira. 20. OUTRAS CONDIÇÕES -  - 20.1 O Banco do Brasil S.A. reserva-se o direito de presentes razões de ordem adminis-
trativa, comercial ou operacional, revogar em defesa do interesse público ou anular esta licitação, total ou parcialmente, em qualquer fase, com a devolução de todos os 
pagamentos realizados a título de sinal ou complemento da venda, mesmo depois de julgadas as propostas, sem que caiba aos ARREMATANTES, em qualquer das hipó-
teses, o direito à atualização monetária, indenização, ressarcimento ou reclamação de qualquer espécie. 20.2 Os pagamentos no ato do Leilão serão efetuados pela 
emissão de 02 (dois) cheques, sendo um de valor correspondente à comissão da leiloeira e o outro referente ao sinal, ambos de emissão do ARREMATANTE vencedor ou 
seu representante legal. 20.3 Os pagamentos em cheques não terão efeito de quitação, enquanto não forem estes apresentados e considerados liquidados pelo Serviço de 
Compensação. 20.4 A devolução de cheque utilizado para o pagamento, do sinal ou do complemento da venda, por insufi ciência de fundos, contra-ordenado, ou com 
efeito de não pagamento de qualquer natureza, será imediatamente caracterizada como desistência, na forma do item 18 deste Edital. 20.5 Os cheques emitidos, não 
honrados, estarão sujeitos às penalidades da Lei, respondendo os ARREMATANTES judicialmente pelo ato. 20.6 O ARREMATANTE vencedor que deixar de fi rmar a Es-
critura Pública de Venda e Compra e/ou em caso de sua posterior desclassifi cação, por não preencher os requisitos para assumir os compromissos a que se propôs, fi cará 
sujeito ao pagamento de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor, além de responder pelos danos causados ao Banco. 20.7 A recusa em 
entregar qualquer dos documentos acima citados será motivo de desclassifi cação da proposta, sujeitando o proponente ao pagamento da multa no valor equivalente à 
garantia prevista no subitem 15.2, além de responder pelos danos causados ao Banco. 20.8 É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade a ela superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 
adicionais deverão responder, por escrito, no prazo determinado pela Comissão, sob pena de desclassifi cação. Todas as comunicações deverão ser feitas por escrito. 20.9 
Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação. 20.10 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente normal do 
Banco do Brasil S.A., subseqüente às ora fi xados. 20.11 Os objetos desta licitação serão vendidos no estado de ocupação e conservação em que se encontram. 20.12 Os 
documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no original, em cópia autenticada por cartório, ou por publicação em órgão da imprensa ofi cial. A autenticação 
poderá ser feita, ainda, mediante cotejo com o original, pelos membros da Comissão de Licitação ou pela leiloeira. 20.13 Não serão aceitos documentos com rasuras ou 
emendas que comprometam a sua autenticidade. 20.14 Informações complementares poderão ser obtidas no escritório da leiloeira, situado na Rua Rua Doutor Bento 
Teobaldo de Ferraz, 190 - Barra Funda - São Paulo/SP, ou no Banco do Brasil S.A. – CESUP Patrimônio - PR, localizado no Shopping Estação Offi ce - Av. Sete de Setem-
bro, 2.775, 9º andar, Rebouças, Curitiba – PR. –  21. ELEIÇÃO DO FORO - 21.1 Fica eleito o foro desta Cidade para dirimir quaisquer questões judiciais decorrentes 
deste Edital. Curitiba (PR), 01 de setembro de 2021 - Rodrigo Araujo - Presidente da Comissão de Licitação - ANEXO 1 - EDITAL DE LEILÃO Nº 2021/209292V(9101) 
- DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS - 1. OBJETO: ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO. 2. DISPOSIÇÕES GERAIS - 2.1 Além dos 
dados constantes da descrição do imóvel, serão de responsabilidade do ARREMATANTE, solucionar as seguintes pendências, caso existam, arcando com todos os custos 
e providências eventualmente necessárias: a) multas, pendências judiciais, débitos, inclusive de concessionárias de água, luz e gás, e demais encargos incidentes sobre o 
imóvel, independentemente da data do fato gerador, mesmo lançados ou cobrados futuramente, em nome do Banco, de seus antecessores ou de terceiros; b) regularização 
do imóvel perante os entes e órgãos competentes, tais como o município onde se encontra situado, os cartórios de registro de imóveis, o Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA), a Receita Federal, concessionárias de água, luz e gás, entre outros; c) adaptação das condições de fornecimento de água e luz; d) adaptação 
das condições de uso e ocupação do solo e o estado da construção; necessidade de desocupação do imóvel; e) verifi cação do enquadramento da construção em relação 
à lei de zoneamento municipal. f) troca de titularidade dos serviços de utilidade pública e comprovação da quitação dos mesmos quando requerido pelo Banco do Brasil, 
sob pena de se aplicarem as sanções cabíveis. 2.1.1 O Banco do Brasil S.A. exime-se de toda e qualquer responsabilidade quanto aos casos e situações acima citados, 
assumindo apenas as situações descritas no item 16.7 deste Edital, desde que estas não estejam mencionadas especifi camente no lote do bem como de responsabilidade 
do arrematante. 2.2 Para os imóveis com pendência judicial (Ex. Penhora, Hipoteca, Arresto, etc.) os compradores se declaram informados da demanda, assumindo de 
modo expresso os riscos correspondentes e exonerando o Banco do Brasil S.A. de prestar garantia pela evicção (conforme itens 4.10 e 16.6 do Edital). 2.3 Para os imóveis 
ocupados o ARREMATANTE se declara informado da  ocupação do imóvel, assumindo de modo expresso todos os riscos correspondentes, inclusive a eventual impossibi-
lidade de realização de vistoria para concessão de fi nanciamento imobiliário/carta de crédito de consórcio imobiliário, caracterizando desistência nos termos do item 18 do 
Edital e a perda, a título de multa, do valor equivalente à garantia da contratação e a comissão da leiloeira indicadas no item 19.1 do Edital. 3. -  DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS 
– SÃO PAULO - ARAÇATUBA (SP) - LOTE 01 – Imóvel Urbano: Prédio dentro de em um terreno com 989,06m² de área, situado na Rua Floriano Peixoto, 44, Centro, 
Araçatuba SP. Melhor descrito na matrícula 95265 do Registro de Imóveis de Araçatuba SP. a. Titularidade do IPTU em nome da Titularidade do IPTU na Prefeitura em nome 
de CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO SÃO PAULO S/A e eventuais procedimentos e despesas para regularização fi carão por conta do adquirente, conforme item 16.5 
deste Edital. b. A área edifi cada não está averbada na matrícula. Eventuais procedimentos e despesas para a regularização fi carão por conta do adquirente. c. As possíveis 
divergências entres as áreas dos terrenos e edifi cações registradas nas matrículas e transcrições, nos dados cadastrados nas Prefeituras Municipais, e as verifi cadas em 
loco, que exigem regularização oportuna fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. d. O imóvel está ocupado pelo Banco do Brasil S/A 
e a desocupação acontecerá em até 60 dias após a data do leilão, sendo que o adquirente se declara informado do fato. OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” 
deste Anexo. Lance Mínimo: R$ R$ 8.105.000,00 - Informações pelo telefone.: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583, pelo site: www.lancenoleilao.com.br e pelo e-mail: aten-
dimento@lancenoleilao.com.br – CAMPOS DO JORDÃO (SP) - LOTE 02 - Imóvel Urbano: Chácara nº 276 do loteamento denominado Parque do Ferradura, destacado da 
antiga Fazenda Natal ou Fojo, com a área de 12.000,00m²,Estrada R sem número no município de Campos do Jordão-SP. Melhor descrito na matricula 4786 do Registro 
de Imóveis de Campos do Jordão SP. a. Existe AÇÃO DE EXECUÇÃO n° 00029722819968260116 no TJ-SP e o arrematante se declara informado do fato eximindo o 
Banco da Evicção, conforme item 16.6 do Edital do Leilão. b. Titularidade do IPTU em nome de Nossa Caixa Nosso Banco S.A e eventuais procedimentos e despesas para 
regularização fi carão por conta do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. c. As possíveis divergências entres as áreas dos terrenos e edifi cações registradas nas 
matrículas e transcrições, nos dados cadastrados nas Prefeituras Municipais, e as verifi cadas em loco, que exigem regularização oportuna fi cando a regularização a cargo 
do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” deste Anexo. Lance Mínimo: R$ 109.000,00  - Informações pelo telefone.: 
(11) 2359-7351 / (11) 3461-3583, pelo site: www.lancenoleilao.com.br e pelo e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br - IBIÚNA (SP) - LOTE 03 - Imóvel Urbano: um 
terreno com área de 4.050,00m², situada na Estrada Municipal do Rio do Una, s/n - Rio de Una, no município de Ibiúna SP. Melhor descrito na matrícula 1.403 do CRI de 
Ibiúna SP. a. Titularidade do IPTU em nome de Nossa Caixa Nosso Banco S.A e eventuais procedimentos e despesas para regularização fi carão por conta do adquirente, 
conforme item 16.5 deste Edital. b. As possíveis divergências entres as áreas dos terrenos e edifi cações registradas nas matrículas e transcrições, nos dados cadastrados 
nas Prefeituras Municipais, e as verifi cadas em loco, que exigem regularização oportuna fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. 
OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” deste Anexo. Lance Mínimo: R$ 69.000,00 Informações pelo telefone.: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583, pelo site: www.
lancenoleilao.com.br e pelo e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br – JALES (SP) - LOTE 04 - Imóvel Urbano: Um PREDIO dentro de um terreno com 492,00m², situa-
do na Rua Onze, 2247, - Centro, em Jales SP. Melhor descrito na Matrícula 48.349 do Ofi cial do Registro de Imóveis e Anexos de Jales - SP. a. A área construída do imóvel 
não está averbada na matrícula fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. b. O imóvel está ocupado pelo Banco do Brasil S/A e a 
desocupação acontecerá em até 60 dias após a data do leilão, sendo que o adquirente se declara informado do fato. c. As possíveis divergências entres as áreas dos ter-
renos e edifi cações registradas nas matrículas e transcrições, nos dados cadastrados nas Prefeituras Municipais, e as verifi cadas em loco, que exigem regularização 
oportuna fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” deste Anexo. Lance Mínimo: R$ 
1.033.000,00 - Informações pelo telefone.: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583, pelo site: www.lancenoleilao.com.br e pelo e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br - LORE-
NA (SP) - LOTE 05 - Imóvel Urbano: Um prédio com área construída de 620,80m² e com área de terreno de 523,05m², situado na Rua Barão de Castro Lima 23/35 no 
município de Lorena - SP. Melhor descrito na Matrícula nº 931 e 932 do CRI de Lorena - SP. a. Existe pendência na titularidade do IPTU junto a Prefeitura Municipal de 
Lorena-SP fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. b. O imóvel está ocupado pelo Banco do Brasil S/A e a desocupação acontece-
rá em até 60 dias após a data do leilão, sendo que o adquirente se declara informado do fato. c. As possíveis divergências entres as áreas dos terrenos e edifi cações regis-
tradas nas matrículas e transcrições, nos dados cadastrados nas Prefeituras Municipais, e as verifi cadas em loco, que exigem regularização oportuna fi cando a regulariza-
ção a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” deste Anexo. Lance Mínimo: R$ 1.992.000,00 Informações 
pelo telefone.: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583, pelo site: www.lancenoleilao.com.br e pelo e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br - MAIRINQUE (SP) - LOTE 06 - 
Imóvel Urbano: Um Prédio dentro de um terreno com área de 862,10m² de área, situado na Av. Dr. Gaspar Ricardo Jr, 374, Centro, Mairinque SP. Melhor descrito na matrí-
cula 3513 do Registro de Imóveis da Comarca de Mairinque SP. a. A área construída do imóvel não está averbada na matrícula fi cando a regularização a cargo do adqui-
rente, conforme item 16.5 deste Edital. b. O imóvel está ocupado pelo Banco do Brasil S/A e a desocupação acontecerá em até 60 dias após a data do leilão, sendo que o 
adquirente se declara informado do fato. c. As possíveis divergências entres as áreas dos terrenos e edifi cações registradas nas matrículas e transcrições, nos dados ca-
dastrados nas Prefeituras Municipais, e as verifi cadas em loco, que exigem regularização oportuna fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 
deste Edital. OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” deste Anexo. Lance Mínimo: R$ 1.980.000,00 - Informações pelo telefone.: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583, 
pelo site: www.lancenoleilao.com.br e pelo e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br – MONTE APRAZÍVEL (SP) - LOTE 07 - Imóvel Urbano: Um Prédio dentro de um 
terreno com área total de 744,48m² à Rua Monteiro Lobato - Monte Aprazível-SP. Melhor descrito na matrícula 460 do Cartório de Registro de Imóveis de Monte Aprazível 
- SP. a. O imóvel está ocupado pelo Banco do Brasil S/A e a desocupação acontecerá em até 60 dias após a data do leilão, sendo que o adquirente se declara informado 
do fato. b. A área construída do imóvel não está averbada na matrícula fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. c. As possíveis di-
vergências entres as áreas dos terrenos e edifi cações registradas nas matrículas e transcrições, nos dados cadastrados nas Prefeituras Municipais, e as verifi cadas em 
loco, que exigem regularização oportuna fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” 
deste Anexo. Lance Mínimo: R$ 1.037.000,00 Informações pelo telefone.: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583, pelo site: www.lancenoleilao.com.br e pelo e-mail: atendimen-
to@lancenoleilao.com.br – RIBEIRÃO PRETO (SP) - LOTE 08 - Imóvel Urbano: Prédio comercial com área de 1.382,00m², em um terreno com área de 529,92m², situado 
na Rua Duque de Caxias, 425, Centro, em Ribeirão Preto - SP. Melhor descrito na matrícula 191.131 do 2º ORI de Ribeirão Preto - SP. a. As possíveis divergências entres 
as áreas dos terrenos e edifi cações registradas nas matrículas e transcrições, nos dados cadastrados nas Prefeituras Municipais, e as verifi cadas em loco, que exigem 
regularização oportuna fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” deste Anexo. 
Lance Mínimo: R$ 2.430.000,00 - Informações pelo telefone.: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583, pelo site: www.lancenoleilao.com.br e pelo e-mail: atendimento@lanceno-
leilao.com.br - SALTO (SP) - LOTE 09 - Imóvel Urbano: Um prédio com área construída de 1.240m² dentro de um terreno de 1.014,95m², situado na Rua 9 de Julho n° 26 
no município de Salto - SP. Melhor descrito na Matrícula nº 2.063 do CRI de Salto-SP. a. As metragens do terreno e da edifi cação consignadas na matrícula são divergentes 
das áreas verifi cados no sistema da Prefeitura Municipal, fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. b. O imóvel está ocupado pelo 
Banco do Brasil S/A e a desocupação acontecerá em até 60 dias após a data do leilão, sendo que o adquirente se declara informado do fato. c. As possíveis divergências 
entres as áreas dos terrenos e edifi cações registradas nas matrículas e transcrições, nos dados cadastrados nas Prefeituras Municipais, e as verifi cadas em loco, que 
exigem regularização oportuna fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” deste Ane-
xo. Lance Mínimo: R$ 2.670.000,00 - Informações pelo telefone.: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583, pelo site: www.lancenoleilao.com.br e pelo e-mail: atendimento@lan-
cenoleilao.com.br – SANTA BÁRBARA D’OESTE (SP) - LOTE 10 - Imóvel Urbano: Um prédio com área de terreno de 1.045,37m², situado na Rua XV de Novembro 859 
no município de Santa Barbara Dòeste - SP. Melhor descrito na Matrícula nº 2.513 do 1° Cartório de notas Santa Barbara Dòeste - SP. a. A área construída do imóvel não 
está averbada na matrícula fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. b. O imóvel está ocupado pelo Banco do Brasil S/A e a desocu-
pação acontecerá em até 60 dias após a data do leilão, sendo que o adquirente se declara informado do fato. c. As possíveis divergências entres as áreas dos terrenos e 
edifi cações registradas nas matrículas e transcrições, nos dados cadastrados nas Prefeituras Municipais, e as verifi cadas em loco, que exigem regularização oportuna fi -
cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” deste Anexo. Lance Mínimo: R$ 
3.340.000,00 - Informações pelo telefone.: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583, pelo site: www.lancenoleilao.com.br e pelo e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br – SAN-
TO ANDRÉ (SP) - LOTE 11 - Imóvel Urbano: Apartamento nº 14, localizado no 1° Andar do Edifício Turandot, com área privativa de 67,6875m², área comum de 42,07719 
m², área correspondente a uma vaga indeterminada de garagem, perfazendo um área total construída de 109,76489m² e a fração ideal do terreno de 0,03125, situado na 
Avenida Tibiriça, 270, Vila Homero Thon, Santo André SP. Melhor descrito na matrícula 51840 do 2º Registro de Imóveis de Santos André SP. a. Existe pendência na titula-
ridade do IPTU junto a Prefeitura Municipal de Santo André-SP fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. SANTOS (SP) - LOTE 12 
- Imóvel Urbano: Um prédio e seu respectivo terreno, situado na Rua Dom Pedro II 49 no município de Santos - SP. Melhor descrito na Transcrição nº 7.502do 1° Ofi cio do 
CRI de Santos - SP. a. A área construída do imóvel não está averbada na matrícula fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. b. O 
imóvel possuí apenas transcrição e caso seja necessário a abertura de matrícula a regularização e a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. c. Há divergên-
cia entre a área total do terreno do imóvel registrada na matrícula e os dados cadastrais da Prefeitura fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 
deste Edital. d. O imóvel está ocupado pelo Banco do Brasil S/A e a desocupação acontecerá em até 60 dias após a data do leilão, sendo que o adquirente se declara in-
formado do fato. e. As possíveis divergências entres as áreas dos terrenos e edifi cações registradas nas matrículas e transcrições, nos dados cadastrados nas Prefeituras 
Municipais, e as verifi cadas em loco, que exigem regularização oportuna fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. OBS.: Atentar 
para as “Disposições Gerais” deste Anexo. Lance Mínimo: R$ 6.172.000,00 - Informações pelo telefone.: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583, pelo site: www.lancenoleilao.
com.br e pelo e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br – SÃO PAULO (SP) - LOTE 13 - Imóvel Urbano: um prédio e seu respectivo terreno medindo 176,00m² de área 
total, situado na Rua Luiz Gama, 235, Mooca, São Paulo SP. Melhor descrito na matrícula 38253 do 07º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo SP. a. A área cons-
truída do imóvel não está averbada na matrícula fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste Edital. b. Imóvel encontra-se ocupado por tercei-
ros, sendo que as providencias e eventuais despesas para regularização e desocupação do imóvel correrão por conta do adquirente, conforme item 16.8 deste edital; c. 
Existe AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE n° 01244539320028260100 no TJ-SP e o arrematante se declara informado do fato eximindo o Banco da Evicção, conforme item 
16.6 do Edital do Leilão; d. Existe AÇÃO REVISIONAL n° 00699027119998260100 no TJ-SP e o arrematante se declara informado do fato eximindo o Banco da Evicção, 
conforme item 16.6 do Edital do Leilão; e. As possíveis divergências entres as áreas dos terrenos e edifi cações registradas nas matrículas e transcrições, nos dados c adas-
trados nas Prefeituras Municipais, e as verifi cadas em loco, que exigem regularização oportuna fi cando a regularização a cargo do adquirente, conforme item 16.5 deste 
Edital. OBS.: Atentar para as “Disposições Gerais” deste Anexo. Lance Mínimo: R$ 157.000,00 Informações pelo telefone.: (11) 2359-7351 / (11) 3461-3583, pelo site: 
www.lancenoleilao.com.br e pelo e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br           

EDITAL DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEIS - À VISTA – COM POSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
CARTA DE CRÉDITO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - LEILÃO PÚBLICO Nº 2021/209292V(9101) – EDITAL

WWW.LANCENOLEILAO.COM.BR

28ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 28ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0743293-78.1997.8.26.0100. Executados: requerido(s) ANTONIO JOÃO RODOLFO RIOS, seu 
cônjuge IEDA LOPES RIOS - Apartamento com área privativa de 95,32m² e área total de 172,57m² na Vila Mascote/SP. 
Rua Santa, n º71, São Paulo/SP - Contribuinte nº 089.111.0293-8. Descrição completa na Matrícula nº 95.917 do 08º CRI 
de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 597.678,70 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 358.607,22 (60% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1º Leilão começa em 08/11/2021 às 11h10min, e termina em 
11/11/2021 às 11h10min; 2º Leilão começa em 11/11/2021 às 11h11min, e termina em 01/12/2021 às 11h10min. Ficam 
o(s) requerido(s) ANTONIO JOÃO RODOLFO RIOS, seu cônjuge IEDA LOPES RIOS, bem como seu cônjuge, se ca-
sado(a)(s) for(em), bem como os credores SILENE PEREIRA DE MIRANDA, ZOÉ ANDRE PASTOURGOS MAMATSAS, 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, credor(a) hipotecário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF e demais interessados, INTI-
MADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora reali-
zada em 05/10/2009. 
 

 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 40ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0048707-97.2017.8.26.0100. Executados: requerido(s) PAULO PINTO DE CARVALHO FILHO, VERA PINTO DE CARVALHO.
Apto nº 507, no 5º andar do Edifício Major Diogo, 722, 17º Subdistrito Bela Vista/SP; área útil: 26,483m2, área comum: 13,236m2, área bruta: 39,719m2. 
Rua Major Diogo, nº722, São Paulo/SP - Contribuinte nº 009.025.01720. Descrição completa na Matrícula nº 29.355 do 04º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 183.024,08 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 128.116,86 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/10/2021 às 13h40min, e termina em 07/10/2021 às 13h40min; 2ª Praça começa em 07/10/2021 às 13h41min, e 
termina em 27/10/2021 às 13h40min.Ficam os requerido(s) PAULO PINTO DE CARVALHO FILHO, VERA PINTO DE CARVALHO, bem como seu 
cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 16/05/2019. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 03.09.2021 
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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

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
Departamento de Licitações, Contratos e Convênios

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 155-2021 - Pregão Eletrônico nº 103/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hospitalares, de acordo com a necessidade do 
Município, pelo período de 12 (doze) meses. INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 08/09/2021, 
às 09:00 horas. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 20/09/2021, às 09:00 horas. LOCAL: www.bll.
org.br. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 

Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.
Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal 

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 156-2021 - Pregão Eletrônico nº 104/2021
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de frango inteiro e coxa e sobrecoxa 
de frango, de acordo com a necessidade do Município pelo período de 12 (doze) meses. INÍCIO DO 
CADASTRO DAS PROPOSTAS: 08/09/2021, às 09:00 horas. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 
21/09/2021, às 09:00 horas. LOCAL: www.bll.org.br. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos 
interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.
sp.gov.br em dias de expediente. Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
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Sexta-feira, 3 De Setembro De 2021 

OBJETO: Alienação de bens móveis. IMPORTANTE: INÍCIO DO RECEBIMENTO DE LANCES: 31/08/2021 - SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO/ INÍCIO DA 
DISPUTA DE LANCES: Local: www.lancenoleilao.com.br - Telefone: (11) 2359-7351/3461-3583 Data/Hora: 15/09/2021 a partir das 14:00 horas (Horário Local 
da realização do Leilão) - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Leiloeira Ofi cial: Carla Sobreira Umino - e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br - fone: (11) 
2359-7351 / 3461-3583 - site: www.lancenoleilao.com.br BANCO DO BRASIL / CESUP PATRIMÔNIO PR - Endereço: Shopping Estação Offi ce - Av. Sete de 
Setembro, 2.775, 9º andar, Rebouças, Curitiba – PR - E-mail: cesup.imoveispro@bb.com.br - ÍNDICE 1. EDITAL: ITEM ASSUNTO - 1. DISPOSIÇÕES PRE-
LIMINARES - 2. MODO DE DISPUTA - 3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO - 4. OBJETO - 5. PREÇO MÍNIMO - 6. VISITAÇÃO - 7. COMISSÃO DO LEILOEIRO 
- 8. REFERÊNCIA DO TEMPO - 9. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO - 10. HABILITAÇÃO - 11. PROPOSTA - 12. LANCES PRÉVIOS E LANCES VIA IN-
TERNET - 13. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME - 14. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - 15. FORMALIZAÇÃO DA VENDA - 16. PAGAMENTO 
- 17. RETIRADA DOS BENS - 18. RECEBIMENTO DO OBJETO ARREMATADO - 19. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 20. SANÇÕES ADMINIS-
TRATIVAS - 21. DESISTÊNCIA - 22. MULTA - 23. DISPOSIÇÕES FINAIS - 2. ANEXOS AO EDITAL: Anexo 01: Descrição dos Móveis; Anexo 02: Minuta de 
Carta-Proposta Bens Móveis; Anexo 03: Minuta de Procuração - Anexo 04: Formulário Para Oferta de Lance Prévio - Anexo 05: Termo de Desistência - LEI-
LÃO PÚBLICO Nº 2021/309294V(9101) – CESUP PATRIMÔNIO – PR - O Banco do Brasil S.A., por intermédio do CESUP PATRIMÔNIO - PR e por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, admitindo lances eletrônicos, lances prévios e lances verbais, torna público que realiza este 
processo licitatório na forma abaixo, utilizando-se do critério de julgamento de maior oferta de preço, para venda dos bens móveis relacionados no Anexo 01, 
parte integrante deste Edital, a ser conduzido pelo LEILOEIRA OFICIAL Carla Sobreira Umino, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 
826, de acordo com a Lei 13.303 de 30.06.2016, o Decreto 8.945 de 27.12.2016, o Regulamento de Licitações do Banco do Brasil, publicado no D.O.U. em 
03.07.2017, o Decreto n° 21.981, de 19.10.1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº. 22.427, de 01.02.1933 e os termos deste Edital, cuja minu-
ta padrão foi aprovada pelos Pareceres COJUR/CONSU nº 6.863/94, 7.686/96, 10.642/99, 14.010/2003, 14.042/03, 14.081/03, 14.248/2003, 14.306/2004, 
NJ 3885/2004 e a minuta específi ca pelo Parecer AJURE SÃO PAULO / GER. ÁREA III Nº 981/2009, PARECER AJURE CMJ 2013/223823 e pelos Pareceres 
Jurídicos: 16.753-001 de 16/10/2015, 17.307-001 de 13/11/2015 e CMJ 2016/407959 de 04/11/2016. 1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 O Leilão será 
realizado em sessão pública, admitindo-se lances via INTERNET, mediante condições de segurança - criptografi a e autenticação - em todas as suas fases, 
ou ainda mediante lances prévios conforme previsto no item 12. A sessão pública para a disputa dos lances, dirigida pelo Leiloeiro Ofi cial indicado no preâm-
bulo, será realizada de acordo com as regras do presente Edital e seus Anexos, no local, data e hora descritos a seguir: Local: www.lancenoleilao.com.br - 
Data: 15/09/2021 às 14h00min (horário local da realização do Leilão) - 1.2 Os trabalhos serão conduzidos pelo Leiloeiro Ofi cial supramencionado, mediante 
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante da página do Leiloeiro: www.lancenoleilao.com.br. 1.3 Até 01 (um) 
dia útil antes da realização do certame, o licitante poderá formular consultas, informando o número da licitação, por e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.
br, no escritório do leiloeiro, situado Rua Doutor Bento Teobaldo de Ferraz, 190 - Barra Funda - São Paulo/SP - ou no Banco do Brasil S.A / CESUP Patrimô-
nio, constante no Anexo 1. 1.4 Retirada do Edital: no site do leiloeiro: www.lancenoleilao.com.br. 2 MODO DE DISPUTA – Aberto - 3 CRITÉRIO DE JULGA-
MENTO - Maior Oferta de Preço (Lance) - 4 OBJETO - 4.1 Venda de bens móveis, de propriedade do Banco do Brasil S.A., conforme descrições contidas - no 
Anexo 01, que é parte integrante do presente edital. 5 PREÇO MÍNIMO - 5.1 Os preços mínimos dos bens encontram-se discriminados no Anexo 01. Os bens 
serão leiloados em lotes e vendidos a quem oferecer MAIOR LANCE em reais para pagamento à vista. 6 VISITAÇÃO 6.1 Os bens fi carão à disposição dos 
pretendentes para serem examinados e vistoriados, conforme o local de visitação anunciado no Anexo 01 e serão vendidos no estado de conservação em 
que se encontram, não aceitando o Banco reclamações posteriores. 6.2 A visitação aos bens poderá ser realizada entre os dias 31/08/2021 a 14/09/2021, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante prévio agendamento com a administração do estabelecimento onde estão localizados, conforme relação 
constante no Anexo 01. 7 COMISSÃO DO LEILOEIRO 7.1 O ARREMATANTE vencedor pagará a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
do lance vencedor ao Leiloeiro Ofi cial, a título de comissão. 7.1.1 Em caso de lance via INTERNET, o ARREMATANTE deverá efetuar o respectivo pagamen-
to, em conta corrente a ser informada pelo leiloeiro, até o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários ou deverá comparecer ao escritório deste, até o 
primeiro dia útil após a realização do Leilão, para providenciar o respectivo pagamento mediante a emissão de cheque próprio, conforme contido no subitem 
12.2. 7.1.2 Em caso de lance prévio, o ARREMATANTE, se ausente à sessão pública do Leilão, será informado do resultado, pela Internet, devendo efetuar 
o respectivo pagamento em conta corrente a ser informada pelo leiloeiro, até o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários ou comparecer ao escritó-
rio deste, até o primeiro dia útil após a realização do Leilão, para providenciar o respectivo pagamento, mediante a emissão de cheque próprio, conforme 
contido no subitem 12.2. 7.2 O valor da comissão do Leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. 8 REFERÊNCIA DE TEMPO - 8.1 Todas as referências 
de tempo no Edital, no Aviso e durante o Leilão, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrô-
nico e na documentação relativa ao certame. 9 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 9.1 Poderão participar da licitação regulada por este Edital, pessoas fí-
sicas ou jurídicas, associadas ou não, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional, EXCETO as que se enquadrem em uma ou mais 
das situações a seguir: a) sejam membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal do Banco do Brasil, bem assim inte-
grantes da Comissão de Licitação; b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Banco; c) sejam declaradas inidôneas em 
qualquer esfera de Governo; d) estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação, ou processo de execução; 
Banco do Brasil - Documento assinado eletronicamente e) não atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos. 9.2 Os lances dos im-
pedidos serão desclassifi cados em qualquer fase do processo licitatório. 10 HABILITAÇÃO 10.1 A habilitação dar-se-á pelo pagamento de quantia correspon-
dente a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor, conforme condições descritas no item 16 deste Edital. 10.2 A importância paga como sinal pelo 
ARREMATANTE vencedor será utilizada para complementação do preço à vista. 11 PROPOSTA - 11.1 A apresentação de lance implica pleno conhecimento 
e aceitação dos termos do presente Edital e de seus anexos. 11.1.1 Após a arrematação, o ARREMATANTE vencedor receberá e assinará o Recibo do Sinal 
e a Proposta de Compra (Anexo 02), fornecidos pelo Leiloeiro, declarando, estar ciente das normas e condições de aquisição do lote arrematado, nos termos 
do presente Edital e seus anexos. A Proposta de Compra (Anexo 02) também poderá ser enviada posteriormente, em até 02 (dois) dias úteis a contar da 
realização do leilão, para o e-mail : cesup.imoveispro@bb.com.br. 11.1.2 No ato da arrematação, o ARREMATANTE vencedor deverá apresentar a licença 
ambiental, nos termos da legislação vigente, emitida por órgão competente, acompanhada do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, quando exigível, 
nos termos da Lei 12.305/2010 e Decreto 7.404/2010. Os documentos acima citados também poderão ser enviados posteriormente, em até 02 (dois) dias 
úteis a contar da realização do leilão, para o e-mail: cesup.imoveispro@bb.com.br, colocando no assunto: Equipe AP16. 11.1.3 No ato da arrematação , o 
ARREMATANTE vencedor deverá apresentar a licença de operação ou licenciamento simplifi cado do órgão ambiental competente, inscrição no Cadastro 
Técnico Federal do Ibama, comprovante de que executa ou executou serviços de natureza semelhante. 11.1.4 Após a arrematação, o ARREMATANTE ven-
cedor deverá apresentar os seguintes documentos: 11.1.4.1 Pessoa Física: cédula de identidade e CPF; 11.1.4.2 Pessoa Jurídica: Ato constitutivo e suas 
alterações, Cédula de Identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is) (sócios, Diretores ou Gerentes) e procuração, se for o caso. 12 LANCES PRÉVIOS 
E LANCES VIA INTERNET - 12.1 Os lances prévios ao Leilão deverão ser remetidos pela Internet para o e-mail do Leiloeiro: atendimento@lancenoleilao.
com.br, ou por via postal com “AR” (aviso de recebimento) ou entregues pessoalmente, ou ainda no site www.lancenoleilao.com.br, desde que recebidos até 
o dia anterior ao da realização da sessão pública do Leilão. 12.1.1 Os interessados em efetuar lances prévios deverão entrar em contato com o leiloeiro por 
intermédio de e-mail, telefone, ou site para receber as instruções para cadastramento ou comparecer ao escritório do leiloeiro, situado Rua Doutor Bento 
Teobaldo de Ferraz, 190 - Barra Funda - São Paulo/SP, para fi ns de cadastro do Banco do Brasil - Documento assinado eletronicamente ofertante e obtenção 
do modelo específi co, antecipadamente à realização do certame. Para realização de cadastro, o interessado, ou seu representante legal, deverá apresentar 
documentos originais para sua identifi cação e assinar a fi cha cadastral. 12.1.2 O Leiloeiro informará aos licitantes o recebimento de lances prévios, em ordem 
crescente de valor, e exibirá as propostas preenchidas com os dados dos interessados e das ofertas de compra na abertura da sessão pública dos lances. 
12.2 Sendo vencedora a proposta efetuada por meio de lance prévio ou de lance via internet, o arrematante, será informado do resultado, via Internet, deven-
do depositar os valores referentes à comissão do leiloeiro e ao sinal do negócio para o Banco, em contas correntes a serem informadas pelo leiloeiro, até o 
primeiro dia útil após o envio dos dados bancários ou comparecer, durante o horário comercial, ao escritório deste até o primeiro dia útil após a realização do 
Leilão, para providenciar os respectivos pagamentos, mediante a emissão de 02 (dois) cheques, sendo um de valor correspondente à comissão do leiloeiro 
e o outro referente ao sinal, ambos emitidos pelo adquirente diretamente ou, se ausente, por meio do seu representante legal. Em nenhuma hipótese, o 
Banco se responsabilizará por qualquer defeito ou impossibilidade de operacionalização do equipamento de, telefone ou computador etc. de quaisquer dos 
interessados/licitantes. 12.2.1 A não realização dos depósitos acima citados, ou o não comparecimento ao escritório do leiloeiro no prazo acima serão consi-
derados como desistência e o ARREMATANTE será responsabilizado pela não concretização do negócio, sujeitando-se às penalidades cabíveis, além da-
quelas previstas no item 20 do presente edital. 12.2.2 A não compensação do cheque emitido pelo ARREMATANTE, por qualquer motivo, será caracterizada 
como desistência conforme item 21 e implicará nas sanções previstas no item 20 deste Edital. 13 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 13.1 O 
certame será conduzido pelo Leiloeiro indicado no preâmbulo deste Edital, que terá, em especial, as seguintes atribuições: a) acompanhar os trabalhos da 
equipe de apoio; b) responder as questões formuladas pelos ofertantes durante o certame; c) conduzir os procedimentos relativos aos lances; d) declarar o 
vencedor; e) elaborar a ata da sessão. 13.2 Os lances deverão ser ofertados pelos interessados ou seus legítimos representantes. 13.3 Considerar-se-á le-
gítimo representante do ARREMATANTE, nas sessões públicas desta Licitação e nas demais ocasiões relativas a este processo, aquele que detiver amplos 
poderes para tomar quaisquer decisões relativamente a todas as fases, inclusive renúncia de interposição de recursos, devendo, para tanto, apresentar do-
cumento de identidade com fé pública, acompanhado de um dos seguintes documentos: 13.3.1 instrumento particular de procuração, assinado pelo outor-
gante, com fi rma reconhecida em Cartório, conforme minuta constante do Anexo 03 deste Edital; ou 13.3.2 instrumento público de procuração contemplando 
os mesmos poderes relacionados na minuta constante do Anexo 03 deste Edital. 13.4 No caso de pessoas jurídicas, o instrumento público ou particular de-
verá ser acompanhado de cópia do estatuto ou contrato social em vigor comprovando a capacidade de o signatário nomear procurador, e, quando se tratar 
de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário. 13.5 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decor-
rência de tal investidura. 13.6 No transcurso da sessão pública, serão aceitos lances exclusivamente via Internet, no site do Leiloeiro www.lancenoleilao.com.
br. 13.7 Os lances poderão também ser ofertados previamente, por Internet, , pelos interessados ou seus legítimos representantes, na forma do item 12. 
Credenciamento para Efetuar Lances na INTERNET – 13.8 O credenciamento do proponente e de seu representante legal implica a responsabilidade legal 
pelos atos praticados e a presunção de capacidade para realização das transações inerentes ao Leilão. 13.9 Para efetuar lances via Internet, os interessados 
devem dispor de chave de identifi cação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas após credenciamento, que deverá ser efetuado até um dia antes da reali-
zação do Leilão no site do Leiloeiro www.lancenoleilao.com.br. 13.10 A chave de identifi cação e a senha terão validade somente para o presente Leilão, 
sendo canceladas após o evento. 13.11 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 13.12 Caberá ao ofertante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Leilão, fi cando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. - Participação - 
13.13 A apresentação de lances pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de todos os termos do presente Edital e seus Anexos, sendo 
o ofertante responsável pela fi delidade e legitimidade das informações prestadas, dos documentos e propostas apresentados e transações que forem efetua-
das em seu nome em qualquer fase da licitação, por seu(s) representante(s) legal(is) cadastrado(s), assumindo-as como fi rmes e verdadeiras. 13.14 A parti-
cipação na sessão pública do Leilão dar-se-á: 13.14.1 por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 
oferta de lances, via Internet, no site do Leiloeiro www.lancenoleilao.com.br. - Abertura - 13.15 A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão 
pública do Leilão, com a divulgação dos lances prévios via internet previstos no item 12, eventualmente recebidos, passando o Leiloeiro a aceitar lances a 
partir do preço mínimo ou do maior valor ofertado, conforme o caso. 13.16 Aberta a etapa competitiva, os ofertantes que darão lances via Internet deverão 
estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. 13.17 Será considerado vencedor o ARREMATANTE que oferecer o maior lance, desde que 
igual ou superior ao preço mínimo. 13.18 A cada lance ofertado, via Internet, o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo 
valor. 13.19 Só serão aceitos lances cujo valor seja superior ao do último lance que tenha sido anteriormente ofertado, observado o incremento mínimo fi xado 
para o lote. 13.20 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmos valores, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 13.21 
Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do lance. 13.22 O Leiloeiro encerrará a sessão mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances. Findo o prazo dado, será encerrada a recepção de lances. 13.23 O acompanhamento do 
evento pode ser feito pela Internet. 13.24 O sistema informará o lance vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 14 CRITÉRIOS DE 
JULGAMENTO - 14.1 No julgamento das propostas, a classifi cação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerado vencedor o 
ARREMATANTE que oferecer o MAIOR LANCE. 14.2 Serão desclassifi cadas as propostas que: 14.2.1 não atenderem às exigências contidas neste Edital ou 
impuserem condições; 14.2.2 apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam seu conteúdo; 14.2.3 apre-
sentarem o valor total da proposta inferior ao preço mínimo constante do Anexo 01 deste Edital, para o bem pretendido; 14.2.4 não estiverem acompanhadas 
de procuração (subitem 13.3), se for o caso. 14.3 Encerrados os trabalhos, será lavrada, pelo Leiloeiro, ata circunstanciada a ser entregue à Comissão de 
Licitação. 14.4 Não ocorrendo a formalização da venda ao primeiro colocado, seja por desistência expressa deste ou por descumprimento dos prazos esta-
belecidos nos itens 16 e 17, o Banco se reserva o direito de realizar nova licitação ou consultar os demais colocados, na ordem de classifi cação, sobre o seu 
interesse em adquirir o bem nas mesmas condições de prazo e preço (devidamente reajustado) do primeiro colocado. 15 FORMALIZAÇÃO DA VENDA 15.1 
As providências para pagamento e retirada dos bens deverão ser tomadas pelo ARREMATANTE vencedor, nos prazos máximos indicados nos itens 16 e 17, 
sob pena de, não o fazendo, ter seu lance desclassifi cado. 15.2 Somente será admitida a formalização da venda com o ARREMATANTE vencedor ou seu 
representante legal. 15.3 Tratando-se de bem em poder de terceiros, o adquirente se declarará informado do fato, assumindo expressamente todos os ônus 
decorrentes da sua posse. 16 PAGAMENTO - 16.1 Os pagamentos dos lances vencedores somente poderão ser feitos à vista e em moeda corrente - no País. 
16.1.1 Os pagamentos dos lances vencedores não poderão ser realizados com a compensação de créditos junto ao Banco do Brasil S.A. 16.2 Em caso de 
lance via internet o ARREMATANTE deverá efetuar o pagamento do valor referente ao sinal de 5%, observando o contido no subitem 12.2. O restante do 
pagamento deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após a data do Leilão, em conta a ser fornecida pela Comissão de Licitação. 16.3 Em caso de lance 
prévio, o ARREMATANTE, deverá efetuar o pagamento do valor referente ao sinal de 5%, observando o contido no subitem 12.2. O restante do pagamento 
deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após a data do Leilão, em conta a ser fornecida pela Comissão de Licitação. 16.4 Os pagamentos efetuados em 
cheques não terão efeito de quitação, enquanto não forem considerados liquidados pelo Serviço de Compensação. 16.5 Os cheques não honrados, emitidos 
pelos proponentes, estarão sujeitos às penalidades da lei e a cobrança pela via judicial. 16.6 A devolução de cheque utilizado para pagamento, por insufi ciên-
cia de fundos, contra-ordenado ou com efeito de não pagamento de qualquer natureza, será imediatamente caracterizada como desistência, na forma do item 
21 deste Edital. 16.7 Os arrematantes deverão enviar o comprovante do respectivo pagamento do sinal para o email: atendimento@lancenoleilao.com.br. 17 
RETIRADA DOS BENS 17.1 Os bens alienados serão obrigatoriamente retirados pelo(s) arrematante(s) vencedor(es), mediante apresentação pelo adquiren-
te do recibo, no prazo de 20(vinte) dias úteis após a sua liberação, conforme abaixo, sob pena de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da aquisição e 
cobrança de estadia pelos dias utilizados até o próximo leilão, quando o lote será vendido para cobrir despesas e encargos, além da perda da comissão paga 
ao leiloeiro. 17.1.1 O prazo para liberação será contado a partir do pagamento total do bem, desde que expirado o prazo para interposição de recurso. 17.2 
Os bens serão entregues no estado de conservação em que se encontram, não cabendo ao adquirente reclamações posteriores. 18 RECEBIMENTO DO 
OBJETO ARREMATADO 18.1 A remoção e o transporte dos materiais e equipamentos arrematados, até o estabelecimento de destino, são de responsabili-
dade do arrematante. 18.2 O arrematante deverá providenciar a documentação necessária à remoção e ao transporte dos bens, observando as normas do 
Fisco Estadual pertinentes e levando em consideração o fato de que o Banco do Brasil S.A. não é contribuinte do ICMS. 18.3 Correrão por conta dos ARRE-
MATANTES: 18.3.1 todos os impostos, taxas ou quaisquer outras despesas que venham a incidir sobre a venda dos bens; 18.3.2 as despesas com frete e 
quaisquer outras necessárias à retirada do material das dependências do Banco, bem como as despesas referentes à transmissão da propriedade dos bens. 
18.4 A recusa injustifi cada do arrematante vencedor em pagar e/ou retirar o(s) bem(s) dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total das 
obrigações assumidas, reservando-se o Banco do Brasil S.A. o direito de, independente de qualquer aviso ou notifi cação, realizar nova licitação ou convocar 
os licitantes remanescentes de cada lote específi co, respeitada a ordem de classifi cação, prevalecendo, neste caso, as mesmas condições da proposta da 
primeira classifi cada, inclusive quanto ao preço. 18.5 Os arrematantes remanescentes convocados na forma do subitem 14.4 do Edital que não concordarem 
em pagar e/ou retirar os bens, não estarão sujeitos às penalidades mencionadas no item 20 deste Edital. 19 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 19.1 
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidades, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fi -

xada para a sessão pública do Leilão – o qual será julgado em até 3 (três) dias úteis da data do seu recebimento – sob pena de decair do direito de impug-
nação. 19.2 Os recursos contra as decisões referentes a este processo licitatório deverão ser formalizados e protocolados junto ao CESUP Patrimônio - PR 
e seu encaminhamento se dará por intermédio da Comissão de Licitação. 19.3 Dos atos da Comissão de Licitação caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados do dia subsequente ao da publicação no Diário Ofi cial da União ou, se o recorrente estiver presente, do dia subsequente ao da reunião em 
que realizado o ato. 19.4 Interposto recurso, que terá efeito suspensivo, este será comunicado ao arrematante vencedor para, querendo impugná-lo, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação. 19.5 Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal. 20 SAN-
ÇÕES ADMINISTRATIVAS - 20.1 A seguinte sanção poderá ser aplicada aos licitantes, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 
Banco pelo infrator: 20.1.1 suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o BANCO DO BRASIL S.A. e suas subsidiárias, por período não superior 
a 2 (dois) anos; 20.2 Aplica-se a esta licitação e aos contratos dela decorrentes, a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pública nacional e estrangeira, na forma da Lei 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013. 20.3 Nenhuma sanção será 
aplicada sem o devido processo administrativo. 20.4 A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
a contar da intimação do ato. 20.5 No caso de aplicação de suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação do ato. 20.6 Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos interessados. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - 20.7 A 
suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: a) apresentação de documentos falsos ou falsifi cados; b) irregularidades que acarretem prejuízo 
ao Banco, ensejando a frustração da licitação; c) ações com intuito de tumultuar licitações ou prejudicar a execução do contrato; d) prática de atos ilícitos, 
demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Banco; e) condenação defi nitiva por praticar fraude fi scal no recolhimento de quaisquer 
tributos. 21 DESISTÊNCIA 21.1 O ARREMATANTE vencedor será considerado desistente se: 21.1.1 não efetuar os pagamentos nos prazos e forma defi nida 
neste Edital; 21.1.2 não satisfi zer as condições previstas neste Edital para formalização da venda; 21.1.3 manifestar-se expressamente nesse sentido, por 
meio do Termo de Desistência – (Anexo 05), a ser entregue até 01 (um) dia antes do início do prazo estipulado para a retirada dos bens, conforme item 17.1 
desse Edital. 22 MULTA - 22.1 Caracterizada a desistência nos termos do item 21, o ARREMATANTE vencedor perde em favor do BANCO, a título de multa, 
o valor equivalente à garantia da contratação (5%) referente ao sinal, sem prejuízo à cobrança adicional da comissão do Leiloeiro de 5%, nos termos do art. 
24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32. 23 DISPOSIÇÕES FINAIS - 23.1 A critério do Banco, os bens loteados poderão ser reunidos, desdobrados ou 
retirados. 23.2 O arrematante vencedor deverá apresentar/encaminhar obrigatoriamente junto com a “Minuta de Carta Proposta” Anexo 02, conforme descri-
to no item 11 deste edital, a licença ambiental, nos termos da legislação vigente e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, quando exigível, nos termos 
da Lei 12.305/2010 e Decreto 7.404/2010, observando no que couber o item 11.1.2 deste edital e a licença de operação ou licenciamento simplifi cado do 
órgão ambiental competente, inscrição no Cadastro Técnico Federal do Ibama, comprovante de que executa ou executou serviços de natureza semelhante 
observando no que couber o item 11.1.3 deste edital. 23.3 O Banco do Brasil S.A. reserva-se o direito de, presentes razões de ordem administrativa, comer-
cial ou operacional, revogar ou anular esta licitação, total ou parcialmente, em nome do interesse público, em qualquer fase, com a devolução de todos os 
pagamentos realizados a título de sinal ou do complemento, mesmo depois de julgadas as propostas, sem que caiba aos arrematantes, em qualquer das 
hipóteses, o direito à atualização monetária, indenização, ressarcimento ou reclamação de qualquer espécie. 23.4 É facultada à Comissão de Licitação ou à 
autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. Os lici-
tantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão Banco do Brasil - Documento assinado eletronicamente responder, por escrito, 
no prazo determinado pela Comissão, sob pena de desclassifi cação. Todas as comunicações deverão ser feitas por escrito. 23.5 Os casos não previstos 
neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação. 23.6 O licitante é responsável pela fi delidade e legitimidade das informações prestadas e dos docu-
mentos apresentados em qualquer fase da licitação 23.7 Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente normal do 
Banco do Brasil S.A., subsequente às ora fi xadas. 23.8 Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no original, em cópia autenticada por 
cartório, ou por publicação em órgão da imprensa ofi cial. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo com o original pelos membros da Comissão 
de Licitação. 23.9 Não serão aceitos documentos com rasuras ou emendas que comprometam a sua autenticidade. 23.10 Em nenhuma hipótese, o Banco se 
responsabilizará por qualquer defeito ou impossibilidade de operacionalização do equipamento de fax, telefone ou computador etc. de quaisquer dos interes-
sados/licitantes. 23.11 Conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), consolidada pela Lei 12.305/2010, regulamentada pelo decreto 7.404, de 
23.12.2010, o ARREMATANTE deverá zelar pela destinação ambientalmente adequada dos equipamentos e dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado), 
se responsabilizando civil e pecuniariamente por quaisquer danos que estes venham ocasionar ao meio ambiente. 23.12 O arrematante deverá destinar os 
bens para sistemas de logística reversa com vistas à reciclagem e/ou reaproveitamento dos resíduos em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, não sendo 
permitida a revenda dos bens para fi ns de utilização por terceiros. 23.13 Será exigido das empresas/pessoa física, arrematantes dos bens, relatório de des-
tinação e rastreabilidade dos bens descartados, em até 30 (trinta) dias a partir da coleta, que demonstre a destinação e/ou disposição fi nal ambientalmente 
adequada. 23.14 Informações complementares poderão ser obtidas no escritório do leiloeiro, situado Rua Doutor Bento Teobaldo de Ferraz, 190 - Barra 
Funda - São Paulo/SP, e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br, ou no Banco do Brasil S.A. / CESUP Patrimônio – PR, sito na Avenida Sete de Setembro, 
2.775, 9º andar, CEP: 80.230-010, Curitiba/PR, Setor de ADPAT16, e-mail: cesup.imoveispro@bb.com.br. 23.15 Fica eleito o foro desta Cidade para dirimir 
quaisquer questões judiciais decorrentes deste Edital. Curitiba, 31 de agosto de 2021. - Rodrigo Araujo - Presidente da Comissão de Licitação - Banco do 
Brasil - Documento assinado eletronicamente - ANEXO 01 - DESCRIÇÃO DOS MÓVEIS - 1. Disposições Gerais - O período de visitação aos bens será de 
31/08/2021 a 14/09/2021, exceto aos sábados, domingos e feriados. A visita deve ser agendada pelos endereços de e-mail indicados neste anexo. Além dos 
dados constantes na descrição dos bens, esclarecemos que eventuais débitos, taxas, impostos e multas existentes deverão ser apurados pelos interessados 
e liquidados/providenciados pelo arrematante, eximindo-se o Banco de quaisquer ônus/providências para regularização. Importante: Informamos que os bens 
abaixo relacionados estão à venda no estado de conservação e/ou funcionalidade que se encontram, não cabendo, portanto, reclamações posteriores. Os 
lotes possuem bens inservíveis e o arrematante se declara informado do fato e deverá dar a destinação adequada aos mesmos de acordo com o edital do 
leilão. Conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), consolidada pela Lei 12.305/2010, regulamentada pelo decreto 7.404, de 23.12.2010, o 
ARREMATANTE deverá zelar pela destinação ambientalmente adequada dos equipamentos e dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado), se responsa-
bilizando civil e pecuniariamente por quaisquer danos que estes venham ocasionar ao meio ambiente. O arrematante vencedor deverá apresentar/encami-
nhar obrigatoriamente junto com a “Minuta de Carta Proposta” Anexo 02, conforme descrito no item 11 deste edital, a licença ambiental, nos termos da legis-
lação vigente e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, quando exigível, nos termos da Lei 12.305/2010 e Decreto 7.404/2010, observando no que 
couber o item 11.1.2 deste edital. O arrematante deverá destinar os bens para sistemas de logística reversa com vistas à reciclagem e/ou reaproveitamento 
dos resíduos em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, não sendo permitida a revenda dos bens para fi ns de utilização por terceiros. Será exigido das 
empresas/pessoa física, arrematantes dos bens, a apresentação de licença de operação ou licenciamento simplifi cado do órgão ambiental competente, ins-
crição no Cadastro Técnico Federal do Ibama, comprovante de que executa ou executou serviços de natureza semelhante. Importante: Informamos que todos 
os bens abaixo relacionados estão à venda no estado de conservação e/ou funcionalidade que se encontram, não cabendo, portanto, reclamações posterio-
res. Importante II : Os lotes possuem bens inservíveis e o arrematante se declara informado do fato e deverá dar a destinação adequada aos mesmos de 
acordo com o edital do leilão. RIO DE JANEIRO(SP) - LOTE 01 - Endereço para Visitação: Rua Barão de São Francisco, 177 - Andaraí – Rio de Janeiro (RJ) 
- E-mail para agendamento da visita: marceloxavier@bb.com.br. Lance Mínimo: R$ 409.200,00

Endereço para Visitação: Rua Barão de São Francisco, 177 - Andaraí – Rio de Janeiro (RJ) E-mail para agendamento da visita: marceloxavier@bb.com.br. 
Lance Mínimo: R$ 409.200,00

CESUP PATRIMÔNIO – PR - EDITAL DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE MÓVEIS À VISTA
LEILÃO PÚBLICO Nº 2021/309294V(9101) – EDITAL

WWW.LANCENOLEILAO.COM.BR

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 293/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juiz de Direito WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR da 
SAF –SERVIÇO DE ANEXOFISCAL DO FORO DA COMARCA DE CARAGUATATUBA,nos autos 
Processo nº 0529891-44.2008.8.26.0126, partes PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BAL-
NEÁRIA DE CARAGUATATUBA contra ORDALLIO FERREIRA – leva a público leilão o BEM 
MÓVEL: Um MOTOR MARÍTIMO MARCA LUMIS. Potência 320 HP, motor à diesel, bloco no 40001, 
modelo A2666. Número de série B2566-43, modelo turbina 174296. Local – Travessa Joaquim Se-
verino de Castro, n° 94, Porto Novo, Caraguatatuba/SP. AVALIAÇÃO: R$ 23.000,00 (vinte e três mil 
reais) – válido para agosto/2018. DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 14 de setem-
bro de 2.021, às 16h, e com término no dia 17 de setembro de 2021, às 16h – Lance mínimo na 
1ª Praça R$ 23.000,00 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados 
pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 17 de setembro de 2021, às 
16h, e com término no dia 15 de outubro de 2021, às 16h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 11.500,00 
(50% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data 
do praceamento). Ficam, ORDALLIO FERREIRA – CPF nº 000.545.358-59, assim como também 
a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA e eventuais in-
teressados, INTIMADOS da penhora, avaliação do bem móvel, bem como das designações de 
expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação 
deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não 
consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta 
do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem comopara o cadastro, ha-
bilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará 
através do site www.alexandridisleiloes.com.br.

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 294/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juiz de Direito WALTER DE OLIVEIRA JU-
NIOR daSAF -SERVIÇO DE ANEXO FISCALDA COMARCADE CARAGUATATUBA,nos autos do 
execução fiscal Processo nº 0500692-35.2012.8.26.0126, partes PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA contra PAULO FRANCISCO FRANCO - leva a 
público leilão o BEM IMÓVEL: Um lote de terreno sob no 08 (oito) da quadra 26 (vinte e seis) da 
planta do loteamento do Bairro Sumaré, na Praia de Caraguatatuba, do distrito, município, comarca 
e Circunscrição Imobiliária de Caraguatatuba assim descrito e confrontado: mede 15,00m. (quinze 
metros) de frente para a rua Aparecida do Norte; do lado direito de quem do terreno olha para essa 
rua, mede 30,00m. (trinta metros) da frente aos fundos, confinando com o lote no 09, e do lado, 
esquerdo, também da frente aos fundos mede igualmente 30,00m. (trinta metros) confinando o lote 
no 07, fechando nos fundos com 15,00m. (quinze metros) de largura, confinando com o lote no 21 e 
encerra a área de 450,00m2. (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), sendo os lotes confinan-
tes da mesma quadra e de propriedade da Sociedade Imobiliária Vera Cruz S/A Ltda. Inscrição Mu-
nicipal: no 02.042-005. Matrícula do imóvel no 33.119, do Registro de Imóvel de Caraguatatuba/SP. 
Endereço atual: Rua Aparecida do Norte, no 500 – Bairro: Sumaré – Caraguatatuba. AVALIAÇÃO: 
R$ 612.110,11 (seiscentos e doze mil cento e dez reais e onze centavos) – válido para julho/2018. 
DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 13 de setembro de 2.021, às 14h, e com 
término no dia 16 de setembro de 2021, às 14h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 612.110,11 
(100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data 
do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 16 de setembro de 2021, às 14h, e com término 
no dia 18 de outubro de 2021, às 14h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 306.055,06 (50% do valor de 
avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). 
Ficam, PAULO FRANCISCO FRANCO – CPF nº 222.120.278-34, SEBASTIÃO FERREIRA CUNHA 
– CPF nº desconhecido na qualidade de ocupante do imóvel, assim como também, EVENTUAIS 
OCUPANTES DO IMÓVEL a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARA-
GUATATUBA e eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como 
das designações de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, 
sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos res-
pectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A reali-
zação do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem 
comopara o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do 
praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.      

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 405/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandri-
dis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juiz de Direito GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO 
da2ª VARA CÍVELDA COMARCADE CARAGUATATUBA/SP,nos autos do Processo nº 0000931-
62.2013.8.26.0126, partes CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVENDAS DO MASSAGUAÇU contra SÔNIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA SIMAS - leva a público leilão o BEM IMÓVEL: Apartamento no 51, 
localizado no 5º pavimento do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO “VIVENDAS DO MASSAGUAÇU”, situado 
na Rua Sebastiana Felício de Oliveira, no 17, no Bairro Massaguaçu, nesta cidade de Caraguatatu-
ba, contendo as seguintes áreas: privativa de 69,72m2, estacionamento 20,26m2, comum 18,738m2, 
área total de 108,718m2 e com fração ideal de 2,5879% do terreno e quota parte de terreno de 
31,0548m2., cabendo a este apartamento o direito a uma vaga de estacionamento para veículo de 
pequeno à médio porte. O referido Edifício acha-se construído em terreno descrito e caracteriza-
do na matrícula no 37.042, estando a instituição e especificação do condomínio registrada sob no 
R.55/37.042, e a convenção condominial registrada no livro Auxiliar no 3, sob no 1.195. Inscrição 
Cadastral: 08.178.042. Matrícula do Imóvel no 49.111, do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de 
Caraguatatuba/SP. ENDEREÇO: Rua Sebastiana Felício de Oliveira, no 17, apto 51, Massaguaçu, 
Caraguatatuba/SP, CEP: 11677-100. AVALIAÇÃO: R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil 
reais)– válido para abril/2019 – DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 14 de setembro 
de 2.021, às 15h, e com término no dia 17 de setembro de 2021, às 15h – Lance mínimo na 1ª 
Praça R$ 246.000,00 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados 
pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 17 de setembro de 2021, 
às 15h, e com término no dia 15 de outubro de 2021, às 15h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 
147.600,00 (60% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP 
até a data do praceamento). Ficam, SÔNIA APARECIDA DE OLIVEIRA SIMAS – CPF/MF de nº 
041.748.658-84, EVENTUAIS OCUPANTES, bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA-
GUATATUBA/SP, e eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem 
como das designações de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e 
dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A 
realização do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, 
bem como para o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanha-
mento do praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 437/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juíza de Direito GLADIS NAIRA CUVERO da 02ª 
VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARUJÁ/SP,nos autos do cumprimento de sentença 
- Processo nº 0000870-94.2019.8.26.0223, partes ADRIANA LOPES LOURENÇO FERNANDES 
também conhecida comoADRIANA LOPES LOURENÇOcontra CARLOS ROBERTO FERNANDES 
– leva a público leilão o BEM IMÓVEL: 50% do Lote nº 20 da Quadra 57, do loteamento CIDADE 
ATLÂNTICA, situado nesta cidade, município e comarca de Guarujá-SP., medindo 10,00 metros de 
frente para a rua Eduardo Risk, 30,00 metros de frente aos fundos, de um lado, onde dívida com o 
lote 19, 30,00 metros de frente aos fundos, do outro lado, onde divide com o lote/21, tendo nos fun-
dos 10,00 metros, onde divide com o lote 09, encerrando a área de 30,00 metros quadrados. Cadas-
trado pela Prefeitura Municipal de Guarujá sob o nº 3-0218-020-000. Matrícula do Imóvel nº 66.885, 
do Registro de Imóveis de Guarujá/SP. ENDEREÇO: Rua Eduardo Risk, 840 – Casa 2, Bairro da 
Enseada – Guarujá – Estado de São Paulo, CEP: 11442-240. AVALIAÇÃO: R$ 215.414,28 (duzen-
tos e quinze mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) – válido para junho/2021 
momento de elaboração do edital – DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 1ª Praça 
com início no dia 03 de agosto de 2.021, às 14h, e com término no dia 06 de agosto 2.021, às 
14h – Lance mínimo na 1ª Praça R$215.414,28 (100% do valor da avaliação que será atualizado 
pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 06 
de agosto 2.021, às 14h e com término no dia 31 de setembro de 2.021, às 14h – Lance mínimo 
2ª Praça R$ 129.248,57 (60% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados 
pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam intimados da penhora, avaliação e praceamento 
do bem nos termos do presente edital CARLOS ROBERTO FERNANDES – CPF nº 086.417.098-
00, MAYARA SANTOS DE OLIVEIRA – CPF desconhecido, MARILENE REIS SANTOS – CPF nº 
097.968.858-24, bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ/SP, EVENTUAIS OCU-
PANTES DO IMÓVEL e demais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem 
como das designações de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e 
dos respectivos patronos. Até a elaboração do edital não consta dos autos haver recurso pendente 
de julgamento. A realização do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de 
ônus e gravames, bem como para o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lan-
ces e acompanhamento do praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

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. 

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599
MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

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
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

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] 

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)

DocuSign Envelope ID: 84B3846F-5945-44D7-A329-9B0A10148ED0



A10gazetasp.com.br
Sexta-feira, 3 De Setembro De 2021 

OBJETO: Alienação de bens móveis. IMPORTANTE: INÍCIO DO RECEBIMENTO DE LANCES: 31/08/2021 - SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO/ INÍCIO DA 
DISPUTA DE LANCES: Local: www.lancenoleilao.com.br - Telefone: (11) 2359-7351/3461-3583 Data/Hora: 15/09/2021 a partir das 14:00 horas (Horário Local 
da realização do Leilão) - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Leiloeira Ofi cial: Carla Sobreira Umino - e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br - fone: (11) 
2359-7351 / 3461-3583 - site: www.lancenoleilao.com.br BANCO DO BRASIL / CESUP PATRIMÔNIO PR - Endereço: Shopping Estação Offi ce - Av. Sete de 
Setembro, 2.775, 9º andar, Rebouças, Curitiba – PR - E-mail: cesup.imoveispro@bb.com.br - ÍNDICE 1. EDITAL: ITEM ASSUNTO - 1. DISPOSIÇÕES PRE-
LIMINARES - 2. MODO DE DISPUTA - 3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO - 4. OBJETO - 5. PREÇO MÍNIMO - 6. VISITAÇÃO - 7. COMISSÃO DO LEILOEIRO 
- 8. REFERÊNCIA DO TEMPO - 9. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO - 10. HABILITAÇÃO - 11. PROPOSTA - 12. LANCES PRÉVIOS E LANCES VIA IN-
TERNET - 13. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME - 14. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - 15. FORMALIZAÇÃO DA VENDA - 16. PAGAMENTO 
- 17. RETIRADA DOS BENS - 18. RECEBIMENTO DO OBJETO ARREMATADO - 19. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 20. SANÇÕES ADMINIS-
TRATIVAS - 21. DESISTÊNCIA - 22. MULTA - 23. DISPOSIÇÕES FINAIS - 2. ANEXOS AO EDITAL: Anexo 01: Descrição dos Móveis; Anexo 02: Minuta de 
Carta-Proposta Bens Móveis; Anexo 03: Minuta de Procuração - Anexo 04: Formulário Para Oferta de Lance Prévio - Anexo 05: Termo de Desistência - LEI-
LÃO PÚBLICO Nº 2021/309294V(9101) – CESUP PATRIMÔNIO – PR - O Banco do Brasil S.A., por intermédio do CESUP PATRIMÔNIO - PR e por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, admitindo lances eletrônicos, lances prévios e lances verbais, torna público que realiza este 
processo licitatório na forma abaixo, utilizando-se do critério de julgamento de maior oferta de preço, para venda dos bens móveis relacionados no Anexo 01, 
parte integrante deste Edital, a ser conduzido pelo LEILOEIRA OFICIAL Carla Sobreira Umino, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 
826, de acordo com a Lei 13.303 de 30.06.2016, o Decreto 8.945 de 27.12.2016, o Regulamento de Licitações do Banco do Brasil, publicado no D.O.U. em 
03.07.2017, o Decreto n° 21.981, de 19.10.1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº. 22.427, de 01.02.1933 e os termos deste Edital, cuja minu-
ta padrão foi aprovada pelos Pareceres COJUR/CONSU nº 6.863/94, 7.686/96, 10.642/99, 14.010/2003, 14.042/03, 14.081/03, 14.248/2003, 14.306/2004, 
NJ 3885/2004 e a minuta específi ca pelo Parecer AJURE SÃO PAULO / GER. ÁREA III Nº 981/2009, PARECER AJURE CMJ 2013/223823 e pelos Pareceres 
Jurídicos: 16.753-001 de 16/10/2015, 17.307-001 de 13/11/2015 e CMJ 2016/407959 de 04/11/2016. 1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 O Leilão será 
realizado em sessão pública, admitindo-se lances via INTERNET, mediante condições de segurança - criptografi a e autenticação - em todas as suas fases, 
ou ainda mediante lances prévios conforme previsto no item 12. A sessão pública para a disputa dos lances, dirigida pelo Leiloeiro Ofi cial indicado no preâm-
bulo, será realizada de acordo com as regras do presente Edital e seus Anexos, no local, data e hora descritos a seguir: Local: www.lancenoleilao.com.br - 
Data: 15/09/2021 às 14h00min (horário local da realização do Leilão) - 1.2 Os trabalhos serão conduzidos pelo Leiloeiro Ofi cial supramencionado, mediante 
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante da página do Leiloeiro: www.lancenoleilao.com.br. 1.3 Até 01 (um) 
dia útil antes da realização do certame, o licitante poderá formular consultas, informando o número da licitação, por e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.
br, no escritório do leiloeiro, situado Rua Doutor Bento Teobaldo de Ferraz, 190 - Barra Funda - São Paulo/SP - ou no Banco do Brasil S.A / CESUP Patrimô-
nio, constante no Anexo 1. 1.4 Retirada do Edital: no site do leiloeiro: www.lancenoleilao.com.br. 2 MODO DE DISPUTA – Aberto - 3 CRITÉRIO DE JULGA-
MENTO - Maior Oferta de Preço (Lance) - 4 OBJETO - 4.1 Venda de bens móveis, de propriedade do Banco do Brasil S.A., conforme descrições contidas - no 
Anexo 01, que é parte integrante do presente edital. 5 PREÇO MÍNIMO - 5.1 Os preços mínimos dos bens encontram-se discriminados no Anexo 01. Os bens 
serão leiloados em lotes e vendidos a quem oferecer MAIOR LANCE em reais para pagamento à vista. 6 VISITAÇÃO 6.1 Os bens fi carão à disposição dos 
pretendentes para serem examinados e vistoriados, conforme o local de visitação anunciado no Anexo 01 e serão vendidos no estado de conservação em 
que se encontram, não aceitando o Banco reclamações posteriores. 6.2 A visitação aos bens poderá ser realizada entre os dias 31/08/2021 a 14/09/2021, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante prévio agendamento com a administração do estabelecimento onde estão localizados, conforme relação 
constante no Anexo 01. 7 COMISSÃO DO LEILOEIRO 7.1 O ARREMATANTE vencedor pagará a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
do lance vencedor ao Leiloeiro Ofi cial, a título de comissão. 7.1.1 Em caso de lance via INTERNET, o ARREMATANTE deverá efetuar o respectivo pagamen-
to, em conta corrente a ser informada pelo leiloeiro, até o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários ou deverá comparecer ao escritório deste, até o 
primeiro dia útil após a realização do Leilão, para providenciar o respectivo pagamento mediante a emissão de cheque próprio, conforme contido no subitem 
12.2. 7.1.2 Em caso de lance prévio, o ARREMATANTE, se ausente à sessão pública do Leilão, será informado do resultado, pela Internet, devendo efetuar 
o respectivo pagamento em conta corrente a ser informada pelo leiloeiro, até o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários ou comparecer ao escritó-
rio deste, até o primeiro dia útil após a realização do Leilão, para providenciar o respectivo pagamento, mediante a emissão de cheque próprio, conforme 
contido no subitem 12.2. 7.2 O valor da comissão do Leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. 8 REFERÊNCIA DE TEMPO - 8.1 Todas as referências 
de tempo no Edital, no Aviso e durante o Leilão, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrô-
nico e na documentação relativa ao certame. 9 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 9.1 Poderão participar da licitação regulada por este Edital, pessoas fí-
sicas ou jurídicas, associadas ou não, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional, EXCETO as que se enquadrem em uma ou mais 
das situações a seguir: a) sejam membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal do Banco do Brasil, bem assim inte-
grantes da Comissão de Licitação; b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Banco; c) sejam declaradas inidôneas em 
qualquer esfera de Governo; d) estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação, ou processo de execução; 
Banco do Brasil - Documento assinado eletronicamente e) não atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos. 9.2 Os lances dos im-
pedidos serão desclassifi cados em qualquer fase do processo licitatório. 10 HABILITAÇÃO 10.1 A habilitação dar-se-á pelo pagamento de quantia correspon-
dente a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor, conforme condições descritas no item 16 deste Edital. 10.2 A importância paga como sinal pelo 
ARREMATANTE vencedor será utilizada para complementação do preço à vista. 11 PROPOSTA - 11.1 A apresentação de lance implica pleno conhecimento 
e aceitação dos termos do presente Edital e de seus anexos. 11.1.1 Após a arrematação, o ARREMATANTE vencedor receberá e assinará o Recibo do Sinal 
e a Proposta de Compra (Anexo 02), fornecidos pelo Leiloeiro, declarando, estar ciente das normas e condições de aquisição do lote arrematado, nos termos 
do presente Edital e seus anexos. A Proposta de Compra (Anexo 02) também poderá ser enviada posteriormente, em até 02 (dois) dias úteis a contar da 
realização do leilão, para o e-mail : cesup.imoveispro@bb.com.br. 11.1.2 No ato da arrematação, o ARREMATANTE vencedor deverá apresentar a licença 
ambiental, nos termos da legislação vigente, emitida por órgão competente, acompanhada do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, quando exigível, 
nos termos da Lei 12.305/2010 e Decreto 7.404/2010. Os documentos acima citados também poderão ser enviados posteriormente, em até 02 (dois) dias 
úteis a contar da realização do leilão, para o e-mail: cesup.imoveispro@bb.com.br, colocando no assunto: Equipe AP16. 11.1.3 No ato da arrematação , o 
ARREMATANTE vencedor deverá apresentar a licença de operação ou licenciamento simplifi cado do órgão ambiental competente, inscrição no Cadastro 
Técnico Federal do Ibama, comprovante de que executa ou executou serviços de natureza semelhante. 11.1.4 Após a arrematação, o ARREMATANTE ven-
cedor deverá apresentar os seguintes documentos: 11.1.4.1 Pessoa Física: cédula de identidade e CPF; 11.1.4.2 Pessoa Jurídica: Ato constitutivo e suas 
alterações, Cédula de Identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is) (sócios, Diretores ou Gerentes) e procuração, se for o caso. 12 LANCES PRÉVIOS 
E LANCES VIA INTERNET - 12.1 Os lances prévios ao Leilão deverão ser remetidos pela Internet para o e-mail do Leiloeiro: atendimento@lancenoleilao.
com.br, ou por via postal com “AR” (aviso de recebimento) ou entregues pessoalmente, ou ainda no site www.lancenoleilao.com.br, desde que recebidos até 
o dia anterior ao da realização da sessão pública do Leilão. 12.1.1 Os interessados em efetuar lances prévios deverão entrar em contato com o leiloeiro por 
intermédio de e-mail, telefone, ou site para receber as instruções para cadastramento ou comparecer ao escritório do leiloeiro, situado Rua Doutor Bento 
Teobaldo de Ferraz, 190 - Barra Funda - São Paulo/SP, para fi ns de cadastro do Banco do Brasil - Documento assinado eletronicamente ofertante e obtenção 
do modelo específi co, antecipadamente à realização do certame. Para realização de cadastro, o interessado, ou seu representante legal, deverá apresentar 
documentos originais para sua identifi cação e assinar a fi cha cadastral. 12.1.2 O Leiloeiro informará aos licitantes o recebimento de lances prévios, em ordem 
crescente de valor, e exibirá as propostas preenchidas com os dados dos interessados e das ofertas de compra na abertura da sessão pública dos lances. 
12.2 Sendo vencedora a proposta efetuada por meio de lance prévio ou de lance via internet, o arrematante, será informado do resultado, via Internet, deven-
do depositar os valores referentes à comissão do leiloeiro e ao sinal do negócio para o Banco, em contas correntes a serem informadas pelo leiloeiro, até o 
primeiro dia útil após o envio dos dados bancários ou comparecer, durante o horário comercial, ao escritório deste até o primeiro dia útil após a realização do 
Leilão, para providenciar os respectivos pagamentos, mediante a emissão de 02 (dois) cheques, sendo um de valor correspondente à comissão do leiloeiro 
e o outro referente ao sinal, ambos emitidos pelo adquirente diretamente ou, se ausente, por meio do seu representante legal. Em nenhuma hipótese, o 
Banco se responsabilizará por qualquer defeito ou impossibilidade de operacionalização do equipamento de, telefone ou computador etc. de quaisquer dos 
interessados/licitantes. 12.2.1 A não realização dos depósitos acima citados, ou o não comparecimento ao escritório do leiloeiro no prazo acima serão consi-
derados como desistência e o ARREMATANTE será responsabilizado pela não concretização do negócio, sujeitando-se às penalidades cabíveis, além da-
quelas previstas no item 20 do presente edital. 12.2.2 A não compensação do cheque emitido pelo ARREMATANTE, por qualquer motivo, será caracterizada 
como desistência conforme item 21 e implicará nas sanções previstas no item 20 deste Edital. 13 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 13.1 O 
certame será conduzido pelo Leiloeiro indicado no preâmbulo deste Edital, que terá, em especial, as seguintes atribuições: a) acompanhar os trabalhos da 
equipe de apoio; b) responder as questões formuladas pelos ofertantes durante o certame; c) conduzir os procedimentos relativos aos lances; d) declarar o 
vencedor; e) elaborar a ata da sessão. 13.2 Os lances deverão ser ofertados pelos interessados ou seus legítimos representantes. 13.3 Considerar-se-á le-
gítimo representante do ARREMATANTE, nas sessões públicas desta Licitação e nas demais ocasiões relativas a este processo, aquele que detiver amplos 
poderes para tomar quaisquer decisões relativamente a todas as fases, inclusive renúncia de interposição de recursos, devendo, para tanto, apresentar do-
cumento de identidade com fé pública, acompanhado de um dos seguintes documentos: 13.3.1 instrumento particular de procuração, assinado pelo outor-
gante, com fi rma reconhecida em Cartório, conforme minuta constante do Anexo 03 deste Edital; ou 13.3.2 instrumento público de procuração contemplando 
os mesmos poderes relacionados na minuta constante do Anexo 03 deste Edital. 13.4 No caso de pessoas jurídicas, o instrumento público ou particular de-
verá ser acompanhado de cópia do estatuto ou contrato social em vigor comprovando a capacidade de o signatário nomear procurador, e, quando se tratar 
de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário. 13.5 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decor-
rência de tal investidura. 13.6 No transcurso da sessão pública, serão aceitos lances exclusivamente via Internet, no site do Leiloeiro www.lancenoleilao.com.
br. 13.7 Os lances poderão também ser ofertados previamente, por Internet, , pelos interessados ou seus legítimos representantes, na forma do item 12. 
Credenciamento para Efetuar Lances na INTERNET – 13.8 O credenciamento do proponente e de seu representante legal implica a responsabilidade legal 
pelos atos praticados e a presunção de capacidade para realização das transações inerentes ao Leilão. 13.9 Para efetuar lances via Internet, os interessados 
devem dispor de chave de identifi cação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas após credenciamento, que deverá ser efetuado até um dia antes da reali-
zação do Leilão no site do Leiloeiro www.lancenoleilao.com.br. 13.10 A chave de identifi cação e a senha terão validade somente para o presente Leilão, 
sendo canceladas após o evento. 13.11 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 13.12 Caberá ao ofertante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Leilão, fi cando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. - Participação - 
13.13 A apresentação de lances pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de todos os termos do presente Edital e seus Anexos, sendo 
o ofertante responsável pela fi delidade e legitimidade das informações prestadas, dos documentos e propostas apresentados e transações que forem efetua-
das em seu nome em qualquer fase da licitação, por seu(s) representante(s) legal(is) cadastrado(s), assumindo-as como fi rmes e verdadeiras. 13.14 A parti-
cipação na sessão pública do Leilão dar-se-á: 13.14.1 por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 
oferta de lances, via Internet, no site do Leiloeiro www.lancenoleilao.com.br. - Abertura - 13.15 A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão 
pública do Leilão, com a divulgação dos lances prévios via internet previstos no item 12, eventualmente recebidos, passando o Leiloeiro a aceitar lances a 
partir do preço mínimo ou do maior valor ofertado, conforme o caso. 13.16 Aberta a etapa competitiva, os ofertantes que darão lances via Internet deverão 
estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. 13.17 Será considerado vencedor o ARREMATANTE que oferecer o maior lance, desde que 
igual ou superior ao preço mínimo. 13.18 A cada lance ofertado, via Internet, o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo 
valor. 13.19 Só serão aceitos lances cujo valor seja superior ao do último lance que tenha sido anteriormente ofertado, observado o incremento mínimo fi xado 
para o lote. 13.20 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmos valores, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 13.21 
Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do lance. 13.22 O Leiloeiro encerrará a sessão mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances. Findo o prazo dado, será encerrada a recepção de lances. 13.23 O acompanhamento do 
evento pode ser feito pela Internet. 13.24 O sistema informará o lance vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 14 CRITÉRIOS DE 
JULGAMENTO - 14.1 No julgamento das propostas, a classifi cação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerado vencedor o 
ARREMATANTE que oferecer o MAIOR LANCE. 14.2 Serão desclassifi cadas as propostas que: 14.2.1 não atenderem às exigências contidas neste Edital ou 
impuserem condições; 14.2.2 apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam seu conteúdo; 14.2.3 apre-
sentarem o valor total da proposta inferior ao preço mínimo constante do Anexo 01 deste Edital, para o bem pretendido; 14.2.4 não estiverem acompanhadas 
de procuração (subitem 13.3), se for o caso. 14.3 Encerrados os trabalhos, será lavrada, pelo Leiloeiro, ata circunstanciada a ser entregue à Comissão de 
Licitação. 14.4 Não ocorrendo a formalização da venda ao primeiro colocado, seja por desistência expressa deste ou por descumprimento dos prazos esta-
belecidos nos itens 16 e 17, o Banco se reserva o direito de realizar nova licitação ou consultar os demais colocados, na ordem de classifi cação, sobre o seu 
interesse em adquirir o bem nas mesmas condições de prazo e preço (devidamente reajustado) do primeiro colocado. 15 FORMALIZAÇÃO DA VENDA 15.1 
As providências para pagamento e retirada dos bens deverão ser tomadas pelo ARREMATANTE vencedor, nos prazos máximos indicados nos itens 16 e 17, 
sob pena de, não o fazendo, ter seu lance desclassifi cado. 15.2 Somente será admitida a formalização da venda com o ARREMATANTE vencedor ou seu 
representante legal. 15.3 Tratando-se de bem em poder de terceiros, o adquirente se declarará informado do fato, assumindo expressamente todos os ônus 
decorrentes da sua posse. 16 PAGAMENTO - 16.1 Os pagamentos dos lances vencedores somente poderão ser feitos à vista e em moeda corrente - no País. 
16.1.1 Os pagamentos dos lances vencedores não poderão ser realizados com a compensação de créditos junto ao Banco do Brasil S.A. 16.2 Em caso de 
lance via internet o ARREMATANTE deverá efetuar o pagamento do valor referente ao sinal de 5%, observando o contido no subitem 12.2. O restante do 
pagamento deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após a data do Leilão, em conta a ser fornecida pela Comissão de Licitação. 16.3 Em caso de lance 
prévio, o ARREMATANTE, deverá efetuar o pagamento do valor referente ao sinal de 5%, observando o contido no subitem 12.2. O restante do pagamento 
deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após a data do Leilão, em conta a ser fornecida pela Comissão de Licitação. 16.4 Os pagamentos efetuados em 
cheques não terão efeito de quitação, enquanto não forem considerados liquidados pelo Serviço de Compensação. 16.5 Os cheques não honrados, emitidos 
pelos proponentes, estarão sujeitos às penalidades da lei e a cobrança pela via judicial. 16.6 A devolução de cheque utilizado para pagamento, por insufi ciên-
cia de fundos, contra-ordenado ou com efeito de não pagamento de qualquer natureza, será imediatamente caracterizada como desistência, na forma do item 
21 deste Edital. 16.7 Os arrematantes deverão enviar o comprovante do respectivo pagamento do sinal para o email: atendimento@lancenoleilao.com.br. 17 
RETIRADA DOS BENS 17.1 Os bens alienados serão obrigatoriamente retirados pelo(s) arrematante(s) vencedor(es), mediante apresentação pelo adquiren-
te do recibo, no prazo de 20(vinte) dias úteis após a sua liberação, conforme abaixo, sob pena de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da aquisição e 
cobrança de estadia pelos dias utilizados até o próximo leilão, quando o lote será vendido para cobrir despesas e encargos, além da perda da comissão paga 
ao leiloeiro. 17.1.1 O prazo para liberação será contado a partir do pagamento total do bem, desde que expirado o prazo para interposição de recurso. 17.2 
Os bens serão entregues no estado de conservação em que se encontram, não cabendo ao adquirente reclamações posteriores. 18 RECEBIMENTO DO 
OBJETO ARREMATADO 18.1 A remoção e o transporte dos materiais e equipamentos arrematados, até o estabelecimento de destino, são de responsabili-
dade do arrematante. 18.2 O arrematante deverá providenciar a documentação necessária à remoção e ao transporte dos bens, observando as normas do 
Fisco Estadual pertinentes e levando em consideração o fato de que o Banco do Brasil S.A. não é contribuinte do ICMS. 18.3 Correrão por conta dos ARRE-
MATANTES: 18.3.1 todos os impostos, taxas ou quaisquer outras despesas que venham a incidir sobre a venda dos bens; 18.3.2 as despesas com frete e 
quaisquer outras necessárias à retirada do material das dependências do Banco, bem como as despesas referentes à transmissão da propriedade dos bens. 
18.4 A recusa injustifi cada do arrematante vencedor em pagar e/ou retirar o(s) bem(s) dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total das 
obrigações assumidas, reservando-se o Banco do Brasil S.A. o direito de, independente de qualquer aviso ou notifi cação, realizar nova licitação ou convocar 
os licitantes remanescentes de cada lote específi co, respeitada a ordem de classifi cação, prevalecendo, neste caso, as mesmas condições da proposta da 
primeira classifi cada, inclusive quanto ao preço. 18.5 Os arrematantes remanescentes convocados na forma do subitem 14.4 do Edital que não concordarem 
em pagar e/ou retirar os bens, não estarão sujeitos às penalidades mencionadas no item 20 deste Edital. 19 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 19.1 
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidades, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fi -

xada para a sessão pública do Leilão – o qual será julgado em até 3 (três) dias úteis da data do seu recebimento – sob pena de decair do direito de impug-
nação. 19.2 Os recursos contra as decisões referentes a este processo licitatório deverão ser formalizados e protocolados junto ao CESUP Patrimônio - PR 
e seu encaminhamento se dará por intermédio da Comissão de Licitação. 19.3 Dos atos da Comissão de Licitação caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados do dia subsequente ao da publicação no Diário Ofi cial da União ou, se o recorrente estiver presente, do dia subsequente ao da reunião em 
que realizado o ato. 19.4 Interposto recurso, que terá efeito suspensivo, este será comunicado ao arrematante vencedor para, querendo impugná-lo, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação. 19.5 Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal. 20 SAN-
ÇÕES ADMINISTRATIVAS - 20.1 A seguinte sanção poderá ser aplicada aos licitantes, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 
Banco pelo infrator: 20.1.1 suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o BANCO DO BRASIL S.A. e suas subsidiárias, por período não superior 
a 2 (dois) anos; 20.2 Aplica-se a esta licitação e aos contratos dela decorrentes, a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pública nacional e estrangeira, na forma da Lei 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013. 20.3 Nenhuma sanção será 
aplicada sem o devido processo administrativo. 20.4 A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
a contar da intimação do ato. 20.5 No caso de aplicação de suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação do ato. 20.6 Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos interessados. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - 20.7 A 
suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: a) apresentação de documentos falsos ou falsifi cados; b) irregularidades que acarretem prejuízo 
ao Banco, ensejando a frustração da licitação; c) ações com intuito de tumultuar licitações ou prejudicar a execução do contrato; d) prática de atos ilícitos, 
demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Banco; e) condenação defi nitiva por praticar fraude fi scal no recolhimento de quaisquer 
tributos. 21 DESISTÊNCIA 21.1 O ARREMATANTE vencedor será considerado desistente se: 21.1.1 não efetuar os pagamentos nos prazos e forma defi nida 
neste Edital; 21.1.2 não satisfi zer as condições previstas neste Edital para formalização da venda; 21.1.3 manifestar-se expressamente nesse sentido, por 
meio do Termo de Desistência – (Anexo 05), a ser entregue até 01 (um) dia antes do início do prazo estipulado para a retirada dos bens, conforme item 17.1 
desse Edital. 22 MULTA - 22.1 Caracterizada a desistência nos termos do item 21, o ARREMATANTE vencedor perde em favor do BANCO, a título de multa, 
o valor equivalente à garantia da contratação (5%) referente ao sinal, sem prejuízo à cobrança adicional da comissão do Leiloeiro de 5%, nos termos do art. 
24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32. 23 DISPOSIÇÕES FINAIS - 23.1 A critério do Banco, os bens loteados poderão ser reunidos, desdobrados ou 
retirados. 23.2 O arrematante vencedor deverá apresentar/encaminhar obrigatoriamente junto com a “Minuta de Carta Proposta” Anexo 02, conforme descri-
to no item 11 deste edital, a licença ambiental, nos termos da legislação vigente e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, quando exigível, nos termos 
da Lei 12.305/2010 e Decreto 7.404/2010, observando no que couber o item 11.1.2 deste edital e a licença de operação ou licenciamento simplifi cado do 
órgão ambiental competente, inscrição no Cadastro Técnico Federal do Ibama, comprovante de que executa ou executou serviços de natureza semelhante 
observando no que couber o item 11.1.3 deste edital. 23.3 O Banco do Brasil S.A. reserva-se o direito de, presentes razões de ordem administrativa, comer-
cial ou operacional, revogar ou anular esta licitação, total ou parcialmente, em nome do interesse público, em qualquer fase, com a devolução de todos os 
pagamentos realizados a título de sinal ou do complemento, mesmo depois de julgadas as propostas, sem que caiba aos arrematantes, em qualquer das 
hipóteses, o direito à atualização monetária, indenização, ressarcimento ou reclamação de qualquer espécie. 23.4 É facultada à Comissão de Licitação ou à 
autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. Os lici-
tantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão Banco do Brasil - Documento assinado eletronicamente responder, por escrito, 
no prazo determinado pela Comissão, sob pena de desclassifi cação. Todas as comunicações deverão ser feitas por escrito. 23.5 Os casos não previstos 
neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação. 23.6 O licitante é responsável pela fi delidade e legitimidade das informações prestadas e dos docu-
mentos apresentados em qualquer fase da licitação 23.7 Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente normal do 
Banco do Brasil S.A., subsequente às ora fi xadas. 23.8 Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no original, em cópia autenticada por 
cartório, ou por publicação em órgão da imprensa ofi cial. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo com o original pelos membros da Comissão 
de Licitação. 23.9 Não serão aceitos documentos com rasuras ou emendas que comprometam a sua autenticidade. 23.10 Em nenhuma hipótese, o Banco se 
responsabilizará por qualquer defeito ou impossibilidade de operacionalização do equipamento de fax, telefone ou computador etc. de quaisquer dos interes-
sados/licitantes. 23.11 Conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), consolidada pela Lei 12.305/2010, regulamentada pelo decreto 7.404, de 
23.12.2010, o ARREMATANTE deverá zelar pela destinação ambientalmente adequada dos equipamentos e dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado), 
se responsabilizando civil e pecuniariamente por quaisquer danos que estes venham ocasionar ao meio ambiente. 23.12 O arrematante deverá destinar os 
bens para sistemas de logística reversa com vistas à reciclagem e/ou reaproveitamento dos resíduos em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, não sendo 
permitida a revenda dos bens para fi ns de utilização por terceiros. 23.13 Será exigido das empresas/pessoa física, arrematantes dos bens, relatório de des-
tinação e rastreabilidade dos bens descartados, em até 30 (trinta) dias a partir da coleta, que demonstre a destinação e/ou disposição fi nal ambientalmente 
adequada. 23.14 Informações complementares poderão ser obtidas no escritório do leiloeiro, situado Rua Doutor Bento Teobaldo de Ferraz, 190 - Barra 
Funda - São Paulo/SP, e-mail: atendimento@lancenoleilao.com.br, ou no Banco do Brasil S.A. / CESUP Patrimônio – PR, sito na Avenida Sete de Setembro, 
2.775, 9º andar, CEP: 80.230-010, Curitiba/PR, Setor de ADPAT16, e-mail: cesup.imoveispro@bb.com.br. 23.15 Fica eleito o foro desta Cidade para dirimir 
quaisquer questões judiciais decorrentes deste Edital. Curitiba, 31 de agosto de 2021. - Rodrigo Araujo - Presidente da Comissão de Licitação - Banco do 
Brasil - Documento assinado eletronicamente - ANEXO 01 - DESCRIÇÃO DOS MÓVEIS - 1. Disposições Gerais - O período de visitação aos bens será de 
31/08/2021 a 14/09/2021, exceto aos sábados, domingos e feriados. A visita deve ser agendada pelos endereços de e-mail indicados neste anexo. Além dos 
dados constantes na descrição dos bens, esclarecemos que eventuais débitos, taxas, impostos e multas existentes deverão ser apurados pelos interessados 
e liquidados/providenciados pelo arrematante, eximindo-se o Banco de quaisquer ônus/providências para regularização. Importante: Informamos que os bens 
abaixo relacionados estão à venda no estado de conservação e/ou funcionalidade que se encontram, não cabendo, portanto, reclamações posteriores. Os 
lotes possuem bens inservíveis e o arrematante se declara informado do fato e deverá dar a destinação adequada aos mesmos de acordo com o edital do 
leilão. Conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), consolidada pela Lei 12.305/2010, regulamentada pelo decreto 7.404, de 23.12.2010, o 
ARREMATANTE deverá zelar pela destinação ambientalmente adequada dos equipamentos e dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado), se responsa-
bilizando civil e pecuniariamente por quaisquer danos que estes venham ocasionar ao meio ambiente. O arrematante vencedor deverá apresentar/encami-
nhar obrigatoriamente junto com a “Minuta de Carta Proposta” Anexo 02, conforme descrito no item 11 deste edital, a licença ambiental, nos termos da legis-
lação vigente e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, quando exigível, nos termos da Lei 12.305/2010 e Decreto 7.404/2010, observando no que 
couber o item 11.1.2 deste edital. O arrematante deverá destinar os bens para sistemas de logística reversa com vistas à reciclagem e/ou reaproveitamento 
dos resíduos em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, não sendo permitida a revenda dos bens para fi ns de utilização por terceiros. Será exigido das 
empresas/pessoa física, arrematantes dos bens, a apresentação de licença de operação ou licenciamento simplifi cado do órgão ambiental competente, ins-
crição no Cadastro Técnico Federal do Ibama, comprovante de que executa ou executou serviços de natureza semelhante. Importante: Informamos que todos 
os bens abaixo relacionados estão à venda no estado de conservação e/ou funcionalidade que se encontram, não cabendo, portanto, reclamações posterio-
res. Importante II : Os lotes possuem bens inservíveis e o arrematante se declara informado do fato e deverá dar a destinação adequada aos mesmos de 
acordo com o edital do leilão. RIO DE JANEIRO(SP) - LOTE 01 - Endereço para Visitação: Rua Barão de São Francisco, 177 - Andaraí – Rio de Janeiro (RJ) 
- E-mail para agendamento da visita: marceloxavier@bb.com.br. Lance Mínimo: R$ 409.200,00

Endereço para Visitação: Rua Barão de São Francisco, 177 - Andaraí – Rio de Janeiro (RJ) E-mail para agendamento da visita: marceloxavier@bb.com.br. 
Lance Mínimo: R$ 409.200,00
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EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 293/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juiz de Direito WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR da 
SAF –SERVIÇO DE ANEXOFISCAL DO FORO DA COMARCA DE CARAGUATATUBA,nos autos 
Processo nº 0529891-44.2008.8.26.0126, partes PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BAL-
NEÁRIA DE CARAGUATATUBA contra ORDALLIO FERREIRA – leva a público leilão o BEM 
MÓVEL: Um MOTOR MARÍTIMO MARCA LUMIS. Potência 320 HP, motor à diesel, bloco no 40001, 
modelo A2666. Número de série B2566-43, modelo turbina 174296. Local – Travessa Joaquim Se-
verino de Castro, n° 94, Porto Novo, Caraguatatuba/SP. AVALIAÇÃO: R$ 23.000,00 (vinte e três mil 
reais) – válido para agosto/2018. DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 14 de setem-
bro de 2.021, às 16h, e com término no dia 17 de setembro de 2021, às 16h – Lance mínimo na 
1ª Praça R$ 23.000,00 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados 
pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 17 de setembro de 2021, às 
16h, e com término no dia 15 de outubro de 2021, às 16h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 11.500,00 
(50% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data 
do praceamento). Ficam, ORDALLIO FERREIRA – CPF nº 000.545.358-59, assim como também 
a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA e eventuais in-
teressados, INTIMADOS da penhora, avaliação do bem móvel, bem como das designações de 
expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação 
deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não 
consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta 
do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem comopara o cadastro, ha-
bilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará 
através do site www.alexandridisleiloes.com.br.

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 294/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juiz de Direito WALTER DE OLIVEIRA JU-
NIOR daSAF -SERVIÇO DE ANEXO FISCALDA COMARCADE CARAGUATATUBA,nos autos do 
execução fiscal Processo nº 0500692-35.2012.8.26.0126, partes PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA contra PAULO FRANCISCO FRANCO - leva a 
público leilão o BEM IMÓVEL: Um lote de terreno sob no 08 (oito) da quadra 26 (vinte e seis) da 
planta do loteamento do Bairro Sumaré, na Praia de Caraguatatuba, do distrito, município, comarca 
e Circunscrição Imobiliária de Caraguatatuba assim descrito e confrontado: mede 15,00m. (quinze 
metros) de frente para a rua Aparecida do Norte; do lado direito de quem do terreno olha para essa 
rua, mede 30,00m. (trinta metros) da frente aos fundos, confinando com o lote no 09, e do lado, 
esquerdo, também da frente aos fundos mede igualmente 30,00m. (trinta metros) confinando o lote 
no 07, fechando nos fundos com 15,00m. (quinze metros) de largura, confinando com o lote no 21 e 
encerra a área de 450,00m2. (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), sendo os lotes confinan-
tes da mesma quadra e de propriedade da Sociedade Imobiliária Vera Cruz S/A Ltda. Inscrição Mu-
nicipal: no 02.042-005. Matrícula do imóvel no 33.119, do Registro de Imóvel de Caraguatatuba/SP. 
Endereço atual: Rua Aparecida do Norte, no 500 – Bairro: Sumaré – Caraguatatuba. AVALIAÇÃO: 
R$ 612.110,11 (seiscentos e doze mil cento e dez reais e onze centavos) – válido para julho/2018. 
DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 13 de setembro de 2.021, às 14h, e com 
término no dia 16 de setembro de 2021, às 14h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 612.110,11 
(100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data 
do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 16 de setembro de 2021, às 14h, e com término 
no dia 18 de outubro de 2021, às 14h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 306.055,06 (50% do valor de 
avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). 
Ficam, PAULO FRANCISCO FRANCO – CPF nº 222.120.278-34, SEBASTIÃO FERREIRA CUNHA 
– CPF nº desconhecido na qualidade de ocupante do imóvel, assim como também, EVENTUAIS 
OCUPANTES DO IMÓVEL a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARA-
GUATATUBA e eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como 
das designações de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, 
sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos res-
pectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A reali-
zação do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem 
comopara o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do 
praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.      

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 405/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandri-
dis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juiz de Direito GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO 
da2ª VARA CÍVELDA COMARCADE CARAGUATATUBA/SP,nos autos do Processo nº 0000931-
62.2013.8.26.0126, partes CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVENDAS DO MASSAGUAÇU contra SÔNIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA SIMAS - leva a público leilão o BEM IMÓVEL: Apartamento no 51, 
localizado no 5º pavimento do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO “VIVENDAS DO MASSAGUAÇU”, situado 
na Rua Sebastiana Felício de Oliveira, no 17, no Bairro Massaguaçu, nesta cidade de Caraguatatu-
ba, contendo as seguintes áreas: privativa de 69,72m2, estacionamento 20,26m2, comum 18,738m2, 
área total de 108,718m2 e com fração ideal de 2,5879% do terreno e quota parte de terreno de 
31,0548m2., cabendo a este apartamento o direito a uma vaga de estacionamento para veículo de 
pequeno à médio porte. O referido Edifício acha-se construído em terreno descrito e caracteriza-
do na matrícula no 37.042, estando a instituição e especificação do condomínio registrada sob no 
R.55/37.042, e a convenção condominial registrada no livro Auxiliar no 3, sob no 1.195. Inscrição 
Cadastral: 08.178.042. Matrícula do Imóvel no 49.111, do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de 
Caraguatatuba/SP. ENDEREÇO: Rua Sebastiana Felício de Oliveira, no 17, apto 51, Massaguaçu, 
Caraguatatuba/SP, CEP: 11677-100. AVALIAÇÃO: R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil 
reais)– válido para abril/2019 – DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 14 de setembro 
de 2.021, às 15h, e com término no dia 17 de setembro de 2021, às 15h – Lance mínimo na 1ª 
Praça R$ 246.000,00 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados 
pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 17 de setembro de 2021, 
às 15h, e com término no dia 15 de outubro de 2021, às 15h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 
147.600,00 (60% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP 
até a data do praceamento). Ficam, SÔNIA APARECIDA DE OLIVEIRA SIMAS – CPF/MF de nº 
041.748.658-84, EVENTUAIS OCUPANTES, bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA-
GUATATUBA/SP, e eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem 
como das designações de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e 
dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A 
realização do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, 
bem como para o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanha-
mento do praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 437/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juíza de Direito GLADIS NAIRA CUVERO da 02ª 
VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARUJÁ/SP,nos autos do cumprimento de sentença 
- Processo nº 0000870-94.2019.8.26.0223, partes ADRIANA LOPES LOURENÇO FERNANDES 
também conhecida comoADRIANA LOPES LOURENÇOcontra CARLOS ROBERTO FERNANDES 
– leva a público leilão o BEM IMÓVEL: 50% do Lote nº 20 da Quadra 57, do loteamento CIDADE 
ATLÂNTICA, situado nesta cidade, município e comarca de Guarujá-SP., medindo 10,00 metros de 
frente para a rua Eduardo Risk, 30,00 metros de frente aos fundos, de um lado, onde dívida com o 
lote 19, 30,00 metros de frente aos fundos, do outro lado, onde divide com o lote/21, tendo nos fun-
dos 10,00 metros, onde divide com o lote 09, encerrando a área de 30,00 metros quadrados. Cadas-
trado pela Prefeitura Municipal de Guarujá sob o nº 3-0218-020-000. Matrícula do Imóvel nº 66.885, 
do Registro de Imóveis de Guarujá/SP. ENDEREÇO: Rua Eduardo Risk, 840 – Casa 2, Bairro da 
Enseada – Guarujá – Estado de São Paulo, CEP: 11442-240. AVALIAÇÃO: R$ 215.414,28 (duzen-
tos e quinze mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) – válido para junho/2021 
momento de elaboração do edital – DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 1ª Praça 
com início no dia 03 de agosto de 2.021, às 14h, e com término no dia 06 de agosto 2.021, às 
14h – Lance mínimo na 1ª Praça R$215.414,28 (100% do valor da avaliação que será atualizado 
pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 06 
de agosto 2.021, às 14h e com término no dia 31 de setembro de 2.021, às 14h – Lance mínimo 
2ª Praça R$ 129.248,57 (60% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados 
pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam intimados da penhora, avaliação e praceamento 
do bem nos termos do presente edital CARLOS ROBERTO FERNANDES – CPF nº 086.417.098-
00, MAYARA SANTOS DE OLIVEIRA – CPF desconhecido, MARILENE REIS SANTOS – CPF nº 
097.968.858-24, bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ/SP, EVENTUAIS OCU-
PANTES DO IMÓVEL e demais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem 
como das designações de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e 
dos respectivos patronos. Até a elaboração do edital não consta dos autos haver recurso pendente 
de julgamento. A realização do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de 
ônus e gravames, bem como para o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lan-
ces e acompanhamento do praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

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. 
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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 
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INFORMAÇÕES E CADASTRO:

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] 

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)
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A 
partir deste final de 
semana começa o 
confinamento dos 
participantes de “A 
Fazenda”, o que sig-

nifica um rompimento com-
pleto e definitivo com o lado 
de fora. Chave na porta.  Por 
enquanto, até a estreia no dia 
14, em se tratando de todos, 
além do isolamento, este será 
um período para necessários 
testes de saúde. Só que tem 
um porém dos mais impor-
tantes. Em relação ao que 
sempre aconteceu, junto com 
os vinte escolhidos, já confir-
mados, outros quatro tam-
bém irão iniciar este neces-
sário período de isolamento. 
E irão porque, em uma prova 
eliminatória com os quatro, 
será definido o 21º elemento. 
Como e quando isto irá acon-
tecer ainda é segredo. Ou po-
derá ser revelado na coletiva 
de imprensa, marcada para 

“Fazenda 13” no “Hoje em Dia” a próxima quinta-feira no 
“Hoje em Dia”. Durante este 
encontro, além da apresenta-
ção oficial de Adriane Galis-
teu, alguns deles, talvez 6 ou 7, 
serão sorteados e também de-
verão aparecer. Resumindo a 
ópera: barulho instalado. 

TV Tudo
Vai sobrar. Na Rede TV!, a par-
tir do “TV Fama”, os demais 
programas devem começar 
a trabalhar com os “cenários 
russos”, virtuais, e câmeras ro-
bóticas. A ordem é, aos pou-
cos e onde for possível, subs-
tituir a mão de obra humana. 
Só os programas da Luciana 
Gimenez, Marcelo de Carva-
lho e Daniela Albuquerque 
não devem se incluir nisso.  

Como exceção. Colocada en-
tre as exceções, independen-
temente de greve e tudo que 
acontece na Rede TV!, a es-
treia do novo programa da 
Luciana Gimenez, “Operação 
Cupido”, em nada foi alterada. 
Está mantida para a segunda 

quinzena deste mês.

Falando nisso. Não se sabe 
ainda qual a finalidade, mas 
na Rede TV! a sua direção se 
preocupou em elaborar duas 
listas. Uma com os nomes das 
pessoas que continuaram tra-
balhando normalmente e ou-
tra com aqueles que aderiram 
à greve.

Regra geral. Aqui foi falado 
que a ESPN vai mudar os títu-
los de quase todos os progra-
mas. O “Bate Bola”, ao contrá-
rio do que se falou, também 
terá um outro nome. Quanto 
ao recheio, aí já não me res-
ponsabilizo.

Visita. Rafael Cortez, ex-“-
CQC”, voltou à Band, como 
convidado especial do “Mas-
terChef”.  No programa da 
próxima terça-feira, ele con-
ta sua experiência nada feliz 
dentro da cozinha e ainda di-
vide histórias engraçadas so-
bre outras aventuras na 
gastronomia.

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
A relação com a 
família pode fi car um 

pouco tensa, especialmente se 
já andam se desentendendo. 
O astral deve melhorar à tarde, 
com a entrada da Lua no seu 
paraíso astral. 

TOURO. 
Há risco de se chatear 
com fofocas, fake 
news ou ser alvo de 

gente invejosa. Também é me-
lhor conferir duas vezes o serviço, 
sem perder o foco nem se distrair. 
Bom astral para curtir a compa-
nhia da família. 

GÊMEOS. 
Você precisa redobrar 
os cuidados com 

dinheiro logo cedo. Pode surgir 
alguém com proposta pra você 
investir em um novo negócio. 
Pode se tornar um estrela nas 
redes sociais! 

CÂNCER. 
Pode descobrir 
problemas em alguns 

relacionamentos. Agarre qual-
quer oportunidade de ganhar um 
troquinho extra. Se anda de olho 
em alguém, cuidado para não 
dar bobeira na hora de stalkear.

LEÃO. 
Você pode perder a 
paciência por qualquer 

coisinha no trabalho. A saúde 
também vai precisar de um 
cuidado extra. Confi e em sua 
sensualidade para brilhar e atrair 
a atenção de um crush.

VIRGEM. 
Antes de tocar em um 
assunto complicado 
com alguém, pense se  

vale a pena. Pode conseguir mais 
do que estava esperando para 
fechar a semana numa boa. Se 
está saindo com alguém não dê 
espaço para a desconfi ança.

LIBRA. 
Será preciso boa von-
tade se quiser evitar 

problemas. Cuide das suas obri-
gações primeiro e poderá curtir 
a companhia dos amigos. Com 
criatividade e bom humor, dá até 
para se destacar na conquista.

ESCORPIÃO. 
Vai ser preciso equili-
brar o desejo de sair. 

Sua popularidade também vai 
disparar e pode render muito 
na conquista. Os pedidos de 
amizade podem render mais do 
que imagina nas redes. 

SAGITÁRIO. 
É melhor abrir os olhos 
pra não perder grana 

com imprevistos. Mais tarde, é o 
seu lado aventureiro que vai dar 
as cartas e você deve curtir a vida 
ao máximo! Pode ser divertido 
planejar algo diferente.

CAPRICÓRNIO. 
As diferenças fi cam 
mais realçadas do que 
as afi nidades logo 

cedo. Mudanças de última hora 
e imprevistos podem agitar as 
coisas. A sensualidade será sua 
melhor arma na conquista e 
também no romance.

AQUÁRIO. 
Se deixou alguma 
tarefa pra terminar, 

redobre a atenção com algum 
problema ou atraso. À noite, vale 
usar a criatividade e encontrar 
novas maneiras de demonstrar 
seu carinho às pessoas próximas.

PEIXES. 
Há sinal de tensão na 
relação com os amigos. 

Vai sobrar disposição para cuidar 
de alguns assuntos práticos que 
vinha adiando. Se já tem um 
contatinho em vista, pode ter 
mais chance na paquera.

CRUZADAS

Adriane Galisteu será a apresentadora ofi cial da Fazenda 13; reality estreia no próximo dia 14
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Curtas

OUSADA. A cantora 
Roberta Miranda com-
partilhou com seus se-
guidores no Instagram 
uma foto ousada nesta 
quinta-feira (2), e re-
lembrou uma história 
na legenda. No registro, 
ela está fazendo topless 
e utilizando a cortina 
para cobrir os seios. “O 
dia em que recebi uma 
‘advertência’ de um 
vizinho... Tive que res-
ponder (feche você a 
sua cortina)”, escreveu a 
artista.

EM ESTOQUE. A atriz 
Thaila Ayala, 35, atual-
mente nos Estados Uni-
dos, resolveu estocar 
guloseimas por medo 
de enchentes e torna-
do que podem chegar 
a Nova York. Entre sor-
vetes, salgadinhos e 
chocolate, Thaila espera 
ficar bem sem precisar 
sair de casa. Os estados 
de Nova York e Nova Je-
rsey declararam estado 
de emergência após os 
impactos da tempesta-
de tropical Ida. 

PARCERIA. Dulce Ma-
ría e Kevin O Chris 
anunciaram uma par-
ceria com o single “Ela 
Tá Movimentando”. Os 
dois trocaram mensa-
gens no Twitter e mo-
vimentaram a rede 
social. A cantora mexi-
cana chamou a atenção 
ao criar uma playlist de 
funk. Na lista, haviam 
nomes como Anitta, 
Valesca Popozuda, MC 
Marcinho, DJ Malboro e 
DJ Méury.

“O mundo está 
mudando” 

Luciano Huck sobre substituir 

o Faustão nos domingos da 

Globo. 

A
pós ficar 12 anos fora do ar, o programa clássico 
de competição Show do Milhão voltará à tela do 
SBT. Apresentada por Celso Portiolli, 54, a nova 
temporada terá 13 episódios e estreia nesta sex-
ta-feira (3) às 23h15, e pretende manter a mecâ-

nica do clássico antes apresentado por Silvio Santos, 90. O 
programa é feito em parceria com o PicPay, e contará com o 
pagamento realizado na hora, através da transação do apli-
cativo. Portiolli, indicado como seu sucessor no show pelo 
próprio Silvio, contou que conseguiu “tirar de letra” a apre-
sentação dos episódios. “Tem muito a ver com os progra-
mas que eu apresento, todos tem perguntas e respostas e 
valem prêmios”, reflete o apresentador. Ele diz que carrega 
a responsabilidade de comandar o programa antes coman-
dado por Silvio, mas relembra que já fez isso em outras oca-
siões, como o Passa ou Repassa.

SHOW DO MILHÃO 
A volta de um 
clássico do SBT

Show do Milhão, 
agora apresentado 
por Celso Portiolli, 
retorna ao SBT após 
12 anos

A nova Cinderela
A protagonista de “Cinderela”, nova versão do clássico da 
Disney, dirigido por Kay Cannon, Camila Cabello não tem 
tempo para choramingar ou cantar baladas de amor en-
quanto espera pelo príncipe. Ela é uma artista, talentosa 
com os pincéis e as tesouras, e sonha em um dia abrir seu 
próprio ateliê de costura. Ela tampouco se abala com as crí-
ticas da madrasta -que de vilã maniqueísta virou uma velha 
conservadora, reflexo dos tempos ultrapassados.

Drama
Em meio à gravação do rea-
lity show da Record Famo-
sos em Apuros, Luiza Am-
biel, a musa da banheira do 
Gugu, teve uma queda de 
pressão e desmaiou enquan-
to realizava uma prova no 
mar. A artista precisou ser 
socorrida por uma ambu-
lância da emissora. Ambiel 
ainda relatou que está sem 
comer direito há dias.

Referência
Gretchen, 62, revelou ter 
Anitta, 28, como referência. 
Segundo ela, sempre está li-
gada no que a carioca faz e 
usa para poder se manter jo-
vem e atual. “Ela diz que eu 
a inspiro, mas me inspiro no 
modo dela se vestir, no jeito 
de ser. Estou sempre liga-
da no que ela está fazendo. 
Também gosto muito da Iza 
e Ludmilla”, contou à Quem. 

Festival Amazon Music
Kyan, Liniker, Luedji Luna, Marina Lima e Marina Sena são as cinco atrações do Amazon 
Music Festival: Palco Coala, que ocorre em formato virtual em 11 de setembro. A transmis-
são será feita no app do Amazon Music e na Twitch, a partir das 17h, e terá apresentação de 
Leo Madeira, ex-VJ da MTV. O evento é promovido pelo serviço de streaming da Amazon 
com curadoria do Coala Festival e da plataforma de distribuição digital Altafonte. Segundo 
o Amazon Music, trata-se do início de uma série de festivais digitais exclusivos. 

Gil nos EUA
O economista e ex-BBB Gil-
berto Nogueira, 30, contou 
sobre suas experiências nos 
Estados Unidos no progra-
ma Mais Você. A apresen-
tadora Ana Maria Braga co-
mentou que ele iria falar 
sobre bolsas de estudo, po-
rém o tema foi adiado para 
semana que vem. Gil disse 
que começou suas aulas do 
PhD nesta quarta-feira. 

Representatividade
Ana Flávia Cavalcanti está de volta a “Sob Pressão” (Globo), 
e após seu primeiro episódio dessa quarta temporada, ela 
fez questão de recorrer às redes sociais para ver a repercus-
são de sua personagem. Bastante elogiada desde sua estreia, 
“Sob Pressão” não conseguiu evitar críticas em seu início 
pela pouca representatividade negra que trazia. Hoje, não 
apenas tem mais negros, como no primeiro escalão do hos-
pital em que se passa a história.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM REPRODUÇÃO/INSTAGRAM REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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sobre bolsas de estudo, po-
rém o tema foi adiado para 
semana que vem. Gil disse 
que começou suas aulas do 
PhD nesta quarta-feira. 

Representatividade
Ana Flávia Cavalcanti está de volta a “Sob Pressão” (Globo), 
e após seu primeiro episódio dessa quarta temporada, ela 
fez questão de recorrer às redes sociais para ver a repercus-
são de sua personagem. Bastante elogiada desde sua estreia, 
“Sob Pressão” não conseguiu evitar críticas em seu início 
pela pouca representatividade negra que trazia. Hoje, não 
apenas tem mais negros, como no primeiro escalão do hos-
pital em que se passa a história.
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 D Considerando somente os benefícios, o auxílio-doença 
lidera a lista, com R$ 370,5 milhões pagos em atrasados

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Doença e 
invalidez 
lideram lista 
de atrasados
AUXÍLIO E APOSENTADORIA. Quase 
R$ 2,2 bilhões em RPVs previdenciárias 
foram pagas de janeiro até 27 de agosto

Nos oito primeiros meses 
deste ano, o auxílio-doen-
ça e as aposentadorias 
por invalidez lideram a 
lista de atrasados pagos 

pelo INSS (Instituto Nacional do Segu-
ro Social) por meio de RPVs (Requisi-
ções de Pequeno Valor) no TRF-3 (Tri-
bunal Regional Federal da 3ª Região), 
que abrange os estados de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul.

De acordo com levantamento feito 
pelo tribunal a pedido da reportagem, 
quase R$ 2,2 bilhões em RPVs previ-
denciárias foram pagas de janeiro até o 
dia 27 de agosto. 

Ao todo, foram realizados 158.166 
pagamentos no período, com um va-
lor médio de R$ 13.863,69. 

Os atrasados são pagos via RPV 
quando o valor da ação é inferior a 60 
salários mínimos (o equivalente a R$ 
66 mil em 2021).

A maior parte dos pagamentos 
corresponde a sucumbências, ou seja, 
valor que é destinado aos advogados 
da parte vencedora como honorários 
pelo trabalho.

Considerando somente os bene-
fícios, o auxílio-doença lidera a lista, 
com R$ 370,5 milhões pagos em atra-
sados. Isso representa 16,9% do total. 
Em seguida estão a aposentadoria por 
invalidez (R$ 329,8 milhões) e o BPC 
(Benefício de Prestação Continuada), 
com R$ 153,1 milhões.

Especialista em direito previdenciá-
rio, a advogada Sara Tavares Quental, 
do Crivelli Advogados Associados, ex-
plica que, geralmente, a Justiça conce-
de o pagamento dos atrasados quando 
entende que houve erro no cálculo dos 
valores já pagos pelo INSS.

Há ainda sentenças favoráveis 
quando o Judiciário avalia que o segu-
rado tinha direito a receber o benefício 
antes da data em que o instituto ini-
ciou o pagamento, segundo a advoga-
da. A mesma regra vale quando há cor-
tes indevidos e o segurado consegue 
reativar o benefício na Justiça.

Em relação ao auxílio-doença, Sara 
alerta que também podem ir parar no 
Judiciário os casos em que o INSS não 
pagou a diferença após a antecipação 
do benefício conforme rega instituída 

em 2020. No ano passado, por causa 
da pandemia, as perícias presenciais 
não estavam sendo feitas. 

Então, o instituto estava anteci-
pando um salário mínimo para quem 
fizesse o pedido e enviasse os laudos 
pela internet. Quem tivesse direito a 
um valor maior receberia a diferença 
posteriormente.

A advogada faz um alerta em rela-
ção aos prazos. Os segurados têm dez 
anos para pedir uma correção no be-
nefício. 

Porém, caso a Justiça conceda esse 
direito, a pessoa que solicitou a revisão 
receberá somente a diferença referen-
te aos últimos cinco anos. “Por isso, 
quanto antes se pleitear a revisão, me-
lhor”, diz Sara.

No momento em que o juiz deter-
mina o pagamento das RPVs, o prazo 
para recebimento é de até 60 dias. 

Quando o valor da causa é supe-
rior a 60 salários mínimos, os atrasa-
dos são pagos por meio de precató-
rios. Nesses casos, o pagamento pode 
ocorrer até dois anos depois da ordem 
judicial. (FP)

Caro(a) Leitor(a), esta semana vamos conversar 
sobre uma situação comum em nosso dia a dia, 
mas que precisamos estar atentos, pois pode-
mos ser enganados pelas propagandas e ofertas.

Imagine que você está pesquisando para com-
prar um computador, por exemplo. Aqui não importa o pro-
duto, o interessante é que você entenda a situação e saiba 
se defender. 

Então, após percorrer diversas lojas e vários sites, você 
encontra na Loja “X” (nome fictício) o produto que deseja 
e com o melhor preço. Ótimo, não é?  Problema resolvido, 
só pagar e pronto. 

Infelizmente ainda não, pois na hora de pagar, são apre-
sentadas diversas condições de pagamento, desde à vista 
com desconto, até parcelamentos que, no caso exemplo em 
questão, chegam à 12 vezes.

Porém, entre todas as formas de pagamento, lhe apresen-
tam uma condição “especial”, que só é oferecida aos clien-
tes da Loja “X” que possuem o cartão de crédito próprio da 
Loja. Esta condição “especial” é o parcelamento em 24 vezes 
sem juros. Basta para tanto, adquirir o cartão de crédito da 
Loja “X” e pronto. 

Então você pensa: vou comprar o que quero, pelo preço 
que acho interessante e ainda parcelado em 24 vezes sem 
juros? É pra já. E aceita adquirir o referido cartão.

Pois bem, a partir deste momento, todos os benefícios 
que você imaginou ter conseguindo, começam ir água abai-
xo. Mas isto você só descobre quando abre a fatura para pa-
gamento da primeira parcela.

Nesta hora,  aquele cartão de crédito “mágico e bondo-
so”, que te ajudou com a chamada condição “especial”, tem 
anuidade bem salgada, que será cobrado mensalmente jun-
to ao valor de sua parcela, além de despesas de seguro contra 
roubo do cartão e seguro contra compras não reconhecidas. 
Aliado a estas despesas, estão taxas de juros extremamen-
te altas, as quais serão cobradas em caso de atraso de pa-
gamento ou ainda pagamento mínimo do valor da fatura.

Assim, aquele preço que inicialmente era o melhor, pode 
se tornar o mais caro, quando adicionadas todas estas ou-
tras despesas.

Evidente que existem situações semelhantes ao exem-
plo dado, porém com condições diferentes e diferenciadas.

Porém, o mais importante antes de aceitar estas “condi-
ções especiais” é entender de fato quais serão as despesas 
ou taxas cobradas futuramente e o quanto impactarão di-
retamente no preço final do produto adquirido.

 Se você ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail 
que te explico.

Tire suas dúvidas: falandofacil123@gmail.com
Instagram: @academia� nanceira123 

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no 
mercado  nanceiro, é formado em Adm de Empresas, 
Pós Graduado em Banking, MBA em Controladoria e 
Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente 
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em  
Pro ssionais Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.
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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 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 DIGITAIS LTDA, NA PESSOA DE 
SEU REPRESENTANTE LEGAL, CNPJ 31.049.719/0001-40, ATLAS SERVICES – SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM 
GESTÃOEMPR. LTDA, NA PESSOA DE SEU REP. LEGAL, CNPJ 30.608.097/0001-80, ATLAS�UANTUM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ�ES DE ATIVO LTDA, NA 
PESSOA DESEU REP. LEGAL, CNPJ 30.607.948/0001-70, e ATLAS PROJ TECNOLOGIA 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 GERAL - 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 Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANA LEAL 
JUN�UEIRA 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, RG 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 Declarações 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 

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 

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 

S2 Administração de Bens Ltda.
CNPJ 17.050.391/0001-51 - NIRE 3522697973-2

Extrato Ata Reunião Sócios 
Em 31/08/2021, os sócios representando a totalidade do capital social da S2 Administração de Bens Ltda, com 
sede na Rua XV de Novembro nº 1.215, Centro, na cidade de Capivari/SP, CEP 13360-000, decidiram (i) reduzir 
o capital da sociedade de R$ 4.258.460,00 para R$ 3.520.460,00 mediante o cancelamento de 738.000 quotas 
detidas pelos sócios, na proporção de suas respectivas participações, por considerarem os sócios tratar-se de 
capital excessivo em relação ao objeto da Sociedade, com base no que faculta os Artigos 1.082, II e 1.084 da 
Lei nº 10.406, de 10 /01/2002; (ii) autorizar a publicação de um extrato da ata da reunião nos jornais Doesp 
e outro jornal de grande circulação, conforme legislação aplicável; e (iii) autorizar a transferência do imóvel 
de matrícula nº 60.392, registrado no Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas 
Jurídicas da Comarca de Capivari/SP pelo valor residual contábil de R$368.073,04 e do valor de R$926,96 em 
moeda corrente do país ao sócio Sérgio Dal Fabbro e a transferência de R$369.000,00 em moeda corrente do 
país ao sócio Sídnei Dal Fabbro, como resultado da redução do capital social.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001994-02.2019.8.26.0157. O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cubatão, Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo Pinati da Silva, na forma da Lei, FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital de citação virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente, a requerida NILCEA BARBOSA DE SOUZA 
SANTOS, CNPJ: 67.206.458/0001-72, que por este Juízo e respectivo Cartório tramita AÇÃO MONITÓRIA, processo 1001994-
02.2019.8.26.0157 que lhe move CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, em razão de ser credora da requerida, pela 
quantia de R$ 185.001,01 (cento e oitenta e cinco mil, um real e um centavo), referente ao inadimplemento CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES 
CONSUMIDORAS DO GRUPO B, Valor originário: R$105.206,43, Valor corrigido: R$ 185.001,01. Estando a ré em lugar incerto e não 
sabido, expediu-se o presente edital para o fim de CITAR/INTIMAR a Requerida NILCEA BARBOSA DE SOUZA SANTOS para, no 
prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento voluntário da obrigação ou para oferta de embargos nos termos do art. 702 do Código de 
Processo Civil, ficando advertida a requerida que em caso de revelia será nomeado curador especial, nos termos do Artigo 257, IV do 
Código de Processo Civil. O presente edital publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cubatão, 
aos 18 de agosto de 2021. 
 
Edital de Intimação com Prazo de 30 dias. Processo  0005287-18.2017.8.26.0108 Cumprimento de sentença (processo principal 1001713- 
04.2016.8.26.0108). O Dr. Gina Fonseca Corrêa, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Cajamar/SP. Faz Saber a DALVA 
APARECIDA FELIX DE OLIVEIRA CANDIDO ME, CNPJ 11.563.862/0001-49, na pessoa de se representante legal que nos autos da 
ação supra ajuizada por ANA MARIA CARDOSO GERMANO MÁQUINAS DE COSTURA EPP. na qual foi o réu condenado ao 
pagamento de R$4.297,70 (Novembro/2017), devidamente atualizado até a data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações 
legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando o réu em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo 
de 15 dias úteis, a fluir os 30 dias supra, pague o débito, ou apresente impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução 
coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para satisfação 
do débito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1113544-76.2019.8.26.0100. O Dr. HENRIQUE DADA PAIVA, Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível do Foro Central Comarca da Capital/SP. Faz Saber a INOVHA IT SEGURANÇA & INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ nº. nº 
11.170.748/0001-59, na pessoa de seu sócio, Sr. MARCELO RICARDO PEREIRA DA SILVA, CPF nº 722.512.719-53 que por parte de 
JMC COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. Foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a quantia de R$6.873,58 
(Novembro/2019) referente débitos relativos a NF 228274-1. 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, pague o debito devidamente atualizado e acrescido das 
demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em 
caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015701-83.2020.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 7ª Vara Cível do 
Foro Regional I – Santana/SP, Dr. José Carlos de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber à MEDPLAST COMÉRCIO 
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA, CNPJ. 60.316.403/0001-76, que lhe foi proposta ação de execução 
de título executivo por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO LTDA, CNPJ. 44.226.066/0001-70, sito à Rua Oratório, 3.167, 
Parque Novo Oratório, Santo André/SP, alegando que as partes mantiveram relação mercantil consubstanciada na venda e compra de 
produtos que gerou a emissão das duplicatas elencadas na petição inicial, as quais, corrigidas e acrescidas dos juros legais, na data de 
distribuição da demanda (17/07/2020), montavam em R$ 12.697,48. Por se encontrar em local ignorado, foi determinada a Citação por 
Edital da executada para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10%, no prazo de 3 
dias, a contar da citação. A executada deverá ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do CPC, em caso de pagamento integral no 
prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de 
embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 dias, 
contados na forma do art.231, do CPC. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% do valor total executado, 
poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. 
Fica a executada advertida que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar elevação de 
honorários advocatícios, multa, e outras penalidades previstas em lei. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei, sendo 
este Fórum localizado na Av. Eng. Caetano Álvares, 594, 2º And. sala 255, Casa Verde - Cidade de São Paulo, 23 de agosto de 2021. 
 
 
 

“COMUNICADO N.º 178/2021”
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei e, considerando o Ofício encaminhado pela Secretaria Muni-

cipal de Saúde, corroborado pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, COMUNICA que, em 
conformidade com a fundamentação legal, RATIFICA o procedimento de DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO N.º 008/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 064/2021, com base nos termos do Artigo 75, 
Inciso VIII da Lei 14.133/2021 de 1º de abril de 2021, para a contratação da sociedade empresária SMK 
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. – CNPJ: 20.506.881/0001-24, para a “Aquisição do Me-
dicamento Ocrelizumabe 300mg, visando atender a determinação judicial, em razão do PROCESSO 
N° 1004016-45.2019.8.26.0347, para a paciente Sra. Janicleide Gonçalves de Lima, para a Secretaria 
Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Matão.

Matão, 02 de setembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 181/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Lici-
tações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO” ob-
jetivando a “Aquisição De Vacinas Influenza (trivalente),” para a Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de quarta-feira, 08 de setembro de 2021, no Departamento 
de Compras e Licitações, sito à Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo, 
das 08h00min às 17h00min, ou no site da Prefeitura (www.matao.sp.gov.br) ou através do site www.
comprasgovernamentais.gov.br.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 21 de setembro de 2021, às 
09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 02 de setembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 182/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 068/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Licita-
ções da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita no 
C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando o REGISTRO 
DE PREÇOS para a “Aquisição De Suco Concentrado,” para a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 21 de setembro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 15h00min no Departamento 
de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 15h00min.
O edital estará disponível a partir de quarta-feira, 08 de setembro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de setembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS 
LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – 
Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público 

– 23/09/2021 às 13h15 - VALOR: R$ 98.369,43 e 2º leilão público – 24/09/2021 às 13h15 - VALOR: R$ 
110.337,68. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BRL 
PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – CNPJ 
22.003.546/0001-39, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de alienação 
fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis 
Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste 
Edital: IMÓVEL: Lote de terreno sob nº “11”, da quadra nº “21”, do loteamento denominado “Residencial 
Portal Bordon II”, em Sumaré-SP, com a área total de 250,00m². MATRÍCULA: 117.179 – Registro de Imóveis 
de Sumaré/SP. FIDUCIANTE: ROSINEIDE JOANA DO NASCIMENTO CPF 331.158.138-56. CONSOLIDAÇÃO 
DA PROPRIEDADE: 23/08/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da 
leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro, 
laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas que 
vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo 
do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não 
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou 
eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos 
leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do 
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

SATO LEILÕES – (11)4223-4343 – 
www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente vendedor: Grupo CCR S.A - CPF sob 
nº 129.367.368-46. - Data: 29 de Setembro de 2021, às 11:00.  O leilão será 
realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à 

Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano o Sul – SP, online no site 
www.satoleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhados serão exibidas no site. Os bens serão 
vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES:  Lote 01: Aprox. 2.000 m³ de 
material fresado; Lote 02: Aprox. 2.000 m³ de material fresado; Lote 03: Aprox. 2.000 m³ de material 
fresado; Lote 04: Aprox. 2.000 m³ de material fresado; Lote 05: Aprox. 2.000 m³ de material fresado; 
Lote 06: Aprox. 1.136 m³ de material fresado; Lote 07: Aprox. 424,51m³ de material fresado; Lote 08: 
Aprox. 3152,79m³ de material fresado; Lote 09: Aprox. 1925,26m³ de material fresado; Lote 10: 
Aprox. 1316,8m³ de material fresado; Lote 11: Aprox. 1437,62m³ de material fresado; Lote 12: Aprox. 
213,14m³ de material fresado; Lote 13: Aprox. 168,74m³ de material fresado; Lote 14: Aprox. 
1313,68m³ de material fresado; Lote 15: Aprox. 322,81m³ de material fresado; Lote 16: Aprox. 
2.142m³ de material fresado; Lote 17: Aprox. 3375,6m³ de material fresado; Lote 18: Aprox. 
1888,24m³ de material fresado; Lote 19: Aprox. 526,7m³ de material fresado; Lote 20: Aprox. 
402,49m³ de material fresado; Lote 21: Aprox. 1.323m³ de material fresado; EDITAL COMPLETO E 
CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE 
www.satoleiloes.com.br. 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS 
LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 
– Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º 

leilão público – 20/09/2021 às 13h30 - VALOR: R$ 248.374,80 e 2º leilão público – 21/09/2021 às 
13h30 - VALOR: R$ 333.417,43. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor 
fiduciário PRAIA VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 68.199.298/0001-44, 
realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos 
termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 
10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: 
IMÓVEL: Lote 20 da Quadra “BJ”, do loteamento denominado “Ninho Verde – Gleba II”, em 
Pardinho/SP, Comarca de Botucatu, com área de 450,00m². Há construção não averbada na matrícula. 
Averbação e regularização ficarão por conta do arrematante. MATRÍCULA: 37.062 – 1º Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de Botucatu/SP. Torna público para conhecimento dos interessados 
que o arrematante do imóvel obrigar-se-á ao cumprimento de todas as disposições constantes de 
todos os Regulamentos do Loteamento “Ninho Verde II Eco Residence”, cujas cópias encontram-se 
disponíveis para acesso público no site www.momentum.com.br. FIDUCIANTES: NILSON AUGUSTO 
DOS SANTOS CPF 022.549.398-58 E LUCI ELAINE DA COSTA SANTOS CPF 116.909.428-78. 
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 04/08/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da 
arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura 
pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, 
registros, averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A 
desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. 
Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante 
alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou eventual diferença 
nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os 
fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do edital 
completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS 
LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 
– Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º 
leilão público – 20/09/2021 às 13h45 - VALOR: R$ 302.000,00 e 2º leilão público – 

21/09/2021 às 13h45 - VALOR: R$ 381.067,28. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, 
autorizada pelo credor fiduciário PRAIA VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 
68.199.298/0001-44, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de 
alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada 
pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições 
estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Lote 12 da Quadra “BL”, do loteamento denominado “Ninho Verde 
– Gleba II”, em Pardinho/SP, Comarca de Botucatu, com a área de 450,00m². Há construção não 
averbada na matrícula. Averbação e regularização ficarão por conta do arrematante. MATRÍCULA: 
37.325 – 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Botucatu/SP. Torna público para 
conhecimento dos interessados que o arrematante do imóvel obrigar-se-á ao cumprimento de todas 
as disposições constantes de todos os Regulamentos do Loteamento “Ninho Verde II Eco Residence”, 
cujas cópias encontram-se disponíveis para acesso público no site www.momentum.com.br. 
FIDUCIANTES: WILSON DE FREITAS JUNIOR CPF 366.936.598-29 E JÉSSICA DE CARVALHO VIEIRA 
FREITAS CPF 380.717.298-09. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 06/08/2021. O arrematante 
pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas 
cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, 
emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da 
arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no 
caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o 
arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou 
eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados 
dos leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, 
através do edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.
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ABERTURA  DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 – PROCESSO Nº 7794/2021: 
Aquisição de 01 (um) Computador Servidor para Banco de Dados 

e Licenciamento SQL, para a Secretaria M. de Administração e Finanças, 
conforme especificações contidas no Edital. Abertura dia 21/09/2021, as 09h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021 – PROCESSO Nº 7706/2021 
– SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS: Aquisição de Gás Liquefeito 
de Petróleo (GLP), para todas as Secretarias Municipais, conforme 
especificações contidas no Edital. Abertura dia 21/09/2021, as 14h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 – PROCESSO Nº 7990/2021: 
Contratação de Empresa para a Manutenção Preventiva e Corretiva de 
Equipamentos Odontológicos, para a Secretaria M. de Saúde, conforme 
especificações contidas no Edital. Abertura dia 22/09/2021, as 09h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 – PROCESSO Nº 8769/2021 
– SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS: Aquisições de Tablets 8”, para 
utilização dos Agentes Comunitários de Saúde, para a Secretaria M. de 
Saúde e Educação, conforme especificações contidas no Edital. Abertura 
dia 17/09/2021, as 09h
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 – PROCESSO Nº 6253/2021 – 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS: Aquisições de Insumos de Diabetes, 
para a Secretaria M. de Saúde, conforme especificações contidas no Edital. 
Abertura dia 17/09/2021, as 14h.
O Edital do PP na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente 
através do site www.capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em 
Editais e o Edital do PE  www.comprasbr.com.br “Acesso Identificado”, 
objetivando o credenciamento ao sistema.

Capão Bonito/SP, 02 de Setembro de 2021.
Dr. Júlio Fernando Dias Galvão - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2021 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 11916/2021 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 03 de setembro ao dia 16 de setembro de 2021, das 08:00 
às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos 
Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 ou 3356, ou pelo 
site www.pregaoeletronico.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021 - FAMESP/
BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2021 - FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 11916/2021 - 
FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CLIPE 
PARA USO PERMANENTE RETO, CLIPE PARA USO TEMPORÁRIO RETO, ETC., EM REGIME DE 
CONSIGNAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL DE BASE DE BAURU, PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, pelo menor preço por item, em conformidade com o disposto no  
Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 17 de setembro de 2021, com início às 09:15 horas.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 855/21, PROCESSO Nº 2021/00933, Oferta de Compra 092301090572021OC01007 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de cateter 
swan-ganz, cuja sessão será realizada no dia 20/09/2021, às 09:00 horas. O edital na íntegra 
estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br a partir 
de 03/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JOSE ROBERTO S. MATTOS e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)

DIVISÃO DE MATERIAL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (NILO)

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0953/2021, Processo 
Administrativo nº 21/01522, Oferta de Compra 092301090572021OC0971, para a constituição de Sistema 
de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de ADALIMUMABE 40 MG SER 0,4 ML 
OU ADALIMUMABE 40 MG SER 0,8ML, cuja sessão será realizada no dia 20/09/2021 às 09:00 horas, no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s) 
www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão 
impressa, no Expediente do NILO, 2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
225, Cerqueira César, São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do 
dia 02/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JULIANE B. DE OLIVEIRA MOURA E SUPLENTES.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)

DIVISÃO DE MATERIAL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (NILO)

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0954/2021, Processo 
Administrativo nº 21/01548, Oferta de Compra 092301090572021OC01143, para a constituição de Sistema 
de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de COLISTIMETATO DE SODIO 1 MI 
UI OU 2 MI UI OU 4,5MI UI, cuja sessão será realizada no dia 21/09/2021 às 09:00 horas, no endereço 
eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s)
www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão 
impressa, no Expediente do NILO, 2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
225, Cerqueira César, São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do 
dia 02/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JULIANE B. DE OLIVEIRA MOURA E SUPLENTES.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna 
público que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, 
Ilhabela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 106/2021 RETIFICADO - 
Pregão Presencial n° 036/2021-Processo Administrativo nº8.499/2020. 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de em-
presa especializada com fornecimento de material e mão de obra para 
prestação de serviço de manutenção de embarcações. Nova data da en-
trega das propostas dia 17/09/2021 as 10:10horas. Edital nº 113/2021 – 
Pregão Eletrônico nº 043/2021-Processo Administrativo nº 8.001/2021. 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de grama 
e plantas ornamentais. Data da entrega das propostas dia 17/09/2021 
as 10:00horas. Edital nº 114/2021 – Concorrência Pública nº 006/2021 
- Processo Administrativo nº 4.683/2021. OBJETO: Contratação de em-
presa especializada para execução de serviços de publicidade pres-
tados por agência de propaganda. Data da entrega das propostas dia 
19/10/2021 as 10:30horas. Edital nº 115/2021 – Pregão Eletrônico nº 
044/2021 – Proc. Adm. nº 3.094/2021. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de material de escritório. Data da entrega 
das propostas dia 20/09/2021 às 10:00hs.  Os Editais completo deve-
rão ser retirados no portal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.
br – serviços – licitações e quaisquer informações poderão ser obtidas 
no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou pelo telefone (12) 
3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data da 
abertura. Ilhabela, 02 de setembro de 2021 – Benedito Wenceslau Neto 
- Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 482,90

Acha-se aberta na Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na Moda-

lidade Tomada de Preço nº 01/2021, referente ao Processo nº SES-PRC-2021/15199,objetivando Obra de Reforma 

da Fachada e Telhado do Prédio da Bromatologia e Química do Instituto Adolfo Lutz. A realização da Sessão Pública 

será no dia 28/09/2021 às 10:00. O edital na íntegra também estará disponível para consulta e retirada na Avenida Dr. 

Arnaldo, 351 – 1º andar – Sala 105 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP das 10:00 às 17:00 horas, ou através dos sites    

www.imesp.com.br e www.e-negociospublicos.com.br 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO 

DA EDUCAÇÃO 
Diretoria de Ensino Norte 1

Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino Região 
Norte 1, Pregão Eletrônico nº 04/2021, através da 
Oferta de Compra 080269000012021OC00018, 
destinado a contratação de serviços de manipu-
lação de alimentos e preparo de refeições para 
distribuição aos alunos da Rede Pública Estadual, 
do tipo menor preço. A data do inicio do prazo para 
envio para proposta eletrônica - 03/09/2021. A 
realização da sessão será no dia 17/09/2021 às 
10h00, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Processo n.º 1106-PG/2021
Pregão Eletrônico n.º 017/0221 
Requerente: Secretaria de Saúde
Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO MÉDICO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITO NO 
ANEXO I.
No desempenho das funções institucionais de Secretário Municipal de Economia e Finanças, considerando 
que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais nos termos de que preceituam as Leis 
nº 10.520/02 e 8.666/93, Decretos Municipais nº 5.205, de 24 de novembro de 2004, alterado pelo decreto 
nº 5247 de 29 de março de 2005 e nº 5278, de 27 de junho de 2005, alterado pelo decreto nº 7762, de 06 de 
agosto de 2020, e demais legislações pertinentes, RATIFICO a decisão do pregoeiro, mantendo a licitante 
Clínica Médica Daher e Mansur limitada e PP habilitada e classificada em primeiro lugar.
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para dar ciência aos interessados através de publicação na 
Imprensa Oficial competente no prazo legal.
Sem mais para o momento,
Atenciosamente.

Jahu, 01 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO

Secretário de Economia e Finanças

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSOS nº 2.645-PG/2020 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 027/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (TFD) PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
(SUS) - JAÚ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARCIALMENTE COM RECURSOS 
FEDERAIS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR– CONVÊNIO n.º 4305/2019.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22 de setembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas
O Edital estará disponível a partir de 03 de setembro de 2021 no Departamento de Licitações situada na 
Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD 
novo primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br 
ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 
das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 02 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSOS nº 3.406-PG/2020 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA VAN – MINIBUS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, 
NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, 
PARCIALMENTE COM RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR 
– CONVÊNIO n.º 7074.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22 de setembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas
O Edital estará disponível a partir de 03 de setembro de 2021 no Departamento de Licitações situada na 
Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD 
novo primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br 
ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 
das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 02 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSOS nº 1.005-PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 031/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARROS ZERO KM, A SER UTILIZADO PELA UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO VILA DIGNIDADE DE JAÚ, COM RECURSO ORIUNDO DO CONVÊNIO 
Nº 895411/2019, CELEBRADO PELA UNIÃO POR MEIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 21 de setembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 03 de setembro de 2021 no Departamento de Licitações situada na 
Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD 
novo primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br 
ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 
das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 02 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSOS nº 1.497 - PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA 
“LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CAMINHÕES TIPO BASCULANTE, EQUIPADOS COM CAÇAMBAS 
ESPECÍFICAS PARA COLETA DE RESÍDUOS URBANOS (LIXO)”, VISANDO À EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS INERENTES DE COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NAS 
RUAS DO MUNICÍPIO DE JAHU.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 20 de setembro de 2021 - HORÁRIO: 14:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 03 de setembro de 2021 no Departamento de Licitações situada na 
Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD 
novo primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.
org.br ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 
3602-1804 das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 02 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSOS nº 1.498 - PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, 
CAPINAÇÃO, RASPAGEM DE GUIAS E SARJETAS E/OU CAPINAÇÃO E COLETA DE GALHOS 
DE PODAS DE ÁRVORES, DE JARDINAGEM E DE INSERVÍVEIS EM VIAS E LOGRADOUROS.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 20 de setembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 03 de setembro de 2021 no Departamento de Licitações situada na 
Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD 
novo primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.
org.br ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 
3602-1804 das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 02 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSOS nº 2.380 - PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 - 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE ENFERMAGEM.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 21 de setembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 03 de setembro de 2021 no Departamento de Licitações situada na 
Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD 
novo primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.
org.br ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 
3602-1804 das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 02 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSOS nº 2.391 - PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE COM ENTREGA PARCELADA.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 20 de setembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 03 de setembro de 2021 no Departamento de Licitações situada na Rua 
Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD novo primeiro 
uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br ou no site www.jau.
sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 02 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSO Nº 079/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

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 005/2021, do tipo MENOR 
PREÇO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2021, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CONSULTAS MEDICAS (CLINICO GERAL)”, que será 
regida pela Lei Federal n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, 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 de-
zembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 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 22/09/2021.
• Abertura das propostas de preços dia 22/09/2021.
• Inicio da sessão de disputa de preços dia 22/09/2021 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 02 de setembro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

EDITAL Nº 237/2021
LEILÃO Nº 001/2021 – PROCESSO Nº 3004/2021

A Prefeitura Municipal de São Manuel/SP, torna público que será realizado Leilão Online, p/ meio do
site  www.gilsonleiloes.com.br,  e  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Manuel,
https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/editais/1, p/ Leiloeiro Oficial GILSON KENITI INUMARU que
conduzirá  a  hasta  pública  assistido  pela  Comissão  de  Leilão  da  Prefeitura  Municipal  de  São
Manuel/SP.  Todos os  lotes  serão  numerados e poderão ser  leiloados  um a um,  ou,  agrupados,
conforme  determinado  pelo  Leiloeiro  Oficial  e  a  Comissão  de  Leilão  desta  Prefeitura,  para  a
alienação, pela melhor oferta, no estado em que se encontram, consoante as regras e disposições
deste ato convocatório. Leilão: Encerramento no dia 20/09/2021 às 14h, no site supracitado.
OBJETO: Bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura de São Manuel,  sendo
veículos  com  direito  a  documento  e  sucatas  diversas.  Visitação:  Nos  dias  08/09/21  e
09/09/21 das 09h às 10:30h e das 13:30h às 15:30h. Os bens estão depositados na R. Luiza Ludivica
Levay, s/nº, Bairro Quaresmeira,  São Manuel/SP (Depósito), R. Batista Martins, 711 Centro,  São
Manuel/SP (Almoxarifado) e R. Angelo Pascotto, 02, B. Jardim Alvorada, São Manuel/SP (U.V.A) . O
participante  deverá cadastrar-se até 24h antes do leilão. Quaisquer esclarecimentos poderão ser
obtidos através do site supra, Tel. 0800-707-9339 ou e-mail contato@gilsonleiloes.com.br. O Edital
está  disponível  gratuitamente  no  site  da  Prefeitura  de  São  Manuel,
https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/editais/1  e  no  site  do  Leiloeiro  Oficial
www.gilsonleiloes.com.br. São Manuel/SP, 26/08/21.

RICARDO SALARO NETO - PREFEITO MUNICIPAL 

PROCESSO Nº 69101/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021

OBJETO: Aquisição de tatames para 
utilização no Complexo de Artes Marciais 
para diversas técnicas de Artes Marciais, 
através de SRP (Sistema de Registro de 
Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14:00 
horas do dia 17 de setembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 15:00 horas do dia 
17 de setembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, 
diretamente em www.bllcompras.org.
br ou através de link no site da Prefeitura 
Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.
sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no 
endereço acima, pelo telefone (13) 3854-
8700 ou pelo e-mail compras@cajati.
sp.gov.br.
 

Cajati, 02 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE ADITAMENTO DE 
CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
PROCESSO N.º 013/2020
CONTRATO N.º 015/2020

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para a reforma do 
Centro Poliesportivo Governador Mario 
Covas, conforme projetos e plano de 
trabalho do Convênio nº 0927/2019, 
celebrado junto com a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional.
CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
CANANÉIA.
CONTRATADA: ENGETEC 
ENGENHARIA EIRELI – EPP.
PRAZO ADITADO: 150 (cento e 
cinquenta) dias.

Cananéia, 11 de agosto de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

“COMUNICADO N.º 171/2021”
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito Municipal de Matão, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o Ofício encaminhado pela Se-

cretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle Interno, COMUNICA que, em conformidade 
com a fundamentação legal, RATIFICA o procedimento de INEXIGIBILIDADE* DE LICITAÇÃO, 
com base nos termos do artigo 74, V da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, para a locação 
dos imóvel localizado com frente para a Rua Rui Barbosa, n.º 825 com a Avenida 7 de Setembro – 
Centro – Matão/SP, imóvel que tem como finalidade a instalação de uma unidade do POUPATEMPO, 
em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, que tem como proprietário do imóvel a DATTA 
HOLDING S/A.

Matão, 19 de agosto de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO 
* Republicado por ter saído com Incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 172/2021”
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito Municipal de Matão, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o Ofício encaminhado pela Se-

cretaria Municipal de Saúde, COMUNICA que, em conformidade com a fundamentação legal, RATI-
FICA o procedimento de INEXIGIBILIDADE* DE LICITAÇÃO, com base nos termos do artigo 
74, V da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, para a locação de imóvel localizado na Avenida 
Siqueira Campos, n.º 970 – Centro – Matão/SP, imóvel que visa abrigar as sedes da Vigilância em 
Saúde de nossa cidade, incluindo a VIGILÂNCIA SANITÁRIA e a VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ-
GICA, que tem como locador a SRA. GRAZIELLE ELIZA BAMBOZZI.

Matão, 19 de agosto de 2021.
SR APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO 
* Republicado por ter saído com Incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 180/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 066/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Lici-
tações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR SESSÃO” objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS para a “Contratação De Empresa Especializada Para A Prestação De Ser-
viços De Sessões De Câmara Hiperbárica, Com O Fornecimento De Todos Os Materiais E Insumos 
Pertinentes Ao Procedimento” para a Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 20 de setembro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 15h00min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 15h00min.
O edital estará disponível a partir de quarta-feira, 08 de setembro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de setembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 184/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 070/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Lici-
tações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando o REGIS-
TRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Refeições Do Tipo Marmitex,” para as Diversas Secretarias 
da Prefeitura Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 22 de setembro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 15h00min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 15h00min.
O edital estará disponível a partir de quarta-feira, 08 de setembro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de setembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 185/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Gêneros Alimentícios,” para a Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 23 de setembro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 09h00min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 09h00min.
O edital estará disponível a partir de quarta-feira, 08 de setembro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de setembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 186/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 072/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Carnes,” para a Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 23 de setembro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 14h00min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 14h00min.
O edital estará disponível a partir de quarta-feira, 08 de setembro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de setembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

DocuSign Envelope ID: 84B3846F-5945-44D7-A329-9B0A10148ED0



B2gazetasp.com.br
Sexta-feira, 3 De Setembro De 2021 Economia

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

ABERTURA  DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 – PROCESSO Nº 7794/2021: 
Aquisição de 01 (um) Computador Servidor para Banco de Dados 

e Licenciamento SQL, para a Secretaria M. de Administração e Finanças, 
conforme especificações contidas no Edital. Abertura dia 21/09/2021, as 09h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021 – PROCESSO Nº 7706/2021 
– SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS: Aquisição de Gás Liquefeito 
de Petróleo (GLP), para todas as Secretarias Municipais, conforme 
especificações contidas no Edital. Abertura dia 21/09/2021, as 14h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 – PROCESSO Nº 7990/2021: 
Contratação de Empresa para a Manutenção Preventiva e Corretiva de 
Equipamentos Odontológicos, para a Secretaria M. de Saúde, conforme 
especificações contidas no Edital. Abertura dia 22/09/2021, as 09h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 – PROCESSO Nº 8769/2021 
– SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS: Aquisições de Tablets 8”, para 
utilização dos Agentes Comunitários de Saúde, para a Secretaria M. de 
Saúde e Educação, conforme especificações contidas no Edital. Abertura 
dia 17/09/2021, as 09h
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 – PROCESSO Nº 6253/2021 – 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS: Aquisições de Insumos de Diabetes, 
para a Secretaria M. de Saúde, conforme especificações contidas no Edital. 
Abertura dia 17/09/2021, as 14h.
O Edital do PP na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente 
através do site www.capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em 
Editais e o Edital do PE  www.comprasbr.com.br “Acesso Identificado”, 
objetivando o credenciamento ao sistema.

Capão Bonito/SP, 02 de Setembro de 2021.
Dr. Júlio Fernando Dias Galvão - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2021 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 11916/2021 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 03 de setembro ao dia 16 de setembro de 2021, das 08:00 
às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos 
Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 ou 3356, ou pelo 
site www.pregaoeletronico.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021 - FAMESP/
BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2021 - FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 11916/2021 - 
FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CLIPE 
PARA USO PERMANENTE RETO, CLIPE PARA USO TEMPORÁRIO RETO, ETC., EM REGIME DE 
CONSIGNAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL DE BASE DE BAURU, PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, pelo menor preço por item, em conformidade com o disposto no  
Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 17 de setembro de 2021, com início às 09:15 horas.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 855/21, PROCESSO Nº 2021/00933, Oferta de Compra 092301090572021OC01007 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de cateter 
swan-ganz, cuja sessão será realizada no dia 20/09/2021, às 09:00 horas. O edital na íntegra 
estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br a partir 
de 03/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JOSE ROBERTO S. MATTOS e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)

DIVISÃO DE MATERIAL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (NILO)

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0953/2021, Processo 
Administrativo nº 21/01522, Oferta de Compra 092301090572021OC0971, para a constituição de Sistema 
de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de ADALIMUMABE 40 MG SER 0,4 ML 
OU ADALIMUMABE 40 MG SER 0,8ML, cuja sessão será realizada no dia 20/09/2021 às 09:00 horas, no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s) 
www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão 
impressa, no Expediente do NILO, 2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
225, Cerqueira César, São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do 
dia 02/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JULIANE B. DE OLIVEIRA MOURA E SUPLENTES.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)

DIVISÃO DE MATERIAL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (NILO)

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0954/2021, Processo 
Administrativo nº 21/01548, Oferta de Compra 092301090572021OC01143, para a constituição de Sistema 
de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de COLISTIMETATO DE SODIO 1 MI 
UI OU 2 MI UI OU 4,5MI UI, cuja sessão será realizada no dia 21/09/2021 às 09:00 horas, no endereço 
eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s)
www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão 
impressa, no Expediente do NILO, 2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
225, Cerqueira César, São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do 
dia 02/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JULIANE B. DE OLIVEIRA MOURA E SUPLENTES.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna 
público que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, 
Ilhabela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 106/2021 RETIFICADO - 
Pregão Presencial n° 036/2021-Processo Administrativo nº8.499/2020. 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de em-
presa especializada com fornecimento de material e mão de obra para 
prestação de serviço de manutenção de embarcações. Nova data da en-
trega das propostas dia 17/09/2021 as 10:10horas. Edital nº 113/2021 – 
Pregão Eletrônico nº 043/2021-Processo Administrativo nº 8.001/2021. 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de grama 
e plantas ornamentais. Data da entrega das propostas dia 17/09/2021 
as 10:00horas. Edital nº 114/2021 – Concorrência Pública nº 006/2021 
- Processo Administrativo nº 4.683/2021. OBJETO: Contratação de em-
presa especializada para execução de serviços de publicidade pres-
tados por agência de propaganda. Data da entrega das propostas dia 
19/10/2021 as 10:30horas. Edital nº 115/2021 – Pregão Eletrônico nº 
044/2021 – Proc. Adm. nº 3.094/2021. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de material de escritório. Data da entrega 
das propostas dia 20/09/2021 às 10:00hs.  Os Editais completo deve-
rão ser retirados no portal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.
br – serviços – licitações e quaisquer informações poderão ser obtidas 
no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou pelo telefone (12) 
3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data da 
abertura. Ilhabela, 02 de setembro de 2021 – Benedito Wenceslau Neto 
- Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 482,90

Acha-se aberta na Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na Moda-

lidade Tomada de Preço nº 01/2021, referente ao Processo nº SES-PRC-2021/15199,objetivando Obra de Reforma 

da Fachada e Telhado do Prédio da Bromatologia e Química do Instituto Adolfo Lutz. A realização da Sessão Pública 

será no dia 28/09/2021 às 10:00. O edital na íntegra também estará disponível para consulta e retirada na Avenida Dr. 

Arnaldo, 351 – 1º andar – Sala 105 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP das 10:00 às 17:00 horas, ou através dos sites    

www.imesp.com.br e www.e-negociospublicos.com.br 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO 

DA EDUCAÇÃO 
Diretoria de Ensino Norte 1

Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino Região 
Norte 1, Pregão Eletrônico nº 04/2021, através da 
Oferta de Compra 080269000012021OC00018, 
destinado a contratação de serviços de manipu-
lação de alimentos e preparo de refeições para 
distribuição aos alunos da Rede Pública Estadual, 
do tipo menor preço. A data do inicio do prazo para 
envio para proposta eletrônica - 03/09/2021. A 
realização da sessão será no dia 17/09/2021 às 
10h00, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Processo n.º 1106-PG/2021
Pregão Eletrônico n.º 017/0221 
Requerente: Secretaria de Saúde
Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO MÉDICO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITO NO 
ANEXO I.
No desempenho das funções institucionais de Secretário Municipal de Economia e Finanças, considerando 
que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais nos termos de que preceituam as Leis 
nº 10.520/02 e 8.666/93, Decretos Municipais nº 5.205, de 24 de novembro de 2004, alterado pelo decreto 
nº 5247 de 29 de março de 2005 e nº 5278, de 27 de junho de 2005, alterado pelo decreto nº 7762, de 06 de 
agosto de 2020, e demais legislações pertinentes, RATIFICO a decisão do pregoeiro, mantendo a licitante 
Clínica Médica Daher e Mansur limitada e PP habilitada e classificada em primeiro lugar.
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para dar ciência aos interessados através de publicação na 
Imprensa Oficial competente no prazo legal.
Sem mais para o momento,
Atenciosamente.

Jahu, 01 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO

Secretário de Economia e Finanças

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSOS nº 2.645-PG/2020 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 027/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (TFD) PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
(SUS) - JAÚ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARCIALMENTE COM RECURSOS 
FEDERAIS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR– CONVÊNIO n.º 4305/2019.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22 de setembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas
O Edital estará disponível a partir de 03 de setembro de 2021 no Departamento de Licitações situada na 
Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD 
novo primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br 
ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 
das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 02 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSOS nº 3.406-PG/2020 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA VAN – MINIBUS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, 
NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, 
PARCIALMENTE COM RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR 
– CONVÊNIO n.º 7074.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22 de setembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas
O Edital estará disponível a partir de 03 de setembro de 2021 no Departamento de Licitações situada na 
Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD 
novo primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br 
ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 
das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 02 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSOS nº 1.005-PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 031/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARROS ZERO KM, A SER UTILIZADO PELA UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO VILA DIGNIDADE DE JAÚ, COM RECURSO ORIUNDO DO CONVÊNIO 
Nº 895411/2019, CELEBRADO PELA UNIÃO POR MEIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 21 de setembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 03 de setembro de 2021 no Departamento de Licitações situada na 
Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD 
novo primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br 
ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 
das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 02 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSOS nº 1.497 - PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA 
“LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CAMINHÕES TIPO BASCULANTE, EQUIPADOS COM CAÇAMBAS 
ESPECÍFICAS PARA COLETA DE RESÍDUOS URBANOS (LIXO)”, VISANDO À EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS INERENTES DE COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NAS 
RUAS DO MUNICÍPIO DE JAHU.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 20 de setembro de 2021 - HORÁRIO: 14:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 03 de setembro de 2021 no Departamento de Licitações situada na 
Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD 
novo primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.
org.br ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 
3602-1804 das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 02 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSOS nº 1.498 - PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, 
CAPINAÇÃO, RASPAGEM DE GUIAS E SARJETAS E/OU CAPINAÇÃO E COLETA DE GALHOS 
DE PODAS DE ÁRVORES, DE JARDINAGEM E DE INSERVÍVEIS EM VIAS E LOGRADOUROS.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 20 de setembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 03 de setembro de 2021 no Departamento de Licitações situada na 
Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD 
novo primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.
org.br ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 
3602-1804 das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 02 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSOS nº 2.380 - PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 - 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE ENFERMAGEM.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 21 de setembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 03 de setembro de 2021 no Departamento de Licitações situada na 
Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD 
novo primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.
org.br ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 
3602-1804 das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 02 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSOS nº 2.391 - PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE COM ENTREGA PARCELADA.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 20 de setembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 03 de setembro de 2021 no Departamento de Licitações situada na Rua 
Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD novo primeiro 
uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br ou no site www.jau.
sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 02 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSO Nº 079/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

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 005/2021, do tipo MENOR 
PREÇO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2021, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CONSULTAS MEDICAS (CLINICO GERAL)”, que será 
regida pela Lei Federal n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, 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 de-
zembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 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 22/09/2021.
• Abertura das propostas de preços dia 22/09/2021.
• Inicio da sessão de disputa de preços dia 22/09/2021 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 02 de setembro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

EDITAL Nº 237/2021
LEILÃO Nº 001/2021 – PROCESSO Nº 3004/2021

A Prefeitura Municipal de São Manuel/SP, torna público que será realizado Leilão Online, p/ meio do
site  www.gilsonleiloes.com.br,  e  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Manuel,
https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/editais/1, p/ Leiloeiro Oficial GILSON KENITI INUMARU que
conduzirá  a  hasta  pública  assistido  pela  Comissão  de  Leilão  da  Prefeitura  Municipal  de  São
Manuel/SP.  Todos os  lotes  serão  numerados e poderão ser  leiloados  um a um,  ou,  agrupados,
conforme  determinado  pelo  Leiloeiro  Oficial  e  a  Comissão  de  Leilão  desta  Prefeitura,  para  a
alienação, pela melhor oferta, no estado em que se encontram, consoante as regras e disposições
deste ato convocatório. Leilão: Encerramento no dia 20/09/2021 às 14h, no site supracitado.
OBJETO: Bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura de São Manuel,  sendo
veículos  com  direito  a  documento  e  sucatas  diversas.  Visitação:  Nos  dias  08/09/21  e
09/09/21 das 09h às 10:30h e das 13:30h às 15:30h. Os bens estão depositados na R. Luiza Ludivica
Levay, s/nº, Bairro Quaresmeira,  São Manuel/SP (Depósito), R. Batista Martins, 711 Centro,  São
Manuel/SP (Almoxarifado) e R. Angelo Pascotto, 02, B. Jardim Alvorada, São Manuel/SP (U.V.A) . O
participante  deverá cadastrar-se até 24h antes do leilão. Quaisquer esclarecimentos poderão ser
obtidos através do site supra, Tel. 0800-707-9339 ou e-mail contato@gilsonleiloes.com.br. O Edital
está  disponível  gratuitamente  no  site  da  Prefeitura  de  São  Manuel,
https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/editais/1  e  no  site  do  Leiloeiro  Oficial
www.gilsonleiloes.com.br. São Manuel/SP, 26/08/21.

RICARDO SALARO NETO - PREFEITO MUNICIPAL 

PROCESSO Nº 69101/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021

OBJETO: Aquisição de tatames para 
utilização no Complexo de Artes Marciais 
para diversas técnicas de Artes Marciais, 
através de SRP (Sistema de Registro de 
Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14:00 
horas do dia 17 de setembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 15:00 horas do dia 
17 de setembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, 
diretamente em www.bllcompras.org.
br ou através de link no site da Prefeitura 
Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.
sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no 
endereço acima, pelo telefone (13) 3854-
8700 ou pelo e-mail compras@cajati.
sp.gov.br.
 

Cajati, 02 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE ADITAMENTO DE 
CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
PROCESSO N.º 013/2020
CONTRATO N.º 015/2020

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para a reforma do 
Centro Poliesportivo Governador Mario 
Covas, conforme projetos e plano de 
trabalho do Convênio nº 0927/2019, 
celebrado junto com a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional.
CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
CANANÉIA.
CONTRATADA: ENGETEC 
ENGENHARIA EIRELI – EPP.
PRAZO ADITADO: 150 (cento e 
cinquenta) dias.

Cananéia, 11 de agosto de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

“COMUNICADO N.º 171/2021”
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito Municipal de Matão, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o Ofício encaminhado pela Se-

cretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle Interno, COMUNICA que, em conformidade 
com a fundamentação legal, RATIFICA o procedimento de INEXIGIBILIDADE* DE LICITAÇÃO, 
com base nos termos do artigo 74, V da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, para a locação 
dos imóvel localizado com frente para a Rua Rui Barbosa, n.º 825 com a Avenida 7 de Setembro – 
Centro – Matão/SP, imóvel que tem como finalidade a instalação de uma unidade do POUPATEMPO, 
em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, que tem como proprietário do imóvel a DATTA 
HOLDING S/A.

Matão, 19 de agosto de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO 
* Republicado por ter saído com Incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 172/2021”
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito Municipal de Matão, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o Ofício encaminhado pela Se-

cretaria Municipal de Saúde, COMUNICA que, em conformidade com a fundamentação legal, RATI-
FICA o procedimento de INEXIGIBILIDADE* DE LICITAÇÃO, com base nos termos do artigo 
74, V da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, para a locação de imóvel localizado na Avenida 
Siqueira Campos, n.º 970 – Centro – Matão/SP, imóvel que visa abrigar as sedes da Vigilância em 
Saúde de nossa cidade, incluindo a VIGILÂNCIA SANITÁRIA e a VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ-
GICA, que tem como locador a SRA. GRAZIELLE ELIZA BAMBOZZI.

Matão, 19 de agosto de 2021.
SR APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO 
* Republicado por ter saído com Incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 180/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 066/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Lici-
tações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR SESSÃO” objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS para a “Contratação De Empresa Especializada Para A Prestação De Ser-
viços De Sessões De Câmara Hiperbárica, Com O Fornecimento De Todos Os Materiais E Insumos 
Pertinentes Ao Procedimento” para a Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 20 de setembro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 15h00min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 15h00min.
O edital estará disponível a partir de quarta-feira, 08 de setembro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de setembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 184/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 070/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Lici-
tações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando o REGIS-
TRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Refeições Do Tipo Marmitex,” para as Diversas Secretarias 
da Prefeitura Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 22 de setembro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 15h00min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 15h00min.
O edital estará disponível a partir de quarta-feira, 08 de setembro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de setembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 185/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Gêneros Alimentícios,” para a Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 23 de setembro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 09h00min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 09h00min.
O edital estará disponível a partir de quarta-feira, 08 de setembro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de setembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 186/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 072/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Carnes,” para a Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 23 de setembro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 14h00min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 14h00min.
O edital estará disponível a partir de quarta-feira, 08 de setembro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de setembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

B3gazetasp.com.br
Sexta-feira, 3 De Setembro De 2021 Economia

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES do CIRO FELIX MENEZES e seus her-
deiros necessários, na qualidade de titular de direito real do imóvel usucapiendo, objetivado na 
transcrição nº 17.420 do 9º Registro de Imóveis da Capital, de que se processa nesta Serventia 
Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em, UMA 
CASA e seu terreno situado à Rua Coronel João de Oliveira Melo, nº 1095, lote 08 da quadra 01, 
Vila Antonieta, Subdistrito do TATUAPÉ, tem início no ponto denominado P1, distante 164,90m do 
alinhamento predial da Rua Coronel João de Oliveira Melo com a Rua Mineiros Atômicos; Do ponto 
P1, segue a distância de 5,15m da Rua Coronel João de Oliveira Melo, com azimute de 135º31’08”, 
até encontrar o Ponto P2; Daí deflete a esquerda, com azimute de 44º36’46”, segue a distância de 
49,80m, confrontando com o imóvel nº 1097, lote 7, matriculado sob nº 20.602 do 9ºRI, de titularidade 
dominial de Olinto Rodrigues Gomes e outro, até encontrar o ponto P3; Daí deflete a esquerda, com 
azimute de 316º04’15”, segue a distância de 5,02m, confrontando com o imóvel nº 1166, Lote 31, 
da Rua Petrobrás, matriculado sob nº 74.094 do 9ºRI, de titularidade dominial de Mario Yoshimori 
Hashimoto e outro, até o ponto P4; Daí deflete a esquerda, com azimute de 224º45’48”, segue a dis-
tância de 49,85m, confrontando com o imóvel nº 1089, parte remanescente do lote 8, da Rua Coronel 
João de Oliveira Melo, transcrito sob nº 17.420 do 9ºRI, de titularidade dominial de Arthur Ferreira 
Azambuja e outro, até o ponto P1, início desta descrição, encerrando uma área de 253,31m² de su-
perfície, cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 03 de maio de 2020, prenotado sob nº 
640.949, em 03 de junho de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 07 de abril de 2020, no 
Livro 4067, fls.357/365, pelo 26º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e demais documentos exigidos 
pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual VANDERLEI 
GIACCIANI, brasileiro, aposentado, viúvo, RG nº 3.053.236-X-SSP/SP, CPF/MF nº 197.581.548-34, 
e EDELZUITA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, brasileira, diarista, solteira, maior, RG nº 39.241.077-1-
SSP/SP, CPF/MF nº 151.751.728-16, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, à Rua Coronel 
João de Oliveira Melo, nº 1095, Vila Antonieta, CEP: 03474-020, solicita o Reconhecimento da Usu-
capião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercer 
posse sem interrupção, nem oposição, independente de título e boa-fé, e com intenção de ser dono, 
por prazo superior a 15 (quinze) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certificação de que 
os notificandos se encontram em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento no §13 do 
artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 136.12, do Capitulo XX, das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, 
NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no horário das 
9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, a fim de obter 
os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa nesta Serventia, 
podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de até 15 (quinze) 
dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, nos termos do 
artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio dos notificandos será interpretado como sua 
concordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Paulo, nesta 
data. O Oficial, Francisco Raymundo.

FRENTE HOLDING FINANCEIRA S.A. - CNPJ nº 34.935.657/0001-62 - NIRE 35300541855
Ata Da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 21.08.2020

Data: 21 de agosto de 2020, às 10:00 horas. Local: Sede Social, na Rua do Rócio, nº 350 - 8º andar - Conjunto 81 e 82 – Edifício
Atrium XI - Vila Olímpia - CEP 04552-000 - São Paulo-SP. Presença: Totalidade dos acionistas. MESA: Presidente: Daniela
Fátima Bernardi Marchiori. Secretário: Ricardo Baraçal Panariello. Ordem Do Dia: 1. Exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras  referentes ao exercício findo em 31.12.2019, a saber: Balanço Patrimonial, e as seguintes
demonstrações: Resultado; Mutações do Patrimônio Liquido; Fluxo de Caixa; Notas Explicativas e Relatório dos Auditores
Independentes; e 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício. Deliberações: O Sr. Presidente esclareceu que: De
acordo com o item II do artigo 294 da Lei 6.404/76 (com a nova redação dada ao seu caput pela Lei n° 13.818, de 24 de abril de
2019) fica dispensada a publicação dos documentos mencionados no item “1” da ordem do dia. A sociedade possui menos de 20
(vinte) acionistas e tem patrimônio líquido inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Após, os esclarecimentos acima,
foram aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações: 1. Aprovar, sem ressalvas, todos os documentos mencionados no
item “1” da ordem do dia; 2. A sociedade não apresentou resultado 31.12.2019. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata em livro próprio, a qual foi lida,
aprovada e por todos assinada. São Paulo, 21 de agosto de 2020. PRESENÇA: Acionistas: Altino Pavan; Carlos Henrique
Brown;Daniela Fátima Bernardi Marchiori; e Ricardo Baracal Panariello. Assinaturas: Presidente: Daniela Fátima Bernardi
Marchiori. Secretário: Ricardo Baraçal Panariello. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.Daniela Fatima Bernardi
Marchiori – Presidente; Ricardo Baracal Panariello – Secretário. JUCESP nº 435.733/20-5em 16/10/2020.

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
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. 
  
 

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IX - VILA PRUDENTE – SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009867-12.2019.8.26.0009. O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível 
do Foro Regional IX – Vila Prudente, Estado de São Paulo -SP, Dr(a). Otávio Augusto de Oliveira 
Franco, na forma da Lei, etc.,Faz Saber a THAINÁ DE CERQUEIRA FIORENTINI, RG nº 42.702.467-
5, e do CPF/MF nº 436.222.628-18 que CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A, lhe ajuizou ação 
de Cobrança,Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 4.495,11 (quatro mil, quatrocentos e 
noventa e cinco reais e onze centavos) atualizado até o mês de Agosto de 2019, referente ao Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais, curso de DIREITO e recebeu o CA nº 1 490885, nãocumprindo 
com os pagamentos dos meses: OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO ano letivo 2014. 
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação poredital, para que em 15 dias, a fluir dos 
20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. 
Não sendo contestada a ação, o réu seráconsiderado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o edital afixado e publicadona forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos17 de agosto 
de 2021 

SF Empreendimentos 
e Participações S/A

C.N.P.J. 04.873.656/0001-70 - NIRE 35300365950
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 05/03/21, às 11:00 horas, na sede social em Cam-
pinas-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totali-
dade. Mesa: Edison Viana Silveira Franco - Presidente; 
Camila Silveira Franco de Paula Freitas - Secretária. Deli-
berações Unânimes: a) Reeleição dos membros do Con-
selho de Administração todos com mandato de 3 anos, 
iniciando-se em 05/03/2021 e encerrando em 05/03/2024. 
Os conselheiros terão remuneração compatível com as 
atividades exercidas, desde que não exercendo cargo 
na diretoria. O Conselho de Administração ficará assim 
composto: Presidente do Conselho de Administração: 
Edison Viana Silveira Franco; Conselheiros: Dinadege 
Marchioni Silveira Franco; Susi Marchioni Silveira Franco; 
Erik Marchioni Silveira Franco; Camila Silveira Franco de 
Paula Freitas; André Luis Morete e Emilson Luiz Zanetti. 
b) Outros assuntos de interesse social. Nada mais. JU-
CESP nº 154.234/21-7 em 08/04/2021. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

SF Empreendimentos 
e Participações S/A

C.N.P.J. 04.873.656/0001-70 - NIRE 35300365950
Extrato da Ata da Reunião do Conselho 

de Administração
Aos 08/03/21, às 14 horas, em Campinas-SP. Convoca-
ção: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Edison 
Viana Silveira Franco - Presidente; Camila Silveira Franco 
de Paula Freitas - Secretária. Deliberações Unânimes: 
a) Reeleição dos diretores, cujos mandatos vencerão 
em 09/03/2021, com mandato a vencer em 09/03/2024 e 
remuneração compatível com o mercado: Diretor Presi-
dente: Edison Viana Silveira Franco; Diretora Adminis-
trativa Financeira: Camila Silveira Franco de Paula Frei-
tas e Diretores: José Joaquim Morete, e Erik Marchioni 
Silveira Franco, b) Reeleição dos membros da diretoria 
da sociedade controlada Transo Transportes Ltda, com-
posta: Diretores: Erik Marchioni Silveira Franco; Camila 
Silveira Franco de Paula Freitas, e José Joaquim Morete, 
todos qualificados no original, com mandato por tempo in-
determinado.  Nada mais. JUCESP nº 154.236/21-4 em 
08/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PROCESSO Nº. 0169997-
94.2008.8.26.0100  Edberto 
Ferreira e Daniela Bras.  

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RANGEL PESTANA” - CNPJ 
54.959.531/0001-35  EDBERTO FERREIRA CPF 066.214.588-78 e DANIELA BRAS - CPF 
277.632.208-99

 A PRIMEIRA PRAÇA terá início no dia 06 de Setembro de 2021, às 16:00 horas encerrará no dia 09 de 
Setembro de 2021, às 16:00 horas

SEGUNDA PRAÇA com início no dia 09 de Setembro de 2021 às 
16:01 horas 07 de Outubro de 2021, às 16:00 horas

SEGUNDA PRAÇA  
 LOTE ÚNICO: 

Valor da Avaliação atualizada 
(07/2021): R$ 234.169,07.  
ÔNUS/GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA. 1)

 2) 3)

 DÉBITOS DE IPTU:  CADASTRAMENTO

login”

. DÉBITOS E OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE:

 PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO:

 COMISSÃO DO LEILOEIRO:

3% (três por cento) 

 PENALIDADES: 

 DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS:

PROCESSO Nº. 0158161-
56.2010.8.26.0100  

Norozar Empreeendimentos Imobiliários Ltda
 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILE DE FRANCE” move contra “NOROZAR 
EMPREEENDIMENTOS IMOBLIÁRIOS LTDA”

 A PRIMEIRA PRAÇA terá início no dia 06 de Setembro de 2021, às 16:15 
horas encerrará no dia 09 de Setembro de 2021, às 16:15 horas

SEGUNDA PRAÇA com início no dia 09 
de Setembro de 2021 às 16:16 horas 07 de Outubro de 2021, às 16:15 horas

SEGUNDA PRAÇA  
 LOTE ÚNICO: 

Valor da Avaliação atualizada (07/2021): R$ 338.998,78 
ÔNUS/GRAVAME

CADASTRAMENTO

login”
. 

DÉBITOS E OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE:

 PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO:

 COMISSÃO DO LEILOEIRO:

5% (cinco por cento) 

 PENALIDADES: 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUARULHOS/SP - EDITAL PARA CONHECIMENTO 
DE TERCEIROS INTERESSADOS - Prazo: 10 dias - Processo nº 1047623-94.2016.8.26.0224 - O 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 OUTROS, tendo por objeto um imóvel situado no Município de Guarulhos, Estado 
de São Paulo, com área de 47,88m2, Rua Tumiritinga, s/n, Bairro Cidade Seródio, Quadra 71, Lote 13, 
matrícula 135.697 do 2º Cartório de Registro de Imóveis, declarado de utilidade pública através do Decreto 
Estadual nº 61.401 de 04 de agosto de 2015, para implantação do empreendimento rodoviário “Rodoanel 
Mário Covas – 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, 27 de novembro de 2019.

SF Empreendimentos 
e Participações S/A

C.N.P.J. 04.873.656/0001-70 - NIRE 35300365950
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 07/05/21, às 11:00 horas, em Campinas-SP. Convoca-
ção: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Erik Mar-
chioni Silveira Franco - Presidente; Camila Silveira Franco 
de Paula Freitas - Secretária. Deliberações Unânimes: 
(a) Aprovada as Demonstrações Financeiras do exercício 
findo em 31/12/20, publicados no DOESP e Gazeta de SP 
em 30/04/21. (b) O prejuízo do exercício de 2019 foi de 
R$ 10.807.930,00, o saldo remanescente foi levado para a 
conta de Reserva de Lucros. Os resultados das empresas 
controladas Transo Combustíveis Ltda., Transo Transpor-
tes Ltda., SF Adm. de Bens Ltda., SF Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda., Ambience Empreend. Imobiliários Ltda., 
Terra Viva Incorporação e Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. e Santana da Mata Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, estão refletidos no balanço da controladora ora apro-
vado, seus demonstrativos financeiros foram examinados 
pelos acionistas. Nada mais. JUCESP nº 307.424/21-2 em 
29/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006373-02.2020.8.26.0011 O(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) VINÍCIUS LOUREIRO 
IBRAIM, CPF. 312.742.548-17, que CARLOS ALBERTO TIZIOTTI, ajuizou-lhe e também contra á 
Necton Investimentos S/A Corretora de Valores Mobiliários e Commodities, uma ação de 
Procedimento Comum, objetivando seja a mesma julgada procedente, com a condenação dos réus 
ao pagamento de indenização ao Autor, pelo prejuízo sofrido de R$ 3.299.359,08 (Nov/2019), 
devidamente corrigido e acrescido de juros, e ainda, a condenação ao pagamento de custas 
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 30 dias supra, conteste o feito, sob pena de 
confissão e revelia, ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de curador(a) especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de agosto de 2021. 

 
 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1075364-88.2019.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). FABRICIO STENDARD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SAMIR SAAD, libanês, solteiro, 
CPF. 240.849.408-79 e RNE G410859-NCGPI/DIREX/DPF representante legal da SS COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, que GALLO BRASIL INVESTIMENTOS E PROMOÇÕES 
LTDA-EPP, lhe ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de R$ 1.776.425,15 (atualizado 
até setembro/2020), oriundos dos cheques nºs. 000023, 000024, 000025, 000026 e 000027, no valor 
de R$ 300.000,00 cada, sacados contra o Banco Santander e não pagos. Estando o executado em 
lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito 
atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito 
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 
20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 

 
 
 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005878-66.2018.8.26.0224. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a).Luiz Gustavo de 
Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Pedro de Paula Neres, CPF. 
403.061.218-08, que VSTP Educação LTDA, ajuizou-lhe uma Ação de Execução, para o recebimento 
de R$ 29.062,87 (valor em Jun/2021 fls. 177/178 dos autos), decorrentes das mensalidades não pagas 
de Dezembro de 2015, e de Janeiro á Junho de 2016, oriundas do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se o executado em lugar ignorado, 
CITADO fica, para que, em 03 dias, a fluir após o prazo supra, pague a dívida atualizada, podendo, no 
prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, 
poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em 
até seis parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos 

 
 
 

 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019842-76.2018.8.26.0564 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, 
Dr(a). RODRIGO GORGA CAMPOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROGER ANDRADE DE 
OLIVEIRA, Brasileiro, RG 451213749, CPF 376.096.658-60, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA., objetivando o recebimento de 
R$ 8.407,99 (Agosto/2018), oriundos da Prestação de Serviços Educacionais relativos ás 
mensalidades do ano de 2013, vencidas e não pagas. Estando o réu em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta, para que, em 15 
dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado acrescido de honorários advocatícios de 5%, 
que o tornará isento das custas processuais ou, no mesmo prazo, embargue a ação, sob pena de 
constituir-se de pleno direito, o título executivo judicial, nomeando-se curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Bernardo do Campo, aos 02 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A empresa Natura Cosméticos S.A., situada na Av. Alexandre
Colares, 1188, Parque Anhanguera, São Paulo, CEP: 05106-000,
inscrita no CNPJ sob o nº 71.673.990/0001-77, inscrição estadual
nº 142.484.958.110 e inscrição municipal nº 4.767.150-5, vem
comunicar o extravio do livro de Registro de Utilização de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, modelo 6.

EXTRAVIO DE LIVRO MODELO 6

11ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA 
DE SÃO PAULO/SP - J0948

 Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, ex-
pedido nos autos da: AÇÃO: COBRANÇA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) - PROCESSO Nº: 
0014670-10.2018.8.26.0100 - EXEQUENTE(S)/AUTOR(ES): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANA MARIA  
-EXECUTADO(S)/RÉU(S): MARIA ODETE SILVA - TERCEIRO(S): ALFREDO DA PAIXÃO TERE-
ZO, VICENTE LENTINI FILHO, CLAUDIA APARECIDA VIANA, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO O(A) 
MM(a). Juiz(a) de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-
CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme 
condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: De 21/09/21(15h00) 
até 24/09/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 24/09/21(15h00) até 
14/10/21(15h00)-mínimo de 50% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTO-
RES:  João de Souza Simão-Jucesp 680 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente 
pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Apartamento nº 71, localizado no 
7º andar ou 8º pavimento, do Edifício Ana Maria, situado na Rua Rodrigo Cláudio, nº 272 - 37º 
Subdistrito - Aclimação, São Paulo/SP, tendo área privativa de 87,62m2, área comum de 46,051m2, 
encerrando a área total de 133,671m2, cabendo-lhe no terreno e nas partes comuns do condomínio 
a fração ideal de 7,2602%. A unidade possui sala de jantar, cozinha, área de serviço, três dormitórios, 
sendo uma suíte, e um banheiro social; e uma vaga sob nº 4, na garagem localizada no pavimento 
térreo, do Edifício Ana Maria, situado na Rua Rodrigo Cláudio, nº 272 - 37º Subdistrito - Aclimação, 
São Paulo/SP, tendo área privativa de 40,74m2, área comum de 10,707m2, encerrando a área to-
tal de 51,447m2, cabendo-lhes no terreno e nas partes comuns do condomínio a fração ideal de 
1,6879%. Contribuintes nºs 038.021.0548-6/0574-5. Matrículas nºs 46.041 e 46.042 do 16º CRI de 
São Paulo/SP. ÔNUS: Matrícula nº 46.041: Penhoras em favor de Alfredo da Paixão Terezo (R.9 
e R.10-29/05/08); Penhora em favor de Vicente Lentini Filho (AV.11-29/06/17); Penhora em favor 
do Exequente (AV.12-03/10/17); Penhora em favor de Claudia Aparecida Viana (AV.13-10/09/18); e 
Indisponibilidade de Bens (Av.14-03/11/20). Matrícula nº 46.042: Penhora em favor de Vicente Lentini 
Filho (AV.9-30/07/18); Penhora em favor do Exequente (AV.10-04/10/19); e Indisponibilidade de Bens 
(Av.11-03/11/20). PENHORA(S) NO ROSTO DOS AUTOS: Em favor de Vicente Lentini Filho – proc. 
0052690-41.2016.8.26.0100 – 16ª VC do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP - R$ 475.614,55 
(fl s. 568-570 dos autos-Out/19). AVALIAÇÃO: R$ 786.000,00 (em Ago/17), que será devidamente 
atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), 
cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) 
comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) 
anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte 
na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus 
representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como das penhoras 
realizadas em 21/06/17 e 10/09/19 não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância 
do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento 
relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá 
eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – J2246

Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido nos autos da: AÇÃO: 
COBRANÇA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) PROCESSO Nº: 0086708-33.2012.8.26.0002 
EXEQUENTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTE OLIMPO EXECUTADO: EPC EMPRESA DE 
PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. TERCEIROS: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, FAZEN-
DA NACIONAL O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e 
Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: 
De 21/09/21(15h00) até 24/09/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 
24/09/21(15h00) até 14/10/21(15h00)-mínimo de 50% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF.  CONDUTORES:  João de Souza Simão-Jucesp 680 e José Roberto Neves Amorim-
-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DOS BENS: (i) Um 
apartamento nº 101, localizado no 10º pavimento do Edifício Odeon, integrante do empreendimento 
denominado Monte Olimpo, situado na Rua Iubatinga, nº 397, na Rua Itamira e Viela nº 93, na Vila 
Andrade, 29º Subdistrito – Santo Amaro, com área privativa de 304,10m², já incluída a corresponden-
te ao depósito nº 6, localizado no pavimento Garagem 1 e a área comum de 254,38m², perfazendo 
a área total construída de 558,48m². Cadastro Municipal nº 170.008.0268-4. Matrícula nº 227.566 do 
11º CRI de São Paulo/SP; (ii) Uma vaga de garagem designada pelo nº 94, para efeito de capaci-
dade, de localização indeterminada na garagem situada no subsolo Garagem 2 e no pavimento de 
Garagem 1 dos Edifícios Odeon e Partenon, integrantes do empreendimento denominado Monte 
Olimpo, situado na Rua Iubatinga, nº 397, Rua Itamira e Viela nº 93, na Vila Andrade, no 29º subdis-
trito – Santo Amaro, garagem essa com a área total construída de 4.603,06m². Cadastro Municipal 
nº 170.008.0230-7. Matrícula nº 227.680 do 11º CRI de São Paulo/SP; (iii) Uma vaga de garagem 
designada pelo nº 95, para efeito de capacidade, de localização indeterminada na garagem situada 
no subsolo Garagem 2 e no pavimento de Garagem 1 dos Edifícios Odeon e Partenon, integrantes do 
empreendimento denominado Monte Olimpo, situado na Rua Iubatinga, nº 397, Rua Itamira e Viela nº 
93, na Vila Andrade, no 29º subdistrito – Santo Amaro, garagem essa com a área total construída de 
4.603,06m². Cadastro Municipal nº 170.008.0231-5. Matrícula nº 227.681 do 11º CRI de São Paulo/
SP; (iv) Uma vaga de garagem designada pelo nº 96, para efeito de capacidade, de localização in-
determinada na garagem situada no subsolo Garagem 2 e no pavimento de Garagem 1 dos Edifícios 
Odeon e Partenon, integrantes do empreendimento denominado Monte Olimpo, situado na Rua Iuba-
tinga, nº 397, Rua Itamira e Viela nº 93, na Vila Andrade, no 29º subdistrito – Santo Amaro, garagem 
essa com a área total construída de 4.603,06m². Cadastro Municipal nº 170.008.0232-3. Matrícula nº 
227.682 do 11º CRI de São Paulo/SP; e (v) Uma vaga de garagem designada pelo nº 97, para efeito 
de capacidade, de localização indeterminada na garagem situada no subsolo Garagem 2 e no pavi-
mento de Garagem 1 dos Edifícios Odeon e Partenon, integrantes do empreendimento denominado 
Monte Olimpo, situado na Rua Iubatinga, nº 397, Rua Itamira e Viela nº 93, na Vila Andrade, no 29º 
subdistrito – Santo Amaro. Cadastro Municipal nº 170.008.0233-1. Matrícula nº 227.683 do 11º CRI 
de São Paulo/SP. ÔNUS: (i): Decreto de Indisponibilidade (Av.4-19/05/94); Penhora em favor da Fa-
zenda Nacional (R.5-19/01/04); e Penhora em favor do Exequente (Av.6-06/07/17); e (ii), (iii), (iv) e (v): 
Decreto de Indisponibilidade (Av.4-19/05/94); Penhora em favor da Fazenda Nacional (R.5-19/01/04); 
e Penhora em favor do Exequente (Av.6-07/08/19). AVALIAÇÃO: R$ 1.957.984,10 (fl s. 263-383 dos 
autos-Jul/18), que será devidamente atualizado na ocasião da disponibilização no site. ÔNUS: (i): 
Decreto de Indisponibilidade (Av.4-19/05/94); Penhora em favor da Fazenda Nacional (R.5-19/01/04); 
e Penhora em favor do Exequente (Av.6-06/07/17); e (ii), (iii), (iv) e (v): Decreto de Indisponibilida-
de (Av.4-19/05/94); Penhora em favor da Fazenda Nacional (R.5-19/01/04); e Penhora em favor do 
Exequente (Av.6-07/08/19). AVALIAÇÃO: R$ 1.957.984,10 (fl s. 263-383 dos autos-Jul/18), que será 
devidamente atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, exe-
cutado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promi-
tente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com 
penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer 
modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na 
pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como 
das penhoras realizadas em 06/07/17 e 07/08/19, não podendo, de forma alguma, posteriormente, 
alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes 
de julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o 
que suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - J3026

Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 
nos autos da: AÇÃO: Execução PROCESSO Nº: 1013249-31.2019.8.26.0100 EXEQUENTE: Banco 
Pine S/A EXECUTADOS: Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Pinhal, Alexandre Husemann 
da Silva, Oswaldo Netto Júnior CÔNJUGE: Maria Rita Pesoti Netto TERCEIROS: Banco Daycoval 
S/A, Banco Safra S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste de Minas Gerais e 
Nordeste de São Paulo Ltda., Banco Mercantil do Brasil S/A, Estado de São Paulo, União Federal 
Banco do Brasil S/A COPROPRIETÁRIO: José Benedito Pesoti CREDOR HIPOTECÁRIO: Banco 
Cooperativo SICRED S/A, Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União PR/SP - SICRED 
O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-
CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), confor-
me condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com. 1ª PRAÇA: De 21/09/21(15h00) 
até 24/09/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 24/09/21(15h00) até 
14/10/21(15h00)-mínimo de 50% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDU-
TORES:  João de Souza Simão-Jucesp 680 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusiva-
mente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): BENS IMÓVEIS (i) 50% de 
uma Gleba de terras. Matrícula nº 13.850 do CRI de Espírito Santo do Pinhal/SP. ÔNUS: Ação de 
Execução ajuizada por Banco Mercantil do Brasil S/A (Av.9-24/08/18); Penhora em favor do Banco 
Safra S/A (Av.11-23/04/19 e Av.12-19/06/19); Decreto de Indisponibilidade (Av.13-09/08/19); Penho-
ra em favor do Exequente (Av.14-10/10/19); Ação de Execução ajuizada por Banco Daycoval S/A 
(Av.15-25/11/19); e Penhora em favor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste 
de Minas Gerais e Nordeste de São Paulo Ltda. (Av.16-14/09/20). AVALIAÇÃO: R$ 350.000,00 
(100%=R$700.000,00) (em Ago/20); (ii) Uma Gleba de Terras. Matrícula nº 16.538 do CRI de Espírito 
Santo do Pinhal/SP. ÔNUS: Servidão em favor de CIA Paulista de Força e Luz (Av.1-23/04/13 e 
Av.16-23/05/17); Servidão da Linha Elétrica (Av.2-23/04/13, Av.17-23/05/17 e Av.18-23/05/17); Des-
membramento do Imóvel (Av.8-10/07/15, Av.11-26/02/16 e Av.15-23/05/17); Área de Reserva Legal 
(Av.9-15/01/16, Av.10-15/01/16, Av.14-23/05/17 e Av.23-24/10/18); Servidão de Passagem (R.19-
23/05/17); Ação de Execução ajuizada por Banco Mercantil do Brasil S/A (Av.20-24/08/18); Penho-
ra em favor do Banco Safra S/A (Av.26-04/04/19); Decreto de Indisponibilidade (Av.28-09/08/19 e 
Av.31-07/02/20); Penhora em favor do Exequente (Av.29-10/10/19); e Ação de Execução ajuizada 
por Banco Daycoval S/A (Av.30-25/11/19). AVALIAÇÃO: R$ 4.000.000,00 (em Ago/20); (iii) Uma 
área de terras. Matrícula nº 4.393 do CRI de Ouro Fino/MG. ÔNUS: Hipoteca em favor de Banco 
Cooperativo SICRED S/A (R.11-27/05/16 e R.13-05/07/17); Cédula Rural Pignoratícia em favor do 
Banco do Brasil S/A (Av.12-09/12/16 e Av.15-30/10/17) - Tal Cédula não é garantida pelo imóvel, 
sendo este utilizado apenas como referência da localização das garantias outorgadas, quais sejam, 
sacas de café e bovinos; Hipoteca em favor de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento 
União PR/SP - SICRED (Av.14-05/07/17, R.16-23/01/18 e Av.17-23/01/18) - As averbações 14 e 17 
apenas indicam a circunstância de que o bem serve como parâmetro para localização das garantias 
outorgadas em favor da Instituição, quais sejam, sacas de café e bovinos ; Penhora em favor do Ban-
co Safra S/A (R.19-03/04/19 e R.21-18/05/20); e Penhora em favor do Exequente (R.20-02/03/20). 
AVALIAÇÃO: R$ 702.500,00 (em Set/20); e (iv) Imóvel Rural com área de 12.7050has. Matrícula nº 
19.684 do CRI de Ouro Fino/MG. ÔNUS: Cédula Rural Pignoratícia em favor do Banco do Brasil S/A 
(Av.4-13/11/17) - Tal Cédula não é garantida pelo imóvel, sendo este apenas utilizado como pa-
râmetro para localização da garantia outorgada, qual seja, sacas de café; Penhora em favor do 
Banco Safra S/A (R.6-03/04/19 e R.8-18/05/20); e Penhora em favor do Exequente (R.7-02/03/20) 
AVALIAÇÃO: R$ 577.500,00 (em Set/20). (i) Um veículo Ford/F75, 72/72, cor marrom, Renavam 
369611748 e Placa BLG-3441. LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Sítio Taguá, Bairro do Taguá (área 
rural), Ouro Fino/MG. AVALIAÇÃO: R$ 15.000,00 (em Set/20). (ii) Um veículo MMC - L200 Triton 3.2 
D, Chassi 93XJRKB8T9C809118, Renavam 126349916 e Placa EGU-2787. ÔNUS: Restrições Re-
najud. LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Antônio Bento, nº 169, Jardim Campos Sales, Espírito 
Santo do Pinhal/SP. AVALIAÇÃO: R$ 54.000,00 (em Set/20); (iii) Um veículo VW Nova Saveiro RB 
MBVS, 16/17, Renavam 1092627836 e Placa FMN-1318. ÔNUS: Restrições Renajud. LOCALIZA-
ÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Vereador Estevo Filippi, nº 1305, Matadouro, Espírito Santo do Pinhal/
SP. AVALIAÇÃO: R$ 37.000,00 (em Fev/21). IMPOSTOS, MULTAS E TAXAS: R$98,91 (em Jun/21); 
(iv) Um veículo Fiat Uno Mille Economy, 12/12, cor branca, Chassi 9BD15802AC6691142, Renavam 
460913905 e Placa FBU-5146. ÔNUS: Restrições Renajud. LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua 
Vereador Estevo Filippi, nº 1305, Matadouro, Espírito Santo do Pinhal/SP. DEPOSITÁRIO(S): Coope-
rativa dos Cafeicultores da Região de Pinhal. AVALIAÇÃO: R$ 15.000,00 (em Fev/21). (v) Um veícu-
lo VW Saveiro 1.6, 09/10, cor branca, Chassi 9BWKB05W6AP000728, Renavam 145218198 e Placa 
EDM-2042. ÔNUS: Restrições Renajud. LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Vereador Estevo 
Filippi, nº 1305, Matadouro, Espírito Santo do Pinhal/SP AVALIAÇÃO: R$ 21.000,00 (em Fev/21). 
INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/
preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), 
credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais inte-
ressados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes de-
signações, por esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados 
para a intimação pessoal, bem como da penhoras realizadas, não podendo, de forma alguma, pos-
teriormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou cau-
sas pendentes de julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na 
forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

6ª VARA CÍVEL - FORO DE CAMPINAS
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: ENGENASA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ Nº
48.836.373/0001-23) na pessoa de seus sócios/representantes FLAVIO AFFONSO (CPF Nº 016.983.418-22) e JORGE ROBERTO CAMILLO (CPF Nº 599.825.278-00).
O MM. Juiz de Direito Dr. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, da 6ª Vara Cível - Foro de Campinas, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo,
processam -se os autos da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais e fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO INES JORGE (CNPJ Nº 15.615.337/0001-80) em face de ENGENASA
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ Nº 48.836.373/0001-23), nos autos do Processo nº 4015774-97.2013.8.26.0114, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos
Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Apartamento nº 33 e Box/Vaga de Garagem nº 32, situado à Avenida Marechal Carmona, nº 462 - Vila João Jorge - Campinas/SP, CEP 13041-311 - Descrição do imóvel: Uma
unidade Autônoma designada por Apartamento nº 33, localizado no 3º andar do Condomínio Edifício Inês Jorge, com entrada pela Avenida Marechal Carmona, nº 462, na comarca de Campinas, com as seguintes áreas: área
útil de 78,25m², área comum de 29,02m² e área total de 107,27m², correspondente a fração ideal de 2,07870% ou 21,02605m² no terreno do Condomínio e; Box de Estacionamento determinado pelo nº 32 localizado no
1º subsolo do mesmo Condomínio, com entrada para a Avenida Marechal Carmona, nº 462, com área útil de 11,50m², área comum de 1,16m² e área total de 12,66m², correspondente a fração ideal de 0,13837% ou
1,3996m² no terreno do Condomínio Edifício Inês Jorge.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 3441.11.36.0232.01014
Matrícula Imobiliária n°(Matrícula Mãe) 62.374 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP
OBS 01: A matrícula informada acima é considerada como “Matrícula Mãe”, de modo que a unidade ora leiloada não possui matrícula individualizada e própria, cabendo ao Arrematante providenciar os atos correlacionados
a dar publicidade à sua propriedade. As descrições do Apartamento nº 33 e do Box de Estacionamento nº 32 acima, foram retirados do Registro nº 03 da matrícula mãe (Matrícula Imobiliária nº 62.374), bem como do Termo
de Penhora (Fls. 200) e serão leiloados como um único lote, tendo em vista que foram avaliados como um único bem.
OBS 02: A construção do Condomínio Edifício Inês Jorge foi concluída, no entanto encontra-se pendente de emissão do Certificado de Conclusão de Obra - CCO atualmente conhecido como habite-se (Laudo de Avaliação Fls. 277).
OBS 03: A unidade nº 33 possui sala com 02 (dois) ambientes, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) área de serviço com tanque, 01 (um) banheiro de serviço, 03 (três) dormitórios sendo uma suíte (quarto com banheiro privativo),
01 (um) banheiro social, e vaga de garagem determinada sob o nº 32 e localizada no 1º subsolo do condomínio (Laudo de Avaliação 266/279 e 322/324).
OBS 04: A unidade nº 33 possui Inscrição Municipal individualizada, de modo que os Débitos Tributários abaixo descritos correspondem unicamente a esta unidade. Inscrição Municipal nº 3441.11.36.0232.01014.
OBS 05: A penhora deferida (Termo de Penhora do bem às fls. 200) está pendente de averbação na Matrícula Imobiliária supramencionada.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 268.000,00 (Mar/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 266/279 e 322/324).
Valor de avaliação atualizado: R$ 275.580,38 (Jul/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: 26.751,44 (Ago/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da
arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Condominial/Exequendo: R$ 113.016,19 (Mai/2021). Os débitos condominiais, que possuem natureza propter rem, ficarão sub-rogados no preço da arrematação, nos termos do artigo 908, §1º do CPC (fls. 331/332).
02 - A 1ª praça terá início em 24 de setembro de 2021, às 14 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 27 de setembro de 2021, às 14 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à avaliação
nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 27 de setembro de 2021, às 14 horas e 30 minutos, e se encerrará em 18 de outubro de 2021,
às 14 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à
vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em
até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor,
caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários, conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e exceto
os débitos condominiais, que possuem natureza propter rem, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação, nos termos do artigo 908, §1º do CPC (fls. 331/332).
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. GILBERTO LUIZ CARVALHO FRANCESCHINI - JUIZ DE DIREITO

“COMUNICADO N.º 179/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Lici-
tações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” objetivando a “Con-
tratação De Empresa Especializada Para A Execução De Obras De Recapeamento Asfáltico Em ruas 
E Avenidas Do Município Em Parceria Com o Governo Federal – Programa N.º 53000202000011 – 
Desenvolvimento Regional, Territorial E Urbano Do Ministério Do Desenvolvimento Regional, Com 
Fornecimento De Material, Mão De Obra, Máquinas E Equipamentos Necessários A Sua Perfeita 
Execução, Tudo Em Conformidade Com o Descrito No Edital E Em Seus Anexos”, para a Secretaria 
Municipal de Serviços Municipais da Prefeitura Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de quarta-feira, 08 de setembro de 2021, no Departamento 
de Compras e Licitações, sito à Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo, 
das 08h00min às 17h00min, ou no site da Prefeitura (www.matao.sp.gov.br) ou através do site www.
comprasgovernamentais.gov.br.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 20 de setembro de 2021, às 
09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 02 de setembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 183/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 069/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição de Diversos Materiais de Construção”, para a Prefeitura 
Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 22 de setembro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 09h00min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 09h00min.
O edital estará disponível a partir de quarta-feira, 08 de setembro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de setembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
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Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias Químicas e Farmacêuticas de Itapecerica da Serra, 
São Lourenço da Serra e Juquitiba, por seu representante 
legal, convoca os trabalhadores associados ou não, da ca-
tegoria dos trabalhadores nas indústrias Químicas para fins 
industriais; Trabalhadores nas Indústrias de Preparação de 
óleos Vegetais e Animais; Trabalhadores nas Indústrias de 
Perfumaria e Artigos de Toucador; Trabalhadores nas Indús-
trias de Resinas Sintéticas; Trabalhadores nas Indústrias de 
Sabão e Velas; Trabalhadores nas Indústrias de Explosivos; 
Trabalhadores nas Indústrias de Tintas e Vernizes; Traba-
lhadores nas Indústrias de Fósforos; Trabalhadores nas 
Indústrias de Adubos e Corretivos Agrícolas; Trabalhadores 
nas Indústrias de Defensivos Agrícolas; Trabalhadores nas 
Indústrias de Materiais Plásticos (inclusive nas indústrias da 
produção de Laminados Plásticos e Reciclagens Plásticas); 
Trabalhadores nas Indústrias de Matérias-Primas para In-
seticidas e Fertilizantes; Trabalhadores nas Indústrias de 
Abrasivos; Trabalhadores nas Indústrias de Álcalis; Tra-
balhadores nas Indústrias Petroquímicas; Trabalhadores 
nas Indústrias de Lápis, Canetas e Materiais de Escritório; 
Trabalhadores nas Indústrias de defensivos Animais; Tra-
balhadores nas Indústrias de Re-Refino de Óleos Minerais 
e Reciclagem Plástica e Reciclagem Plástica, enquadradas 
no 10º Grupo, do quadro anexo ao artigo 577 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT, para se reunirem em 
assembléia geral extraordinária que se realizará nos dias, 
horários e locais abaixo enumerados, tendo em vista a 
base territorial da entidade sindical abranger mais de um 
município: 1) Trabalhadores do município de Juquitiba, 
assembleia dia 06/09/2021, às 9:00 horas, local: na portaria 
das empresas Plásticos Juquitiba Ind. e Com. Ltda e Luvi-
plast Ind. e Com. de Embalagens Plásticas Ltda, sito à Rua 
Benedita Maria de Jesus, n.º 53- Centro- Juquitiba SP 2) 
Trabalhadores dos municípios de Itapecerica da Serra 
e São Lourenço da Serra, assembleia dia 08/09/2021, às 
9:00 horas, local: portaria da empresa SommaPlast Ind. E 
Com. Ltda, sito à Rodovia Régis Bittencourt Km, 287- Ita-
pecerica da Serra/SP e portaria da empresa Plasfan Ind. E 
Com. De Plásticos Ltda, sito à Rod. Armando Salles, 4651, 
Recreio Campestre – Itapecerica da Serra/SP para delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações 
a ser apresentada aos Sindicatos representativos da res-
pectivas categorias econômicas.
b) Outorga de poderes à entidade, por seus representantes 
legais, para negociação coletiva, celebrar acordos, requerer 
realização de mesa redonda junto ao MTE, constituir co-
missão de negociação e, ainda, em caso de malogro das 
negociações, suscitar dissídio coletivo junto ao Tribunal 
competente, assistido pela Federação da categoria.
c) Discussão e deliberação sobre a cláusula que trata das 
Contribuições;
d) Discussão e deliberação sobre as Negociações Cole-
tivas sobre Home Office e Teletrabalho a serem levadas 
a efeito com os Sindicatos representativos das respec-
tivas categorias econômicas;
e) Discussão e deliberação das Negociações da Con-
venção Coletiva de Trabalho Específica sobre Seguran-
ça em Máquinas SOPRADORAS DE PLÁSTICOS, INJE-
TORAS DE PLÁSTICO E MOINHO a ser apresentada ao 
Sindicato das Indústrias do Setor Plástico;
f) Posicionamento da categoria sobre a eventual realização de 
movimento paredista em caso de malogro das negociações.
g) Deliberação para a realização de assembleias perma-
nentes e itinerantes mesmo não listadas no presente edital;
Não havendo número suficiente de acordo com as normas 
aplicáveis, em primeira convocação, nos horários supra - 
mencionados, as mesmas se realizarão 01h00min horas 
após, no mesmo dia e local. Informa o Presidente que dian-
te da situação da pandemia que se encontra o País, será 
obrigatório o uso de máscaras, bem como a entidade pro-
videnciará todas as medidas protetivas para garantia de to-
dos, e ainda, será respeitado o distanciamento necessário. 
Itapecerica da Serra, 02 de Setembro de 2021. Nivaldo 
dos Santos (Presidente).

ADITIVO DE
PRORROGAÇÃO DE   CONTRATO

Contrato- 002/2020- Processo 012/2020
Objeto: Prestação de serviços p/atendi-
mento a Residência Terapeutica
Contratada: A.Marcos L. do Prado – Insti-
tuto Primavera
Valor: R$ 211.200,00
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.00- Ou-
tros Serv. de Terceiros- Pessoa Jurídica
São Caetano do Sul 01 de setembro de 2021.

Magali de Cássia Rosolem
Presidente do Conselho Adm. da FUMAS

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
“ANNE SULLIVAN” 

CNPJ. 49.241.680/0001-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Edital: 99/21. Processo Administrativo: 3978/21. Pregão Presencial: 09/21. 
Objeto: contratação de serviços destinados à melhoria do planejamento, pro-
cessos e controle de dados da Secretaria de Educação, por acesso e utilização 
em ambiente virtual. Fica designada nova data para a sessão do Pregão Pre-
sencial nº 09/21. Os envelopes deverão ser entregues às 14:00 horas do dia 
17 de setembro de 2021, na Seção de Licitações. A visita poderá ser realizada 
livremente até o dia 16 de setembro de 2021. Pirassununga, 02 de setembro de 
2021. Sandra R. Fadini Carbonaro – Chefe da Seção de Licitação.

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO II
PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2124/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETO-
RES E CÂMARAS DE AR, PARA OS VEÍCULOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
EM PEDIDOS PARCELADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL
Retifico a homologação da adjudicação do pregoeiro, do lote 03 onde sagrou-se vencedora a empresa 
AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA – EPP, pelos valores abaixo apresentados, onde os demais lotes 
permanecem inalterados conforme publicações anteriores:

LOTE 03 – EMPRESA VENCEDORA: AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA - EPP

UN PRODUTO MARCA QTD MÁXIMA 
ESTIMADA

VALOR UNITÁRIO A 
SER REGISTRADO

UN PNEU 1000x20 CONVENCIONAL DURABLE 54 R$ 1.757,00

UN PNEU 1000x20 RADIAL (NOVO) APOLLO
ENDURACE 30 R$ 2.477,00

UN PNEU  215/75 R17,5 RADIAL DOUBLESTAR 72 R$ 950,00
UN PNEU 275/80 x 22.5 RADIAL NOVO DURABLE 42 R$ 2.110,00
UN PNEU 7.50X16 BORRACHUDO DURABLE 60 R$ 845,50
UN PNEU 7.50X16 CONVENCIONAL DURABLE 34 R$ 1.141,00

UN PNEU PARA CAMINHÃO 1000x20 
NOVO BORRACHUDO DURABLE 104 R$ 2.082,00

UN PROTETOR 1000x20 WESTLAKE 174 R$ 59,99
UN PROTETOR 7.5x16 ZC RUBBER 102 R$ 43,30

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$ 647.114,86
Araraquara, 02 de Setembro de 2021.

ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

O Prefeito de Embu das Artes TORNA 
PUBLICO: 

CONCORRÊNCIA Nº 008/2021 - Pro-
cesso nº 11.779/2021 - Contratação de 
Empresa para Execução de Obra de 
Construção do Terminal Municipal 
de Transbordo – Jardim Nayara, a 
encerrar-se às 10h do dia 06/10/2021. 

CONCORRÊNCIA Nº 009/2021 - Pro-
cesso nº 11.752/2021 - Contratação de 
Empresa para Execução de Obras de 
Fresagem e Recapeamento Asfáltico 
nas Vias Públicas: nas Ruas Cabo da 
Boa Esperança, Ilha do Governador, 
Iguaçu e Missouri – Embu das Artes, 
a encerrar-se às 10h do dia 07/10/2021. 

Editais e informações poderão ser obti-
dos junto ao Depto. de Licitações, das 
09h às 16h, (11) 4785-3618/3475, su-
primentos@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em 
02/09/2021. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Proc. nº 21489/18 - Concurso Público - Edital 02/2018 - Ref. Ofício I.ADM. nº 1342 
e 1483/2021 - SEEDUC - Secretaria Municipal de Educação. EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
- 13ª CONVOCAÇÃO - A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, através da SEPLAG 
convoca os candidatos aprovados no Concurso Público realizado sob as disposições do Edi-
tal 02/2018, abaixo relacionados, a comparecerem no CECAPE - localizado à Rua Tapajós 
nº 300, Bairro Barcelona, em São Caetano do Sul, para a apresentação de documentos e 
realização da avaliação admissional, de caráter eliminatório. O comparecimento deverá se 
processar de acordo com a escala abaixo, cuja chamada obedece à ordem de classifi cação, 
já observado o critério de desempate. Será desclassifi cado/eliminado o candidato que deixar 
de comparecer à convocação. DIA 10/09/2021 - HORÁRIO: 09:00HS - SEXTA-FEIRA: 

Prof. Nível I - Ensino Infantil (89ª ao 99º)
POSIÇÃO Nº INSC DATA NASC CANDIDATO NOTA FINAL

89 1350661 05/07/62 Regina Celia Lima Guedes De Oliveira 67,5
90 1350140 17/03/77 Vanessa Russo Braz Neri 67,5
91 1337877 15/10/94 Beatriz Campanharo Dutra 67,5
92 1401687 16/03/95 Angela Janaina Ferreira Fornazier 67,5
93 1405435 18/03/74 Perla De Freitas 67,5
94 1403032 17/09/81 Francilene Da Mota Prestes Moura 67,5
95 1397513 16/12/83 Cibele Canellas Crivelari 67,5
96 1398499 11/12/80 Susan De Souza Mendes 67
97 1401792 23/12/94 Natalia Cristine Correia Dos Santos 67
98 1405786 15/03/77 Claudia Santos Ferreira 67
99 1403210 10/05/93 Juliana Coelhobraga De Oliveira 67

4 (PPD) 1392777 07/06/82 Priscila Neves Bitencourt Da Silva 52,5

Prof. Nível I - Ensino Fundamental (98ª ao 100º)
POSIÇÃO Nº INSC DATA NASC CANDIDATO NOTA FINAL

98 1375755 11/06/78 Anderson Luiz Dos Santos 67
99 1339750 07/01/65 Cibele Covre Franzini Russo 67
100 1400086 16/01/92 Emerson Moreira De Lima 67

Auxiliar da Primeira Infância (323ª ao 382º)
POSIÇÃO Nº INSC DATA NASC CANDIDATO NOTA FINAL

323 1404574 03/03/92 Carolina Ribeiro Oliveira 62,5
324 1400604 19/01/80 Geraldo Andre Amorim Pizarro 62,5

325 1395371 12/01/86 Marcela Fernandes Logobone 
Gimenes 62,5

326 1340521 10/01/83 Rachel Reche Martins 62,5
327 1344022 25/03/93 Vinicius Henrique Souza Silva 62,5
328 1357683 09/09/98 Eduarda Tozzi Dos Santos 62
329 1351642 25/12/97 Vanessa Maria Da Silva 62
330 1394286 21/09/76 Fabiana De Mello Angeloni 62
331 1377489 30/06/86 Francivania Sousa Euzebio 62
332 1341521 23/07/90 Tilene Queiroz Moreira 62
333 1359971 02/08/74 Josiane Gomes Araujo 62
334 1382568 04/02/66 Jose Carlos De Oliveira 62

335 1379718 18/12/80 Alessandra Teles Do Nascimento 
Vieira 62

336 1395286 02/06/63 Maria Jose Pereira 62
337 1402051 27/12/75 Daniela De Oliveira Araujo Brandao 62
338 1390794 02/10/84 Silmara Simplicio Carlos 62
339 1376079 24/05/99 Thais Souza Faria 62
340 1404600 20/10/90 Andre Luiz Pereira Da Silva 62
341 1353156 04/07/62 Marli Marlei Nogueira 62
342 1405490 15/07/83 Fernando Augusto De Campos 62
343 1343460 22/11/91 Emanuelle Patricia Benicio Dos Santos 62
344 1363441 18/06/92 Marcelo Scardovelli Brotta 62

345 1395129 27/02/94 Marianna Romero Peres De Siqueira 
Amorim 62

346 1381740 25/10/61 Cecilie Krummel Kraemer 62
347 1390456 11/07/65 Jose Carlos De Souza 62
348 1337540 14/03/84 Livia Dutra Lacerda Arruda 62
349 1375603 24/04/98 Daniele Aparecida Dos Santos 62
350 1380553 30/06/99 Vinicius Rodrigues Pereira 62
351 1361348 01/02/61 Irene Jusinskas 62

352 1401026 10/07/84 Erica Aparecida Campanuci De 
Oliveira 62

353 1407736 23/02/90 Katleen Carreira De Barros Beserra 62
354 1389738 31/10/00 Nicolie Rodrigues Belo 62
355 1405241 31/05/68 Wagner Rodrigues Antunes 62
356 1360537 01/02/82 Vanessa Barbosa Rodrigues 62
357 1404733 02/01/92 Gustavo Dos Santos Bezerra 62
358 1396055 05/11/68 Elizabeth Souza Garcia Feitoza 62
359 1348949 05/07/77 Luciana De Moraes 61,5
360 1390738 04/04/91 Mariana Santos De Lara 61,5
361 1394529 05/06/85 Gisele Ramos Gavioli 61,5
362 1402584 08/07/93 Ana Caroline De Oliveira Silva 61,5
363 1390996 18/02/99 Rodrigo Conceicao Lima 61,5
364 1386382 23/07/80 Gerusa Reis Da Silva 61,5
365 1400684 01/12/68 Sonia Godinho 61,5
366 1391385 27/05/90 Ellen Aparecida Da Silva 61,5
367 1339873 09/06/90 Priscila Silva De Lima 61,5
368 1401253 03/09/99 Maiara Santos De Araujo 61,5
369 1356342 05/11/01 Isabella De Godoi Almeida Belchior 61,5
370 1388670 10/03/88 Sirlene Duarte Carvalho 61,5
371 1399843 24/10/70 Adelia Da Rocha Sant’anna Silva 61,5
372 1371815 08/06/76 Monica De Aguiar Queiroz 61,5
373 1402915 13/06/78 Ana Paula De Santana 61,5
374 1366043 08/12/67 Mirvaine Conceicao Da Silva Ribeiro 61,5
375 1400304 12/08/80 Sara Regina Martins Filipini 61,5
376 1396405 15/09/90 Thalita Fernanda Martins Do Prado 61,5
377 1347599 09/10/94 Karoline Ferreira Gabriel Nobre 61,5
378 1355248 06/10/95 Joao Pedro Magalhaes Rodrigues 61,5
379 1394209 26/04/96 Cristiane Maria Da Silva 61,5
380 1367460 26/05/83 Miriam Julia Pini 61,5
381 1357027 23/12/62 Katia Aparecida Hirsch 61,5
382 1361054 13/07/70 Ligia Aparecida Duo Previato 61,5

Prof. Nível II - Informática (09ª ao 10º)
POSIÇÃO Nº INSC DATA NASC CANDIDATO NOTA FINAL

9 1343326 11/06/83 Thiago Martins Dos Santos 57
10 1365741 29/11/74 Viviane Costa Corujeira 57

São Caetano do Sul, 02 de setembro de 2021. CAIO LESSIO PREVIATO-Secretário Muni-
cipal de Planejamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 7654/2021 
– Modalidade Pregão Presencial nº 56/2021 
- Registro de Preços para Fornecimento de 
Materiais de Limpeza e Descartáveis. CO-
MUNICADO DE SUSPENSÃO: Tornamos 
pública a suspensão “sine die” da presen-
te licitação, para posterior reabertura. São 
Caetano do Sul, 02 de setembro de 2021. 
Carolina Morales Bernardino – Diretora do 
Departamento de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO

FUNDO SOCIAL
DE SOLIDARIEDADE

RESUMO: Processo nº 8889/2021 - CHAMA-
MENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMEN-
TO DE PROFISSIONAIS INTERESSADOS 
EM PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 
DE SÃO CAETANO DO SUL COMO OFICI-
NEIROS NO PROJETO DE CAPACITAÇÃO 
DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. 
DESPACHO DA SRA. SECRETÁRIA MUNI-
CIPAL DE GOVERNO: “Frente à instrução 
processual dos autos, em especial o parecer 
jurídico de fl s. 41/46 e ratifi cação às fl s. 74 e 
a autorização de fl s. 75, com esteio no artigo 
25, “caput” da Lei Federal nº 8.666/93, as-
sim como, ancorada no artigo 2º, Inciso II, do 
Decreto Municipal nº 11.092/2017, RECO-
NHEÇO e RATIFICO a INEXIGIBILIDADE 
de licitação para chamamento objetivando 
o credenciamento de profi ssionais interes-
sados em prestar serviços ao Município de 
São Caetano do Sul, como Ofi cineiros para 
as ações em ofi cinas sócio assistenciais no 
Projeto de Capacitação do Fundo Social de 
Solidariedade”. Secretária Municipal de Go-
verno: Silvia de Campos - 01/09/2021. São 
Caetano do Sul, 02 de setembro de 2020. Li-
lian Fernandes -Presidente do Fundo Social 
de Solidariedade.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 14/2021

Processo Administrativo nº 8805/2021
OBJETO: Contratação de laboratório para 
coleta de amostras e análises físico-químicas 
e microbiológicas de água proveniente dos 
sistemas público e soluções alternativas de 
abastecimento de água potável do município 
de São Caetano do Sul.
MODALIDADE: Pregão Presencial 
TIPO:  Menor preço global 
DATA DA ABERTURA:  20/09/2021 às 
09:30 horas
LOCAL: Sala de Licitações do SAESA-
SCS, localizada no pavimento superior 
do prédio sede do SAESA-SCS, sito a 
Avenida Fernando Simonsen, nº 303, Bairro 
Cerâmica, no Município de São Caetano do 
Sul, Estado de São Paulo. O Edital completo 
e seus anexos poderão ser obtidos no 
endereço eletrônico http://www.saesascs.
sp.gov.br ou, obtidos mediante a entrega 
de um CD-R, a título de reposição, ou da 
disponibilização de mídia removível (pen-
drive) no Setor de Licitações do SAESA-
SCS situado no endereço supracitado, 
no horário das 10:00 às 16:00 horas, 
excepcionalmente, dada a alteração de 
horário de atendimento do SAESA, em 
razão da pandemia. São Caetano do Sul, 02 
de setembro de 2021 – Rodrigo Gonçalves 
Toscano – Superintendente 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

EXTRATO  DE CONTRATO
Contrato nº 48/2021

Processo Administrativo nº 9654/2021 
Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de locação de veí-
culos com fornecimento de mão de obra e 
software de gerenciamento e monitoramen-
to. Contratada: TB Serviços, Transporte, 
Limpeza, Gerenciamento e Recursos Hu-
manos S/A. Prazo: até 180 dias. Valor: R$ 
3.455.297,88. Assinatura: 13/08/2021. São 
Caetano do Sul, 02 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

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
DIADEMA/SP

Data do leilão: 03/09/2021 - A partir das: 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal da AG. 
DIADEMA, COD. 0248 na AVENIDA ANTONIO PIRANGA, Nº 
540, VILA ODETE, DIADEMA/SP. HELIO JOSE ABDOU, Leiloei-
ro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida Calim 
Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-
6595 e 11-2791-2274, faz saber que devidamente autorizado 
pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 
8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regu-
lamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, 
no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GES-
TORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Cré-
dito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, 
com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma Instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a 
antecedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipo-
tecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 
1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a 
atualização até no momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto 
e taxas, inclusive condomínio, e despesas com execução extra-
judicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas 
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED: 684 – Contrato: 103444133800-3 - CREDOR: EM-
GEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FI-
DUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP. 
DEVEDOR(ES): MARCOS D´IORIO DE PAULA, BRASILEI-
RO, DIVORCIADO, ELETRICÍTÁRIO, RG. 9.802.144-SSP/SP, 
CPF: 004.120.628-28. Imóvel sito à: RUA SANTO INACIO, Nº 
55, APARTAMENTO Nº 156, 15º ANDAR, BLOCO B, EDIFÍ-
CIO RESIDENCIAL JARDIM DAS PITANGUEIRAS, DIADEMA/
SP - CEP: 09913-020. Com a área útil real de 50,700 metros 
quadrados, área comum real de 43,418 metros quadrados, área 
total real construída de 94,118 metros quadrados, com a cota de 
participação no terreno de 0,83333333%, equivalente a fração 
ideal no terreno de 10,685416 metros quadrados, cabendo-lhe 
uma vaga incerta e indeterminada para a guarda de um veículo 
de passeio de tamanho médio, sem auxilio de manobrista na ga-
ragem coletiva localizada nos 1º, 2º e 3º sub-solos do conjunto. 
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PER-
TENCES E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 158.778,50
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 205.200,00

São Paulo, 14 de Agosto de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
14/08, 24/08 e 03/09/2021

2º A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
CADERNO 2 - Pregão Eletrônico nº. 
E-073/2021. Processo licitatório: 17.124/2021. 
Objeto: Registro de Preço - “Aquisição de 
Medicamentos para Uso na Atenção Básica 
e Especialidades”. Sessão pública de proces-
samento: dia 21/09/2021 às 09:00 horas. Da 
sessão pública: O processamento eletrônico 
será realizado através do endereço eletrônico 
comprasbr.com.br, no dia e hora mencionados 
e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio 
da equipe de apoio. O edital está disponível 
no site: www.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br.  
Taboão da Serra, 01 de setembro de 2021. 
Wagner Luiz Eckstein Júnior – Secretário Mu-
nicipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

Aditivo de Contrato
CT nº 1096/16/04 – Processo de Compras 
nº 760/15 – Contratada: Simpress Comér-
cio, Locação e Serviços S/A – Objeto: Termo 
aditivo de prorrogação de prazo ao contrato 
de  prestação de serviços de (Outsourcing 
de impressão), impressoras laser ou LED, 
scanner, reprografia corporativa com opera-
dor, impressoras térmicas matriciais, instala-
ção de software de gerenciamento, contabi-
lização e devida manutenção e fornecimento 
de suprimentos (exceto papel), materiais e 
equipamentos (4ª fase) – Prazo: 06 meses 
- Valor Global : R$ 88.368,00 - Data de Assi-
natura: 30/08/2021.

Aditivo de Rescisão
CT nº 1215/19/02 – Processo de Compras 
nº 770/19 – Contratada: Fundação Getúlio 
Vargas - FGV -  Objeto: Termo aditivo de res-
cisão ao contrato de prestação de serviços 
para a realização de estudo de viabilidade 
e estruturação de Parceria Público-Privada 
para a construção de um novo edifício no 
campus Barcelona e para sua operação e 
manutenção, bem como, a dos edifícios já 
existentes nos campi da USCS - Data de As-
sinatura: 31/08/21.

Termo de Cooperação
GR nº 105/21 - Partícipes: Universidade Mu-
nicipal de São Caetano do Sul – USCS X Uni-
versitas Soluções Estudantis Ltda – Objeto: 
O presente termo tem como objeto estabele-
cer as diretrizes para acompanhamento do 
desenvolvimento e participação nos proces-
sos de validação de protótipos, bem como 
a cessão, não exclusiva, não onerosa e por 
tempo determinado de licença de uso da 
plataforma “ PesqEmpreende” voltada para 
a gestão de comunidades de ecossistemas 
de inovação aberta e finalidade – Vigência: 
12 meses – Data de Assinatura: 16/08/21.

GR nº 109/21 – Partícipes: Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul – USCS X 
Fundação de Apoio a Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul -FAUSCS -  Objeto: 
Termo de cooperação , prioritariamente, o 
desenvolvimento de atividades que visam: 
a) o intercâmbio e o apoio técnico e prático 
entre os dirigentes, especialistas, professo-
res e alunos de ambas as instituições; b) o 
desenvolvimento de pesquisa e estudos de 
interesse comum das partes, com adoção de 
medidas visando o planejamento, desenvol-
vimento e a implementação de instrumental 
metodológico e operacional, que de suporte 
para a execução de seus projetos; c) a busca, 
o desenvolvimento, a transparência e a divul-
gação de tecnologias, dados e informações, 
extensivos aos alunos; d) a gestão adminis-
trativa e financeira na prestação de serviços 
de conformidade com os fins e âmbito de 
atuação da USCS e da FAUSCS, com escopo 
de estabelecer condições para a realização 
de ações, especialmente quando resultar de 
projetos técnicos de assessoria ou consulto-
ria ou de planejamento e realização de con-
cursos ou processos seletivos -  Vigência: 24 
meses  Data de Assinatura: 20/08/2021.  

Aditivo de Restabelecimento da 
Suspensão de Contrato

CT nº 1114/17/05 – Contratada: Uni Lanches 
Alimentação Ltda - ME - Objeto: Termo adi-
tivo de restabelecimento da suspensão ao 
contrato de concessão administrativa não 
onerosa de uso especial de espaço físico da 
Contratante para exploração de serviços de 
cantina no Campus Barcelona da USCS – 
Data de Assinatura: 13/05/2020

CT nº 1134/17/04 – Contratada: Caetano & 
Oliveira Ltda - Objeto: Termo aditivo de res-
tabelecimento da suspensão ao contrato de 
concessão administrativa não onerosa de 
uso especial de espaço físico da Contratante 
para exploração de serviços de cantina no 
Campus Barcelona da USCS – Data de As-
sinatura: 31/08/2021

CT nº 1135/17/05 – Contratada: Packer Food 
Flex Ltda - Objeto: Termo aditivo de resta-
belecimento da suspensão ao contrato de 
concessão administrativa não onerosa de 
uso especial de espaço físico da Contratante 
para exploração de serviços de cantina no 
Campus Barcelona da USCS – Data de As-
sinatura: 31/08/2021

CT nº 1136/17/04 – Contratada: Uni Lanches 
Alimentação Ltda - ME - Objeto: Termo adi-
tivo de restabelecimento da suspensão ao 
contrato de concessão administrativa não 
onerosa de uso especial de espaço físico da 
Contratante para exploração de serviços de 
cantina no Campus Centro da USCS – Data 
de Assinatura: 31/08/2021

CT nº 1157/18/03 – Contratada: Uni Lanches 
Alimentação Ltda - ME - Objeto: Termo adi-
tivo de restabelecimento da suspensão ao 
contrato de concessão administrativa não 
onerosa de uso especial de espaço físico da 
Contratante para exploração de serviços de 
cantina no Campus Conceição da USCS – 
Data de Assinatura: 31/08/2021

CT nº 1158/18/03 – Contratada: Packer Food 
Flex Ltda - Objeto: Termo aditivo de resta-
belecimento da suspensão ao contrato de 
concessão administrativa não onerosa de 
uso especial de espaço físico da Contratante 
para exploração de serviços de cantina no 
Campus Centro da USCS – Data de Assina-
tura: 31/08/2021

CT nº 1185/18/03 – Contratada: Caetano & 
Oliveira Ltda - Objeto: Termo aditivo de res-
tabelecimento da suspensão ao contrato de 
concessão administrativa não onerosa de 
uso especial de espaço físico da Contratante 
para exploração de serviços de cantina no 
Campus Conceição da USCS – Data de As-
sinatura: 31/08/2021
São Caetano do Sul, 02 de setembro de 2021.

Profº Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor 

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
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Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias Químicas e Farmacêuticas de Itapecerica da Serra, 
São Lourenço da Serra e Juquitiba, por seu representante 
legal, convoca os trabalhadores associados ou não, da ca-
tegoria dos trabalhadores nas indústrias Químicas para fins 
industriais; Trabalhadores nas Indústrias de Preparação de 
óleos Vegetais e Animais; Trabalhadores nas Indústrias de 
Perfumaria e Artigos de Toucador; Trabalhadores nas Indús-
trias de Resinas Sintéticas; Trabalhadores nas Indústrias de 
Sabão e Velas; Trabalhadores nas Indústrias de Explosivos; 
Trabalhadores nas Indústrias de Tintas e Vernizes; Traba-
lhadores nas Indústrias de Fósforos; Trabalhadores nas 
Indústrias de Adubos e Corretivos Agrícolas; Trabalhadores 
nas Indústrias de Defensivos Agrícolas; Trabalhadores nas 
Indústrias de Materiais Plásticos (inclusive nas indústrias da 
produção de Laminados Plásticos e Reciclagens Plásticas); 
Trabalhadores nas Indústrias de Matérias-Primas para In-
seticidas e Fertilizantes; Trabalhadores nas Indústrias de 
Abrasivos; Trabalhadores nas Indústrias de Álcalis; Tra-
balhadores nas Indústrias Petroquímicas; Trabalhadores 
nas Indústrias de Lápis, Canetas e Materiais de Escritório; 
Trabalhadores nas Indústrias de defensivos Animais; Tra-
balhadores nas Indústrias de Re-Refino de Óleos Minerais 
e Reciclagem Plástica e Reciclagem Plástica, enquadradas 
no 10º Grupo, do quadro anexo ao artigo 577 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT, para se reunirem em 
assembléia geral extraordinária que se realizará nos dias, 
horários e locais abaixo enumerados, tendo em vista a 
base territorial da entidade sindical abranger mais de um 
município: 1) Trabalhadores do município de Juquitiba, 
assembleia dia 06/09/2021, às 9:00 horas, local: na portaria 
das empresas Plásticos Juquitiba Ind. e Com. Ltda e Luvi-
plast Ind. e Com. de Embalagens Plásticas Ltda, sito à Rua 
Benedita Maria de Jesus, n.º 53- Centro- Juquitiba SP 2) 
Trabalhadores dos municípios de Itapecerica da Serra 
e São Lourenço da Serra, assembleia dia 08/09/2021, às 
9:00 horas, local: portaria da empresa SommaPlast Ind. E 
Com. Ltda, sito à Rodovia Régis Bittencourt Km, 287- Ita-
pecerica da Serra/SP e portaria da empresa Plasfan Ind. E 
Com. De Plásticos Ltda, sito à Rod. Armando Salles, 4651, 
Recreio Campestre – Itapecerica da Serra/SP para delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações 
a ser apresentada aos Sindicatos representativos da res-
pectivas categorias econômicas.
b) Outorga de poderes à entidade, por seus representantes 
legais, para negociação coletiva, celebrar acordos, requerer 
realização de mesa redonda junto ao MTE, constituir co-
missão de negociação e, ainda, em caso de malogro das 
negociações, suscitar dissídio coletivo junto ao Tribunal 
competente, assistido pela Federação da categoria.
c) Discussão e deliberação sobre a cláusula que trata das 
Contribuições;
d) Discussão e deliberação sobre as Negociações Cole-
tivas sobre Home Office e Teletrabalho a serem levadas 
a efeito com os Sindicatos representativos das respec-
tivas categorias econômicas;
e) Discussão e deliberação das Negociações da Con-
venção Coletiva de Trabalho Específica sobre Seguran-
ça em Máquinas SOPRADORAS DE PLÁSTICOS, INJE-
TORAS DE PLÁSTICO E MOINHO a ser apresentada ao 
Sindicato das Indústrias do Setor Plástico;
f) Posicionamento da categoria sobre a eventual realização de 
movimento paredista em caso de malogro das negociações.
g) Deliberação para a realização de assembleias perma-
nentes e itinerantes mesmo não listadas no presente edital;
Não havendo número suficiente de acordo com as normas 
aplicáveis, em primeira convocação, nos horários supra - 
mencionados, as mesmas se realizarão 01h00min horas 
após, no mesmo dia e local. Informa o Presidente que dian-
te da situação da pandemia que se encontra o País, será 
obrigatório o uso de máscaras, bem como a entidade pro-
videnciará todas as medidas protetivas para garantia de to-
dos, e ainda, será respeitado o distanciamento necessário. 
Itapecerica da Serra, 02 de Setembro de 2021. Nivaldo 
dos Santos (Presidente).

ADITIVO DE
PRORROGAÇÃO DE   CONTRATO

Contrato- 002/2020- Processo 012/2020
Objeto: Prestação de serviços p/atendi-
mento a Residência Terapeutica
Contratada: A.Marcos L. do Prado – Insti-
tuto Primavera
Valor: R$ 211.200,00
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.00- Ou-
tros Serv. de Terceiros- Pessoa Jurídica
São Caetano do Sul 01 de setembro de 2021.

Magali de Cássia Rosolem
Presidente do Conselho Adm. da FUMAS

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
“ANNE SULLIVAN” 

CNPJ. 49.241.680/0001-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Edital: 99/21. Processo Administrativo: 3978/21. Pregão Presencial: 09/21. 
Objeto: contratação de serviços destinados à melhoria do planejamento, pro-
cessos e controle de dados da Secretaria de Educação, por acesso e utilização 
em ambiente virtual. Fica designada nova data para a sessão do Pregão Pre-
sencial nº 09/21. Os envelopes deverão ser entregues às 14:00 horas do dia 
17 de setembro de 2021, na Seção de Licitações. A visita poderá ser realizada 
livremente até o dia 16 de setembro de 2021. Pirassununga, 02 de setembro de 
2021. Sandra R. Fadini Carbonaro – Chefe da Seção de Licitação.

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO II
PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2124/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETO-
RES E CÂMARAS DE AR, PARA OS VEÍCULOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
EM PEDIDOS PARCELADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL
Retifico a homologação da adjudicação do pregoeiro, do lote 03 onde sagrou-se vencedora a empresa 
AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA – EPP, pelos valores abaixo apresentados, onde os demais lotes 
permanecem inalterados conforme publicações anteriores:

LOTE 03 – EMPRESA VENCEDORA: AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA - EPP

UN PRODUTO MARCA QTD MÁXIMA 
ESTIMADA

VALOR UNITÁRIO A 
SER REGISTRADO

UN PNEU 1000x20 CONVENCIONAL DURABLE 54 R$ 1.757,00

UN PNEU 1000x20 RADIAL (NOVO) APOLLO
ENDURACE 30 R$ 2.477,00

UN PNEU  215/75 R17,5 RADIAL DOUBLESTAR 72 R$ 950,00
UN PNEU 275/80 x 22.5 RADIAL NOVO DURABLE 42 R$ 2.110,00
UN PNEU 7.50X16 BORRACHUDO DURABLE 60 R$ 845,50
UN PNEU 7.50X16 CONVENCIONAL DURABLE 34 R$ 1.141,00

UN PNEU PARA CAMINHÃO 1000x20 
NOVO BORRACHUDO DURABLE 104 R$ 2.082,00

UN PROTETOR 1000x20 WESTLAKE 174 R$ 59,99
UN PROTETOR 7.5x16 ZC RUBBER 102 R$ 43,30

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$ 647.114,86
Araraquara, 02 de Setembro de 2021.

ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

O Prefeito de Embu das Artes TORNA 
PUBLICO: 

CONCORRÊNCIA Nº 008/2021 - Pro-
cesso nº 11.779/2021 - Contratação de 
Empresa para Execução de Obra de 
Construção do Terminal Municipal 
de Transbordo – Jardim Nayara, a 
encerrar-se às 10h do dia 06/10/2021. 

CONCORRÊNCIA Nº 009/2021 - Pro-
cesso nº 11.752/2021 - Contratação de 
Empresa para Execução de Obras de 
Fresagem e Recapeamento Asfáltico 
nas Vias Públicas: nas Ruas Cabo da 
Boa Esperança, Ilha do Governador, 
Iguaçu e Missouri – Embu das Artes, 
a encerrar-se às 10h do dia 07/10/2021. 

Editais e informações poderão ser obti-
dos junto ao Depto. de Licitações, das 
09h às 16h, (11) 4785-3618/3475, su-
primentos@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em 
02/09/2021. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Proc. nº 21489/18 - Concurso Público - Edital 02/2018 - Ref. Ofício I.ADM. nº 1342 
e 1483/2021 - SEEDUC - Secretaria Municipal de Educação. EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
- 13ª CONVOCAÇÃO - A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, através da SEPLAG 
convoca os candidatos aprovados no Concurso Público realizado sob as disposições do Edi-
tal 02/2018, abaixo relacionados, a comparecerem no CECAPE - localizado à Rua Tapajós 
nº 300, Bairro Barcelona, em São Caetano do Sul, para a apresentação de documentos e 
realização da avaliação admissional, de caráter eliminatório. O comparecimento deverá se 
processar de acordo com a escala abaixo, cuja chamada obedece à ordem de classifi cação, 
já observado o critério de desempate. Será desclassifi cado/eliminado o candidato que deixar 
de comparecer à convocação. DIA 10/09/2021 - HORÁRIO: 09:00HS - SEXTA-FEIRA: 

Prof. Nível I - Ensino Infantil (89ª ao 99º)
POSIÇÃO Nº INSC DATA NASC CANDIDATO NOTA FINAL

89 1350661 05/07/62 Regina Celia Lima Guedes De Oliveira 67,5
90 1350140 17/03/77 Vanessa Russo Braz Neri 67,5
91 1337877 15/10/94 Beatriz Campanharo Dutra 67,5
92 1401687 16/03/95 Angela Janaina Ferreira Fornazier 67,5
93 1405435 18/03/74 Perla De Freitas 67,5
94 1403032 17/09/81 Francilene Da Mota Prestes Moura 67,5
95 1397513 16/12/83 Cibele Canellas Crivelari 67,5
96 1398499 11/12/80 Susan De Souza Mendes 67
97 1401792 23/12/94 Natalia Cristine Correia Dos Santos 67
98 1405786 15/03/77 Claudia Santos Ferreira 67
99 1403210 10/05/93 Juliana Coelhobraga De Oliveira 67

4 (PPD) 1392777 07/06/82 Priscila Neves Bitencourt Da Silva 52,5

Prof. Nível I - Ensino Fundamental (98ª ao 100º)
POSIÇÃO Nº INSC DATA NASC CANDIDATO NOTA FINAL

98 1375755 11/06/78 Anderson Luiz Dos Santos 67
99 1339750 07/01/65 Cibele Covre Franzini Russo 67
100 1400086 16/01/92 Emerson Moreira De Lima 67

Auxiliar da Primeira Infância (323ª ao 382º)
POSIÇÃO Nº INSC DATA NASC CANDIDATO NOTA FINAL

323 1404574 03/03/92 Carolina Ribeiro Oliveira 62,5
324 1400604 19/01/80 Geraldo Andre Amorim Pizarro 62,5

325 1395371 12/01/86 Marcela Fernandes Logobone 
Gimenes 62,5

326 1340521 10/01/83 Rachel Reche Martins 62,5
327 1344022 25/03/93 Vinicius Henrique Souza Silva 62,5
328 1357683 09/09/98 Eduarda Tozzi Dos Santos 62
329 1351642 25/12/97 Vanessa Maria Da Silva 62
330 1394286 21/09/76 Fabiana De Mello Angeloni 62
331 1377489 30/06/86 Francivania Sousa Euzebio 62
332 1341521 23/07/90 Tilene Queiroz Moreira 62
333 1359971 02/08/74 Josiane Gomes Araujo 62
334 1382568 04/02/66 Jose Carlos De Oliveira 62

335 1379718 18/12/80 Alessandra Teles Do Nascimento 
Vieira 62

336 1395286 02/06/63 Maria Jose Pereira 62
337 1402051 27/12/75 Daniela De Oliveira Araujo Brandao 62
338 1390794 02/10/84 Silmara Simplicio Carlos 62
339 1376079 24/05/99 Thais Souza Faria 62
340 1404600 20/10/90 Andre Luiz Pereira Da Silva 62
341 1353156 04/07/62 Marli Marlei Nogueira 62
342 1405490 15/07/83 Fernando Augusto De Campos 62
343 1343460 22/11/91 Emanuelle Patricia Benicio Dos Santos 62
344 1363441 18/06/92 Marcelo Scardovelli Brotta 62

345 1395129 27/02/94 Marianna Romero Peres De Siqueira 
Amorim 62

346 1381740 25/10/61 Cecilie Krummel Kraemer 62
347 1390456 11/07/65 Jose Carlos De Souza 62
348 1337540 14/03/84 Livia Dutra Lacerda Arruda 62
349 1375603 24/04/98 Daniele Aparecida Dos Santos 62
350 1380553 30/06/99 Vinicius Rodrigues Pereira 62
351 1361348 01/02/61 Irene Jusinskas 62

352 1401026 10/07/84 Erica Aparecida Campanuci De 
Oliveira 62

353 1407736 23/02/90 Katleen Carreira De Barros Beserra 62
354 1389738 31/10/00 Nicolie Rodrigues Belo 62
355 1405241 31/05/68 Wagner Rodrigues Antunes 62
356 1360537 01/02/82 Vanessa Barbosa Rodrigues 62
357 1404733 02/01/92 Gustavo Dos Santos Bezerra 62
358 1396055 05/11/68 Elizabeth Souza Garcia Feitoza 62
359 1348949 05/07/77 Luciana De Moraes 61,5
360 1390738 04/04/91 Mariana Santos De Lara 61,5
361 1394529 05/06/85 Gisele Ramos Gavioli 61,5
362 1402584 08/07/93 Ana Caroline De Oliveira Silva 61,5
363 1390996 18/02/99 Rodrigo Conceicao Lima 61,5
364 1386382 23/07/80 Gerusa Reis Da Silva 61,5
365 1400684 01/12/68 Sonia Godinho 61,5
366 1391385 27/05/90 Ellen Aparecida Da Silva 61,5
367 1339873 09/06/90 Priscila Silva De Lima 61,5
368 1401253 03/09/99 Maiara Santos De Araujo 61,5
369 1356342 05/11/01 Isabella De Godoi Almeida Belchior 61,5
370 1388670 10/03/88 Sirlene Duarte Carvalho 61,5
371 1399843 24/10/70 Adelia Da Rocha Sant’anna Silva 61,5
372 1371815 08/06/76 Monica De Aguiar Queiroz 61,5
373 1402915 13/06/78 Ana Paula De Santana 61,5
374 1366043 08/12/67 Mirvaine Conceicao Da Silva Ribeiro 61,5
375 1400304 12/08/80 Sara Regina Martins Filipini 61,5
376 1396405 15/09/90 Thalita Fernanda Martins Do Prado 61,5
377 1347599 09/10/94 Karoline Ferreira Gabriel Nobre 61,5
378 1355248 06/10/95 Joao Pedro Magalhaes Rodrigues 61,5
379 1394209 26/04/96 Cristiane Maria Da Silva 61,5
380 1367460 26/05/83 Miriam Julia Pini 61,5
381 1357027 23/12/62 Katia Aparecida Hirsch 61,5
382 1361054 13/07/70 Ligia Aparecida Duo Previato 61,5

Prof. Nível II - Informática (09ª ao 10º)
POSIÇÃO Nº INSC DATA NASC CANDIDATO NOTA FINAL

9 1343326 11/06/83 Thiago Martins Dos Santos 57
10 1365741 29/11/74 Viviane Costa Corujeira 57

São Caetano do Sul, 02 de setembro de 2021. CAIO LESSIO PREVIATO-Secretário Muni-
cipal de Planejamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 7654/2021 
– Modalidade Pregão Presencial nº 56/2021 
- Registro de Preços para Fornecimento de 
Materiais de Limpeza e Descartáveis. CO-
MUNICADO DE SUSPENSÃO: Tornamos 
pública a suspensão “sine die” da presen-
te licitação, para posterior reabertura. São 
Caetano do Sul, 02 de setembro de 2021. 
Carolina Morales Bernardino – Diretora do 
Departamento de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO

FUNDO SOCIAL
DE SOLIDARIEDADE

RESUMO: Processo nº 8889/2021 - CHAMA-
MENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMEN-
TO DE PROFISSIONAIS INTERESSADOS 
EM PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 
DE SÃO CAETANO DO SUL COMO OFICI-
NEIROS NO PROJETO DE CAPACITAÇÃO 
DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. 
DESPACHO DA SRA. SECRETÁRIA MUNI-
CIPAL DE GOVERNO: “Frente à instrução 
processual dos autos, em especial o parecer 
jurídico de fl s. 41/46 e ratifi cação às fl s. 74 e 
a autorização de fl s. 75, com esteio no artigo 
25, “caput” da Lei Federal nº 8.666/93, as-
sim como, ancorada no artigo 2º, Inciso II, do 
Decreto Municipal nº 11.092/2017, RECO-
NHEÇO e RATIFICO a INEXIGIBILIDADE 
de licitação para chamamento objetivando 
o credenciamento de profi ssionais interes-
sados em prestar serviços ao Município de 
São Caetano do Sul, como Ofi cineiros para 
as ações em ofi cinas sócio assistenciais no 
Projeto de Capacitação do Fundo Social de 
Solidariedade”. Secretária Municipal de Go-
verno: Silvia de Campos - 01/09/2021. São 
Caetano do Sul, 02 de setembro de 2020. Li-
lian Fernandes -Presidente do Fundo Social 
de Solidariedade.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 14/2021

Processo Administrativo nº 8805/2021
OBJETO: Contratação de laboratório para 
coleta de amostras e análises físico-químicas 
e microbiológicas de água proveniente dos 
sistemas público e soluções alternativas de 
abastecimento de água potável do município 
de São Caetano do Sul.
MODALIDADE: Pregão Presencial 
TIPO:  Menor preço global 
DATA DA ABERTURA:  20/09/2021 às 
09:30 horas
LOCAL: Sala de Licitações do SAESA-
SCS, localizada no pavimento superior 
do prédio sede do SAESA-SCS, sito a 
Avenida Fernando Simonsen, nº 303, Bairro 
Cerâmica, no Município de São Caetano do 
Sul, Estado de São Paulo. O Edital completo 
e seus anexos poderão ser obtidos no 
endereço eletrônico http://www.saesascs.
sp.gov.br ou, obtidos mediante a entrega 
de um CD-R, a título de reposição, ou da 
disponibilização de mídia removível (pen-
drive) no Setor de Licitações do SAESA-
SCS situado no endereço supracitado, 
no horário das 10:00 às 16:00 horas, 
excepcionalmente, dada a alteração de 
horário de atendimento do SAESA, em 
razão da pandemia. São Caetano do Sul, 02 
de setembro de 2021 – Rodrigo Gonçalves 
Toscano – Superintendente 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

EXTRATO  DE CONTRATO
Contrato nº 48/2021

Processo Administrativo nº 9654/2021 
Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de locação de veí-
culos com fornecimento de mão de obra e 
software de gerenciamento e monitoramen-
to. Contratada: TB Serviços, Transporte, 
Limpeza, Gerenciamento e Recursos Hu-
manos S/A. Prazo: até 180 dias. Valor: R$ 
3.455.297,88. Assinatura: 13/08/2021. São 
Caetano do Sul, 02 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

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
DIADEMA/SP

Data do leilão: 03/09/2021 - A partir das: 10:30 as 10:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal da AG. 
DIADEMA, COD. 0248 na AVENIDA ANTONIO PIRANGA, Nº 
540, VILA ODETE, DIADEMA/SP. HELIO JOSE ABDOU, Leiloei-
ro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida Calim 
Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-
6595 e 11-2791-2274, faz saber que devidamente autorizado 
pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 
8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regu-
lamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, 
no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GES-
TORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Cré-
dito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, 
com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma Instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a 
antecedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipo-
tecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 
1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a 
atualização até no momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto 
e taxas, inclusive condomínio, e despesas com execução extra-
judicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas 
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED: 684 – Contrato: 103444133800-3 - CREDOR: EM-
GEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FI-
DUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP. 
DEVEDOR(ES): MARCOS D´IORIO DE PAULA, BRASILEI-
RO, DIVORCIADO, ELETRICÍTÁRIO, RG. 9.802.144-SSP/SP, 
CPF: 004.120.628-28. Imóvel sito à: RUA SANTO INACIO, Nº 
55, APARTAMENTO Nº 156, 15º ANDAR, BLOCO B, EDIFÍ-
CIO RESIDENCIAL JARDIM DAS PITANGUEIRAS, DIADEMA/
SP - CEP: 09913-020. Com a área útil real de 50,700 metros 
quadrados, área comum real de 43,418 metros quadrados, área 
total real construída de 94,118 metros quadrados, com a cota de 
participação no terreno de 0,83333333%, equivalente a fração 
ideal no terreno de 10,685416 metros quadrados, cabendo-lhe 
uma vaga incerta e indeterminada para a guarda de um veículo 
de passeio de tamanho médio, sem auxilio de manobrista na ga-
ragem coletiva localizada nos 1º, 2º e 3º sub-solos do conjunto. 
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PER-
TENCES E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 158.778,50
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 205.200,00

São Paulo, 14 de Agosto de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
14/08, 24/08 e 03/09/2021

2º A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
CADERNO 2 - Pregão Eletrônico nº. 
E-073/2021. Processo licitatório: 17.124/2021. 
Objeto: Registro de Preço - “Aquisição de 
Medicamentos para Uso na Atenção Básica 
e Especialidades”. Sessão pública de proces-
samento: dia 21/09/2021 às 09:00 horas. Da 
sessão pública: O processamento eletrônico 
será realizado através do endereço eletrônico 
comprasbr.com.br, no dia e hora mencionados 
e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio 
da equipe de apoio. O edital está disponível 
no site: www.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br.  
Taboão da Serra, 01 de setembro de 2021. 
Wagner Luiz Eckstein Júnior – Secretário Mu-
nicipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

Aditivo de Contrato
CT nº 1096/16/04 – Processo de Compras 
nº 760/15 – Contratada: Simpress Comér-
cio, Locação e Serviços S/A – Objeto: Termo 
aditivo de prorrogação de prazo ao contrato 
de  prestação de serviços de (Outsourcing 
de impressão), impressoras laser ou LED, 
scanner, reprografia corporativa com opera-
dor, impressoras térmicas matriciais, instala-
ção de software de gerenciamento, contabi-
lização e devida manutenção e fornecimento 
de suprimentos (exceto papel), materiais e 
equipamentos (4ª fase) – Prazo: 06 meses 
- Valor Global : R$ 88.368,00 - Data de Assi-
natura: 30/08/2021.

Aditivo de Rescisão
CT nº 1215/19/02 – Processo de Compras 
nº 770/19 – Contratada: Fundação Getúlio 
Vargas - FGV -  Objeto: Termo aditivo de res-
cisão ao contrato de prestação de serviços 
para a realização de estudo de viabilidade 
e estruturação de Parceria Público-Privada 
para a construção de um novo edifício no 
campus Barcelona e para sua operação e 
manutenção, bem como, a dos edifícios já 
existentes nos campi da USCS - Data de As-
sinatura: 31/08/21.

Termo de Cooperação
GR nº 105/21 - Partícipes: Universidade Mu-
nicipal de São Caetano do Sul – USCS X Uni-
versitas Soluções Estudantis Ltda – Objeto: 
O presente termo tem como objeto estabele-
cer as diretrizes para acompanhamento do 
desenvolvimento e participação nos proces-
sos de validação de protótipos, bem como 
a cessão, não exclusiva, não onerosa e por 
tempo determinado de licença de uso da 
plataforma “ PesqEmpreende” voltada para 
a gestão de comunidades de ecossistemas 
de inovação aberta e finalidade – Vigência: 
12 meses – Data de Assinatura: 16/08/21.

GR nº 109/21 – Partícipes: Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul – USCS X 
Fundação de Apoio a Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul -FAUSCS -  Objeto: 
Termo de cooperação , prioritariamente, o 
desenvolvimento de atividades que visam: 
a) o intercâmbio e o apoio técnico e prático 
entre os dirigentes, especialistas, professo-
res e alunos de ambas as instituições; b) o 
desenvolvimento de pesquisa e estudos de 
interesse comum das partes, com adoção de 
medidas visando o planejamento, desenvol-
vimento e a implementação de instrumental 
metodológico e operacional, que de suporte 
para a execução de seus projetos; c) a busca, 
o desenvolvimento, a transparência e a divul-
gação de tecnologias, dados e informações, 
extensivos aos alunos; d) a gestão adminis-
trativa e financeira na prestação de serviços 
de conformidade com os fins e âmbito de 
atuação da USCS e da FAUSCS, com escopo 
de estabelecer condições para a realização 
de ações, especialmente quando resultar de 
projetos técnicos de assessoria ou consulto-
ria ou de planejamento e realização de con-
cursos ou processos seletivos -  Vigência: 24 
meses  Data de Assinatura: 20/08/2021.  

Aditivo de Restabelecimento da 
Suspensão de Contrato

CT nº 1114/17/05 – Contratada: Uni Lanches 
Alimentação Ltda - ME - Objeto: Termo adi-
tivo de restabelecimento da suspensão ao 
contrato de concessão administrativa não 
onerosa de uso especial de espaço físico da 
Contratante para exploração de serviços de 
cantina no Campus Barcelona da USCS – 
Data de Assinatura: 13/05/2020

CT nº 1134/17/04 – Contratada: Caetano & 
Oliveira Ltda - Objeto: Termo aditivo de res-
tabelecimento da suspensão ao contrato de 
concessão administrativa não onerosa de 
uso especial de espaço físico da Contratante 
para exploração de serviços de cantina no 
Campus Barcelona da USCS – Data de As-
sinatura: 31/08/2021

CT nº 1135/17/05 – Contratada: Packer Food 
Flex Ltda - Objeto: Termo aditivo de resta-
belecimento da suspensão ao contrato de 
concessão administrativa não onerosa de 
uso especial de espaço físico da Contratante 
para exploração de serviços de cantina no 
Campus Barcelona da USCS – Data de As-
sinatura: 31/08/2021

CT nº 1136/17/04 – Contratada: Uni Lanches 
Alimentação Ltda - ME - Objeto: Termo adi-
tivo de restabelecimento da suspensão ao 
contrato de concessão administrativa não 
onerosa de uso especial de espaço físico da 
Contratante para exploração de serviços de 
cantina no Campus Centro da USCS – Data 
de Assinatura: 31/08/2021

CT nº 1157/18/03 – Contratada: Uni Lanches 
Alimentação Ltda - ME - Objeto: Termo adi-
tivo de restabelecimento da suspensão ao 
contrato de concessão administrativa não 
onerosa de uso especial de espaço físico da 
Contratante para exploração de serviços de 
cantina no Campus Conceição da USCS – 
Data de Assinatura: 31/08/2021

CT nº 1158/18/03 – Contratada: Packer Food 
Flex Ltda - Objeto: Termo aditivo de resta-
belecimento da suspensão ao contrato de 
concessão administrativa não onerosa de 
uso especial de espaço físico da Contratante 
para exploração de serviços de cantina no 
Campus Centro da USCS – Data de Assina-
tura: 31/08/2021

CT nº 1185/18/03 – Contratada: Caetano & 
Oliveira Ltda - Objeto: Termo aditivo de res-
tabelecimento da suspensão ao contrato de 
concessão administrativa não onerosa de 
uso especial de espaço físico da Contratante 
para exploração de serviços de cantina no 
Campus Conceição da USCS – Data de As-
sinatura: 31/08/2021
São Caetano do Sul, 02 de setembro de 2021.

Profº Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor 

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

B5gazetasp.com.br
Sexta-feira, 3 De Setembro De 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 020/2021 PROCESSO Nº 035/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA, com sede na Rua Angelina Reghini 
Fontaneti, nº 457 Centro, na cidade de Santa Cruz da Esperança, Estado 
de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n. 01.611.007/0001-02, torna público 
que se encontra aberto processo licitatório, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 014/2021, do tipo Menor Preço Por Item, que tem como 
objeto REGISTRO DE PREÇOS visando a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS, NOVAS, PRIMEIRO USO, PARA 
VEICULOS MULTIMARCAS, NECESSARIAS PARA MANUTENCAO DA FROTA 
OFICIAL DE VEICULOS PESADOS E LEVES, MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA, PARA ATENDER 
AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
ANEXOI – TERMO DE REFERÊNCIA. Os envelopes deverão ser entregues 
até às 09h00min do dia 22 de setembro de 2021, no setor de licitações 
na sede desta Prefeitura. O início da sessão para abertura dos envelopes 
será iniciado às 09h10min do mesmo dia, em ato público na Sala de 
Reuniões, também na sede desta Prefeitura. Santa Cruz da Esperança, 
02 de setembro de 2021. Marcos Antônio Bazilio - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 021/2021 PROCESSO Nº 036/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA, com sede na Rua Angelina Reghini 
Fontaneti, nº 457 Centro, na cidade de Santa Cruz da Esperança, Estado 
de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n. 01.611.007/0001-02, torna público 
que se encontra aberto processo licitatório, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 015/2021, do tipo Menor Preço Por Item, que tem 
como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA 
PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, LOCADOS E CEDIDOS À MUNICIPALIDADE, 
COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA, PELO PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Os envelopes 
deverão ser entregues até às 13h30min do dia 22 de setembro de 2021, 
no setor de licitações na sede desta Prefeitura. O início da sessão para 
abertura dos envelopes será iniciado às 13h40min do mesmo dia, em ato 
público na Sala de Reuniões, também na sede desta Prefeitura. Santa 
Cruz da Esperança, 01 de setembro de 2021. Marcos Antônio Bazilio - 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 38/2021
Processo nº 23.617/2021

Objeto: Registro de preços para pres-
tação de serviços de consultas de 
neurologia (todas as idades).
Abertura: 22/09/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 82/2021

Processo nº 22.749/2021 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TO PERMANENTE PARA UBS´S. - AU-
TOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.
Abertura: 21/09/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes
Assinatura: 31 de agosto de 2021, Dr. 
GUSTAVO ALEXEY BOHER LOPES, 
Secretário Municipal de Saúde.

Reabertura - Processo SUPRI 408/2021 – 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 88/2021 – Contratação 
de empresa para aquisição de cartão SIM para te-
lefonia celular e prestação de recarga de créditos 
pré-pagos para telefonia móvel. (Licitação exclusiva 
para ME, EPP e MEI, nos termos do Art. 48, I, da Lei 
Complementar nº 123/2006). Edital disponível gratui-
tamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - 
CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min 
do dia 08/09/2021 até às 09h00min do dia 20/09/2021. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min do dia 
20/09/2021. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETI-
TIVA): às 09h10min do dia 20/09/2021. - Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Bra-
sília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. 
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Reabertura - Processo SUPRI 30/2021 – PRE-
GÃO PRESENCIAL nº 12/2021 – Contratação de em-
presa especializada para prestação de serviço de 
implantação, acompanhamento técnico e capacitação 
funcional para uso pedagógico das tecnologias híbri-
das educacionais do ensino fundamental no Municí-
pio de Itapevi. - Recebimento e abertura dos Envelopes 
às 09h do dia 17/09/2021. Local: Rua Agostinho Ferreira 
Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/
SP. – Retirar o edital gratuitamente na página da Internet 
http://www.itapevi.sp.gov.br – Esclarecimentos: Fone: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
02/09/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
Aviso de Edital-Órgão Licitante: Prefeitura do Município de Pirangi. 
Modalidade: Tomada de Preços nº 05/2021. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para execução da ampliaçãoe adequação do centro de triagem 
para a coleta seletiva instalado no aterro sanitário do Município de Pirangi/SP, Código 
FEHIDRO nº 2020-TG-559– Contrato FEHIDRO nº 85/2021. Entrega e abertura dos 
Envelopes: Dia 23/09/2021, às 09hs00 na sede do Município, localizada na Rua 
Marechal Floriano Peixoto, nº 579, Centro. Maiores informações e edital completo pelo 
telefone (17) 3386.9600, através do site: https://www.pmpirangi.com.br/ ou dos e-mails 
engenhariapmpirangi@gmail.com ou prefeitura@pirangi.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO 1384/2021 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO. DE PREÇOS 006/2021 - TIPO: Menor Preço 
por item - OBJETO: registro de preços destinado a contratação de empresa(s) qualificada(s) para prestação de serviços de TRANSPORTE ESCOLAR, 
conforme especificações estabelecidas no ANEXO I – Termo de Referência, nos termos deste edital e seus anexos. DATA DA REALIZAÇÃO: dia 17/09/21, 
às 08h15min horas - REF. TEMPO: Para todas as ref. de tempo será observado o horário de Brasília/DF. - FORMALIZAÇÃO CONSULTAS E EDITAL: 
Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital e anexos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro 
através de telefone (0xx18)3745-9020, e-mail: licitacao@itapura.sp.gov.br ou por escrito e protocolados junto ao Setor de Licitações da PREF. MUN. 
DE ITAPURA, horário das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 16h00min horas. - Endereço: Prefeitura Municipal de Itapura - Setor de 
Licitações - Rua Getúlio Vargas, nº 1.087 – Bairro Centro - Cep: 15390-000 - Itapura, 31/agosto/2021 – Fábio Dourado – Pref. Munic.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 091/2021 PROCESSO Nº 147/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021 TIPO: MENOR PREÇO DO ITEM. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual aquisição de MATERIAL DE OSTOMIAS E ADJUVANTES para atender os pacientes estomizados 
do município que fazem uso das mesmas, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
técnicas e quantidades descritas no Termo de Referência – ANEXO I. Data da realização da sessão pública 
do Pregão: dia 21 de setembro de 2021, as 09h00 – Obtenção do Edital: gratuito através do site www.
novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 
185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 07h30m às 12h00 e das 13h30m 
às 17h00 horas – Novo Horizonte, 02 de setembro de 2021 – FABIANO DE MELLO BELENTANI – PREFEITO 
MUNICIPAL.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 092/2021 PROCESSO Nº 148/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021 TIPO: MENOR PREÇO DO ITEM. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual aquisição de GÁS P-45,  a ser utilizado na Secretaria Municipal de Educação, Escolas do Ensino 
Fundamental, Centro de Educação Infantil, Centro Municipal de Alimentação Escolar e suas Unidades, por 
um período de 08 (oito) meses, conforme especificações técnicas e quantidades descritas no Termo de 
Referência – ANEXO I. Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 21 de setembro de 2021, as 
14h00 – Obtenção do Edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão 
de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - 
SP, fone 17-3543-9015 das 07h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas – Novo Horizonte, 02 de 
setembro de 2021 – FABIANO DE MELLO BELENTANI – PREFEITO MUNICIPAL.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 093/2021 PROCESSO Nº 149/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual aquisição de LANCHES PRONTOS, REFRIGERANTES E GELO, para atender as necessidades da 
Diretoria de Esportes e Lazer, no atendimento de diversos eventos realizados, por um período de 12 (doze) 
meses, conforme especificações técnicas e quantidades descritas no Termo de Referência – ANEXO I. Data 
da realização da sessão pública do Pregão: dia 20 de setembro de 2021, as 09h00 – Obtenção do Edital: 
gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça 
Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 
07h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas – Novo Horizonte, 02 de setembro de 2021 – FABIANO 
DE MELLO BELENTANI – PREFEITO MUNICIPAL.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROCESSO Nº 153/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 
006/2021 EDITAL Nº 097/2021. OBJETO – CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 
DE CEMITÉRIO VERTICAL – JAZIGOS PRÉ-MOLDADOS – 160 UNIDADES, situado a Praça Ermelinda 
Peres Cardoso de Moraes, sn, Vila Cardoso, nesta cidade de Novo Horizonte – SP, compreendendo o 
fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão de obra, canteiro de 
obras, serviços complementares, transportes, etc..., definidos no Plano de Trabalho, Memorial Descritivo, 
Projeto, Orçamento e Cronograma, constituindo partes integrantes desta Tomada de Preços. Data e horário 
para entrega dos envelopes: dia 24 de setembro de 2021, às 09:00 horas. Data da realização da sessão 
pública: dia 24 de setembro de 2021, às 09:30 horas – Obtenção do Edital: gratuito através do site: www.
novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho 
n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m 
às 17h00. Novo Horizonte, 02 de setembro de 2021 – Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROCESSO Nº. 145/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 028/2021 EDITAL Nº 090/2021 MENOR PREÇO DO ITEM. OBJETO – Aquisição com entrega imediata 
de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, destinados aos servidores públicos municipais, 
conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I deste Edital. Início do Recebimento 
das Propostas: dia 06 de setembro de 2021 às 08h00 Fim do recebimento das propostas: dia 20 de 
setembro de 2021 às 08h00 Abertura e Exame das Propostas: dia 20 de setembro de 2021, das 08h01 
às 14h00. Início da sessão de Lances: dia 20 de setembro de 2021, às 14h01. Obtenção do edital: 
gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça 
Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 
7h30m às 17h00 horas - Novo Horizonte, 02 de setembro de 2021 – Dr. Fabiano de Mello Belentani – 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38-2021. EDITAL Nº 70-2021. PROCESSO Nº 
781-2021. OBJETO: Contratação de serviços especializados em emissões otoacústicas evocadas 
e avaliação do frênulo da língua dos bebês. Os serviços serão solicitados pela Secretaria 
de Saúde, conforme necessidade pelo período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do 
contrato. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: início as 08h00 do dia 03/09/2021 até às 08h00 do dia 
22/09/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DOS LANCES: 22/09/2021 às 09h30min. LOCAL: 
https://bllcompras.com/Home/Login. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão 
de Licitação, Rua 09 de Julho, 15-20, Centro, CEP 17.290-011, Macatuba/SP, das 08h00 às 
16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (14) 3298-9846. Macatuba, 02 de setembro de 
2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está retificado a data de abertura da Lici-
tação relacionada abaixo:
Tomada de Preços nº 08/2021 - Processo nº 1.879/2021 - 
Objeto: Obra de pavimentação asfáltica da estrada do bairro 
capim fino, com fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Os envelo-
pes dos licitantes com a documentação e a proposta deverão 
ser entregues no Departamento de Compras e Licitações, 
sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade, até às 11h00 
do dia 16/09/2021.  O início da abertura dos envelopes será 
às 14h30 do dia 16/09/2021, na Sala de Abertura de Licita-
ções, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade. O edi-
tal completo encontra-se à disposição no Departamento de 
Compras e Licitações, ou através do site: https://www.saope-
dro.sp.gov.br/licitacoes-publicas São Pedro, 02 de agosto de 
2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200
AVISO DE SUSPENSÃO

Em razão da necessidade de correções no Edital, a licita-
ção – Tomada de Preços 09/2021 - Processo: 1.924/2021 
- Objeto: Obra de pavimentação Asfáltica no Bairro Cháca-
ras ABC, fica SUSPENSA sua abertura, devendo a mesma 
ser marcada para data futura.  São Pedro, 02 de setembro 
de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 68997/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2021

OBJETO: Aquisição de tiras e lancetas 
para uso no Departamento de Saúde do 
Município de Cajati - SP, através de SRP 
(Sistema de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 17 de setembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
17 de setembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 02 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69033/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2021

OBJETO: Aquisição de pás eletrodos 
descartáveis para DEA (Desfibrilador Ex-
terno Automático) para possíveis emer-
gências nas unidades da ESF, através de 
SRP (Sistema de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 17 de setembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
17 de setembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 02 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69104/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021

OBJETO: Aquisição de equipamentos 
odontológicos: Bomba à vácuo, compres-
sor odontológico, fotopolimerizador de 
alta potência sem fio e caneta de alta ro-
tação, para uso do Centro Odontológico 
Municipal de Cajati - SP, ESF Parafuso, 
ESF Jardim Muniz e UBS Vereador Ange-
lo Bacin de Cajati - SP, através de SRP 
(Sistema de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 17 de setembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
17 de setembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 02 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO
SUSPENSÃO

PROCESSO N° 66852/2021
CONCORRÊNCIA Nº 003/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento e instalação 
de Unidades Sanitárias Individuais (USI´s) 
para tratamento de esgoto unifamiliar em 
comunidades isoladas, em atendimento ao 
Convênio 001/2019 - Programa Água é Vida 
por intermédio da Secretaria de Infraestru-
tura e Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo - SIMA e o Município de Cajati - SP, 
nos bairros Pouso Alto (2), Pica-Pau (10), 
Cachoeirinha (27) e Capelinha (71). 

Em face da impugnação apresentada pelo 
CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS 
INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAU-
LO – CRT-SP e parecer favorável da Uni-
dade Requisitante, fica suspensa a abertu-
ra do procedimento licitatório objetivando a 
adequação do edital, bem como ao atendi-
mento do interesse publico.

Cajati, 02 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE ADITAMENTO DE 
CONTRATO

CONTRATO N.º 027/2020
PROCESSO N.º 027/2020

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020
OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel 
para abrigar diversos Departamen-
tos Municipais pertencentes ao Paço 
Municipal da Prefeitura Municipal da 
Estância de Cananéia/SP, onde serão 
abrigados os seguintes departamen-
tos: Departamento de Administração, 
Departamento de Compras e Licita-
ções, Departamento de Fazenda, Ga-
binete do Prefeito, Convênios, Asses-
soria de Comunicação, Departamento 
de Planejamento e Cadastro, com pe-
ríodo de locação de 06 (seis) meses.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA.
CONTRATADA: ANTONIA VALDOMI-
RA MENDONÇA DA SILVA - CPF/MF 
nº 731.785.358-53 e EDUARDO AN-
TONIO MENDONÇA DA SILVA - CPF/
MF nº 318.118.798-45.
PRAZO ADITADO: 06 (seis) meses.
VALOR GLOBAL R$ 67.200,00 (ses-
senta e sete mil e duzentos reais).

Cananéia, 04 de agosto de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE ADITAMENTO DE 
CONTRATO

CONTRATO N.º 025/2016
PROCESSO N.º 024/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA DO RAMO PERTINENTE 
PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO ATERRO CONTROLADO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS UTILIZADOS 
PELO MUNICÍPIO DE CANANÉIA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES, 
PROCEDIMENTOS E QUANTIDADES 
DESCRITAS NO REFERIDO OBJETO 
ESTABELECIDOS NOS ANEXOS DO 
EDITAL 023/2016.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA.
CONTRATADA: UNIÃO LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS EIRELI ME.
VALOR: R$ 89.698,32 (oitenta e nove 
mil, seiscentos e noventa e oito reais e 
trinta e dois centavos).
PRAZO ADITADO: 30 (trinta) dias.

Cananéia, 08 de agosto de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE ADITAMENTO DE 
CONTRATO

CONTRATO N.º 028/2020
PROCESSO Nº 030/2020 
PREGÃO PRESENCIAL

MENOR PREÇO GLOBAL Nº 
010/2020 

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para a realização de 
Projetos de atenção à saúde (servi-
ços médicos) a serem realizadas no 
Departamento Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, conforme especificações 
descritas no Edital de Licitações.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA.
CONTRATADA: FRANKLIN CANGUS-
SU SAMPAIO EIRELI.
PRAZO ADITADO: 06 (seis) meses.
VALOR GLOBAL: R$ 1.304.976,00 
(um milhão, trezentos e quatro mil, no-
vecentos e setenta e seis reais).

Cananéia, 11 de agosto de 2021.

Robson da Silva Leonel
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 022/2021

PROCESSO Nº 035/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021

Encontra-se aberta no Departamento 
Municipal de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia- SP, o EDITAL nº 022/2021, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
nº 013/2021, PROCESSO nº 035/2021, 
do tipo menor preço para Aquisição de 
01 (um) gerador de energia destinado 
à Unidade de Pronto atendimento do 
Departamento Municipal de Saúde 
pertencente à Prefeitura Municipal 
de Cananéia, conforme recurso 
depositado na conta fundo municipal 
de saúde conforme resoluções SS 48 
DE 2020, e especificações descritas 
neste Edital de Licitações, cláusula 
1ª do Objeto e Anexo I - Termo de 
Referência.

Recebimento dos envelopes dia 
21/09/2021 até 09h00m

Abertura dos envelopes dia 
21/09/2021 será às 09h15m

O edital completo poderá ser obtido 
pelos interessados na Avenida 
Independência, nº 374, Rocio, 
Cananéia- SP, de segunda à sexta-
feira, nos horários das 08:00h às 
12:00h e das 13:30h às 17:30h. Outras 
informações ou esclarecimentos, 
poderão ser obtidas pelo telefone 
(013) 3851-5100 ou no Departamento 
Municipal de Compras e Licitações, 
desta Prefeitura Municipal, no mesmo 
endereço e horário. O Departamento 
Municipal de Compras e Licitações 
não se responsabilizará pela falta de 
informações relativas ao procedimento 
àqueles interessados que não 
confirmarem a retirada do Edital.

Cananéia, 30 de agosto de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

ATA DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

PROCESSO Nº 034/2021
EDITAL Nº 021/2021

Tendo em vista o noticiado na Ata de 
licitação do dia 01 de setembro de 
2021, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada para aquisição 
de embarcação para transporte esco-
lar para o município de Cananéia/SP, 
conforme Convênio firmado com a 
Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo, de número 468/0072/2018. 
Informo que não houve interesse de 
nenhum licitante em participar do Pre-
gão Presencial em epigrafe, portanto 
o Pregoeiro e com a Equipe de Apoio 
declarou como licitação deserta.

Cananeia, 01 de setembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

CONVOCAÇÃO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, através do Ser-
viço de Pessoal, CONVOCA os candidatos 
habilitados no Processo Seletivo Simplifi-
cado nº 003/2021 - CONSAÚDE, conforme 
abaixo relacionado, a comparecer em data 
e local mencionado, a fim de manifestar in-
teresse pela vaga oferecida.
O candidato deverá comparecer no horário 
estabelecido neste Edital, munido de docu-
mento de Identidade e Carteira de Trabalho 
e Previdência Social.

RELAÇÃO DO CANDIDATO 
CONVOCADO

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. LEO-
POLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE

ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 08 a 10 de Setembro de 2021
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

TÉCNICO DE FARMÁCIA
CLASSIFICAÇÃO – NOME

9 MARJORYE RIBEIRO 
PERSIANE DE LIMA

10 RAFAELA GARCIA DE 
CAMARGO

Pariquera-Açu, 02 de setembro de 2021.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente, do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira 
e Litoral Sul, no uso de suas atribuições le-
gais, diante dos elementos de instrução dos 
autos HOMOLOGA o procedimento licitató-
rio na modalidade Pregão Presencial 32/21, 
Processo 085/21 que objetiva a Prestação 
de Serviços de Recepção para o Hospital 
Regional “Dr. Leopoldo Bevilacqua”, pelo 
critério de menor valor global, e ADJUDICA 
o objeto da licitação em favor da empre-
sa: MABG PRESTADORA DE SERVIÇOS 
EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
25.090.414/0001-80. Fica a empresa con-
vocada para comparecer no SS para a assi-
natura do Contrato, no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL E 
ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA

Pregão Presencial nº 39/2021. O Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira 
e Litoral Sul torna público para conhecimen-
to dos interessados em participar da Licita-
ção supramencionada, a qual tem por obje-
to a contratação de empresa para prestação 
de serviços médicos especializados em car-
diologia, que foram efetivadas alterações 
no Edital. Em face disto, fica redesignado 
o dia 17/09/2021 às 9 horas para a sessão 
pública de processamento do pregão. As 
alterações poderão ser obtidas no Serviço 
de Suprimento ou através do site: www.con-
saude.org.br.

Pariquera-Açu, 02 de setembro de 2021.
José Antonio Antosczezem

Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONVOCAÇÃO

FICAM CONVOCADOS, para contratação por prazo determinado, através de apro-
veitamento da lista, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2019.

CARGO: OPERADOR DE RX E ULTRASSOM
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE
10º LUGAR FERNANDO GARRIDO DOS SANTOS 49170267X
11º LUGAR WILLIAM SAMPAIO 216916124

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE
38º LUGAR ROGER MENDES DE OLIVEIRA SANTOS 44486376X
39º LUGAR STEFANIE BEATRIZ DAS DORES 42134975X

Os candidatos terão o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para se apresentarem 
na Coordenadoria de RH da Prefeitura Municipal, munidos dos documentos cons-
tantes na Portaria nº 345 de 1º de setembro de 2021, disponível na íntegra no sítio 
oficial  www.cananeia.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 1º de setembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANÉIA

DocuSign Envelope ID: 84B3846F-5945-44D7-A329-9B0A10148ED0



B6gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2021 Economia

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados PRO ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.185.467/0001-28; e 
RICHARD FRUSTOCKL (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 063.604.948-50. O Dr. Renato Siqueira de Pretto, MM. Juiz de Direito da 1ª 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 móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de PRO ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA EPP E OUTRO - 
Processo nº 1001475-59.2019.8.26.0114 – Controle nº 84/2019, 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 verificar suas condições antes das datas designadas 
para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, 

em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado, e, será afixado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação, em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 3º do CPC. 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 16/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 21/09/2021 
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 
21/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 14/10/2021 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 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. 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 endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca Honda, modelo HR-V EX 
CVT, placa FJV0467, chassi 93HRV2850GZ107310, ano 2015/2016, renavam 1048660831, álcool/gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao 
veículo no valor total R$ 3.992,53 (06/08/2021). Consta as fls.532 dos autos restrições sobre o veículo. O bem encontra-se na Rua Carolina Prado Penteado, 1389, Jardim Bom Retiro, Campinas/SP, sendo nomeado depositário 
o executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 69.007,00 (sessenta e nove mil e sete reais) para maio de 2020. Campinas, 16 de agosto de 2021. Dr. Renato Siqueira de Pretto, Juiz de Direito.
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, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será 
, 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 

, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será 
2º Leilão, que terá início no dia 

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 
, 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 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será 

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 
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. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS 
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 

– 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. 

1º Leilão terá início no dia 16/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 21/09/2021 
, 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 

, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será 
, 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 

, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será 
, 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 

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 
, 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 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será 

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 
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. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS 
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 

– 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. 

 - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 
, 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 

, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será 
, 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 

, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será 
, 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 

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 
, 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 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será 

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 
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. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS 
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 

– 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. 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 

com o disposto no art. 887, § 3º do CPC. 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 

 - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 
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 

 - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 
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 

, 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 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será 

, 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 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será 

, 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 

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 
, 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 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será 

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 
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. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS 
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 

– 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 
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 
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 

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 
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 
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 

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. 
CVT, placa FJV0467, chassi 93HRV2850GZ107310, ano 2015/2016, renavam 1048660831, álcool/gasolina
veículo no valor total R$ 3.992,53 (06/08/2021). Consta as fls.532 dos autos restrições sobre o veículo. O bem encontra-se na Rua Carolina Prado Penteado, 1389, Jardim Bom Retiro, Campinas/SP, sendo nomeado depositário 
o executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 69.007,00 (sessenta e nove mil e sete reais) para maio de 2020. Campinas, 16 de agosto de 2021. Dr. Renato Siqueira de Pretto, Juiz de Direito.

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ADEMAR DE ABREU, inscrita no CPF/MF sob o nº 048.599.758-47. O Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, 
MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS em face de ADEMAR DE ABREU - Processo nº 1009092-15.2019.8.26.0100 - Controle nº 156/2019, 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 verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede 
mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do 

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 15/09/2021 às 10:30h e se encerrará dia 20/09/2021 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 20/09/2021 às 
10:31h e se encerrará no dia 11/10/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro 
Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 
bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. 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 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: Um veículo 
da marca Toyota, modelo Corolla Xei 1.8, flex, ano/modelo 2008/2009, placa EBC-7798, renavam 00977517608. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados 
ao veículo no valor R$ 4.562,62 (21/07/2021). O bem encontra-se na Rua Coronel Melo Oliveira, 915, Aptº 118, Perdizes, CEP05011-040, São Paulo - SP, sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação do bem 
conforme tabela fipe: R$ 44.066,00 (quarenta e quatro mil e sessenta e seis centavos) para julho de 2021. Débito desta ação no valor de R$ 22.969,93 (12/2020). Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, Juiz de Direito.

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. 
º Leilão terá início no dia 15/09/2021 às 10:30h e se encerrará dia 20/09/2021 às 10:30h

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 

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. 
º Leilão terá início no dia 15/09/2021 às 10:30h e se encerrará dia 20/09/2021 às 10:30h

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 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 
10:31h e se encerrará no dia 11/10/2021 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 
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 

, 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 
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 

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 
, 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 
, 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 

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 
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. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o 
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 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 
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, 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 

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 
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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 
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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 
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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 
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(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 
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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 

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 
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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 

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 

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. 
 - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1

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 
, 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 

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 
, 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 

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 

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 
, 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 
, 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 

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 
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. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o 
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 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 FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
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 
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 

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 
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 
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 

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, 
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, 
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 

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 
da marca Toyota, modelo Corolla Xei 1.8, flex, ano/modelo 2008/2009, placa EBC-7798, renavam 00977517608
ao veículo no valor R$ 4.562,62 (21/07/2021). O bem encontra-se na Rua Coronel Melo Oliveira, 915, Aptº 118, Perdizes, CEP05011-040, São Paulo - SP, sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação do bem 
conforme tabela fipe: R$ 44.066,00 (quarenta e quatro mil e sessenta e seis centavos) para julho de 2021. Débito desta ação no valor de R$ 22.969,93 (12/2020). Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, Juiz de Direito.

41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS 
LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – 
Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão 

público – 23/09/2021 às 13h00 - VALOR: R$ 91.830,94 e 2º leilão público – 24/09/2021 às 13h00 - VALOR: 
R$ 220.442,84. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BRL 
PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – CNPJ 
22.003.546/0001-39, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de alienação 
fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis 
Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste 
Edital: IMÓVEL: Lote de terreno sob nº “10”, da quadra nº “31”, do loteamento denominado “Residencial 
Portal Bordon II”, em Sumaré-SP, com a área total de 250,00m². MATRÍCULA: 116.491 – Registro de Imóveis 
de Sumaré/SP. FIDUCIANTE: VALDIR MARQUES DA SILVA FILHO CPF 220.810.228-26. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 23/08/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da 
leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro, 
laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas que 
vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo 
do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não 
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou 
eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos 
leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do 
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

2ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Avaré/SP
EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e de intimação dos réus ANDRE YURI DE ANDRADE (RÉU 
PRESO), GUSTAVO MIMOSO DE OLIVEIRA (RÉU PRESO), inscrito no CPF/MF sob o nº 
381.320.258-57, bem como do proprietário LUCAS DE OLIVEIRA, e do credor fi nancei-

ro BANCO FINASA S/A (atual BANCO BRADESCO S/A). A Dra. Roberta de Oliveira Ferreira Lima, MM. Juíza de 
Direito da 2ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Avaré/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 
Leilão Único do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se 
os autos da Ação de Penal – Procedimento Ordinário ajuizada por JUSTIÇA PÚBLICA em face de ANDRE YURI DE 
ANDRADE e outro - Processo nº 0003792-20.2012.8.26.0073 - Controle nº 433/2012, e que foi designada a venda do 
bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir. DO BEM - O bem móvel será vendido no estado em que 
se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas 
para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de com-
putadores, 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 Leilão Único terá início no 
dia 14/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 13/10/2021 às 10:00h, onde não serão aceitos lances inferiores ao 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 Leilão Único, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 100% (cem 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 de IPVA e demais taxas e impostos 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 ser formulados nos autos da execução em que 
se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título 
de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem móvel. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que fi cará disponível 
no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 
www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus 
advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 
889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS SOBRE: Motocicleta marca Honda, modelo CBX 250 Twister, placa BYR 
1126, chassi 9C2MC35008R005434, ano 2007/2008, cor vermelha, à gasolina, renavam 941265277, de propriedade de 
LUCAS DE OLIVEIRA. Débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 2.324,77 (15/06/2021). Consta que a motocicleta 
está fi nanciada ao BANCO FINASA S/A (atual BANCO BRADESCO S/A). Valor da Avaliação: R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais) para Maio de 2018. Avaré, 16 de junho de 2021. Eu, coordenador, conferi e subscrevi. Dra. Roberta de Oliveira 
Ferreira Lima - Juíza de Direito

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

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu – SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação do executado EITEL RICARDO PEREIRA, ins-
crito no CPF/MF sob o nº 141.460.998-11. O Dr. Fernando Colhado Mendes, MM. Juiz de 
Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu - SP, na forma da lei, FAZ SA-

BER, 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 Cumprimento de sentença, ajuizada por BANCO DO BRASIL 
S/A em face de EITEL RICARDO PEREIRA - processo nº 0004616-38.2019.8.26.0362 (Processo Principal - 1005268-
72.2018.8.26.0362) – controle nº 1582/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 
regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as 
fotos e a descrição detalhada do bem 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 16/09/2021 às 10:00h e 
se encerrará dia 21/09/2021 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 21/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 14/10/2021 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 débitos pendentes que recaiam sobre o bem 
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 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 fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail, e as guias 
de levantamento expedidas em seu favor serão arquivadas em classifi cados próprio. 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 Fiat, modelo Strada 
Working CE, ano/modelo 2015/2015, placa FNY-2530, renavam 1034228940. Consta no site da Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 224,84 (09/08/2021). Valor da Avaliação (Conforme 
fl s. 46-47): R$ 34.235,00 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais) para julho de 2020. O bem se encontra 
na Rua José Aparecido Braido, n° 57, Jardim José Mogi Guaçu/SP, sendo nomeado depositário o executado. Débitos 
desta ação no valor de 114.402,52 (06/2019). Mogi Guaçu, 15 de agosto de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Fernando 
Colhado Mendes - Juiz de Direito
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 1ª Vara Cível do Foro da Comarca da Pirajuí/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado WADI SAMARA FILHO, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 252.625.278-41. A Dra. Beatriz Tavares Camargo, MM. Juíza de 
Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca da Pirajuí/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 senten ça ajuizada pelo COLÉGIO DE ENSINO MÉDIO DE 
PIRAJUÍ LTDA em face de WADI SAMARA FILHO - Processo nº 0007868-04.2018.8.26.0453 -  Controle nº 1318/2018, 
e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será 
vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições 
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será pu-
blicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto 
no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.
com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo 
que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco 
do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através  do Portal www.megaleiloes.com.
br, o 1º Leilão terá início no dia 16/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 21/09/2021 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 21/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 14/10/2021 
às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR 
DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º 
Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, 
que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, atra-
vés do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, 
exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 
130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial 
em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão 
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.
com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento 
do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDA-
DES 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 PA-
GAMENTO 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 fi cará disponível no site do gestor 
ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.
com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou 
pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. 
RELAÇÃO DO BEM: Um veículo da marca Fiat, modelo Tempra, placa BOZ-3361, renavam 00622797395. Consta no 
site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 250,30 (05/08/2021). 
Valor da Avaliação (Conf. Fls. 218): R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para abril de 2021. O bem encontra-se 
à Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 266- Centro - Pirajuí- SP. Débitos desta ação no valor de R$ 4.765,43 (02/2021). São 
Paulo, 11 de agosto de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dra. Beatriz Tavares Camargo - Juíza de Direito

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

1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Vila Prudente - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação de K.D.R. A Dra. Ana Paula Mendes Carneiro, 
MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Vila Prudente - 
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 Cumpri-
mento de sentença que F.N.R., na pessoa de sua representante legal B.P.A.N move em face de K.D.R. - Processo 
nº 0009522-34.2017.8.26.0009 (Processo Principal - 0017486-54.2012.8.26.0009) – controle nº 2674/2012, 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 pu-
blicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto 
no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado, e, 
será afi xado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 
887, § 3º do Código de Processo Civil. DA VISITAÇÃO - Os 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 ELETRÔ-
NICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 16/09/2021 às 10:00h e se encerrará 
dia 21/09/2021 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 21/09/2021 
às 10:01h e se encerrará no dia 14/10/2021 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, 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 débitos pen-
dentes que recaiam sobre o bem 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 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. DO PAGAMENTO PARCELADO - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e 
II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DES-
CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a 
pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os 
pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMIS-
SÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não 
está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. 
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser 
realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará 
disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no 
Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio 
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos 
do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Uma motocicleta da marca Honda, modelo CB 500, ano/modelo 2001/2001, 
placa DAF-7287, renavam 00763440850. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos 
vinculados ao veículo no valor de R$ 923,08 (09/08/2021). Valor da Avaliação do Bem (Conf. Fls. 165): R$ 11.437,00 
(onze mil, quatrocentos e trinta e sete reais) para julho de 2020. O bem encontra-se na Rua Silva Guimarães, 532, 
Vila Ede, São Paulo/SP, sendo nomeado depositário o executado. São Paulo, 15 de agosto de 2021. Eu, diretora/diretor, 
conferi. Dra. Ana Paula Mendes Carneiro - Juíza de Direito
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3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central -  SP
EDITAL DE 1º, 2º, 3º e 4º LEILÃO e intimação da Massa Falida de TRANSBRASIL S/A 
LINHAS AÉREAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.872.173/0001-21, na pessoa da Admi-
nistradora Judicial ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME; bem como do MINIS-

TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador; e da PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador. A Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias, MM. Juíza de D ireito 
da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital de 1º, 2º, 3º e 4º Leilão dos bens móveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo processam-se os autos do Incidente de Arrecadação de Bens requerida por ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 
LTDA - ME contra Massa Falida de TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS - processo nº 1001686-69.2021.8.26.0100 - 
controle nº 019/2021, e que f oi designada a venda do bem descrito 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 interes-
sada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO 
DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em 
conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do 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 
E PRESENCIAL, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão, quando os bens serão oferecidos em lote 
único, terá início no dia 14/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 21/09/2021 a partir das 10:00h, onde serão aceitos 
lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, quando 
os bens também serão oferecidos em lote único, que terá início no dia 21/09/2021 às 10:01h e se encerrará no 
dia 29/09/2021 a partir das 10:00h, 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, quando os bens serão oferecidos separada-
mente, que terá início no dia 29/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 06/10/2021 a partir das 10:00h, onde serão 
aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação individual de cada bem; não havendo lance, seguir-se-á sem 
interrupção o 4º Leilão, quando os bens também serão oferecidos separadamente, que terá início no dia 06/10/2021 
às 10:01h e se encerrará no dia 07/10/2021 a partir das 10:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para 
cada lote, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação individual de cada 
bem. 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. DOS DÉBITOS - Os bens móveis serão apregoados sem quaisquer ônus, os quais serão de responsabilidade da 
massa falida, exceto se o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, 
em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - 
identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: O arrematante deverá arcar 
com todos os custos de transferência do imóvel para seu nome, como as despesas de ITBI - Imposto de transmissão de 
bens imóveis e registro do imóvel no RGI respectivo. Correrão, ainda, por conta do arrematante as despesas e os custos 
relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Ofi cial, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida 
ao Leiloeiro ofi cial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do LEILOEIRO OFICIAL deverá ser 
realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito, que fi cará 
disponível no site do leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis 
no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos 
respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, 
e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP.  RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS: LOTE ÚNICO (1º e 2º Leilão) 
: Cofre no estado com medida em torno de 1,20 cm por 50 cm com número de série 23281; Veículo Kombi, branca, com 
placa de São Paulo, CSL 0263, nº de série 430; Veículo Kombi, branca, com placa de São Paulo, CBI 7577, nº de série 
521 Péssimo; Veículo Kombi, branca, com placa de São Paulo, BNM 6615, nº de série 470. Valor da Avaliação do Lote 
Único: R$ 7.493,40 (sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta centavos) para junho de 2021. LOTES 
PARA 3º E 4º LEILÃO: LOTE 02: Cofre no estado com medida em torno de 1,20 cm por 50 cm com número de série 
23281. Valor da Avaliação do Lote 02: R$ 293,40 (duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos) para junho 
de 2021. LOTE 03: Veículo Kombi, branca, com placa de São Paulo, CSL 0263, nº de série 430. Valor da Avaliação do 
Lote 03: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para junho de 2021. LOTE 04: Veículo Kombi, branca, com placa 
de São Paulo, CBI 7577, nº de série 521 Péssimo. Valor da Avaliação do Lote 04: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
reais) para junho de 2021. LOTE 05: Veículo Kombi, branca, com placa de São Paulo, BNM 6615, nº de série 470. Valor 
da Avaliação do Lote 05: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para junho de 2021. Os bens encontram-se no 
Edifício Central do Almoxarifado do Riogaleão, sito Av. Vinte de Janeiro, s/nº, área de apoio, Ilha do Governador - Rio de 
Janeiro/RJ.  São Paulo, 13 de agosto de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dra. Maria Rita Rebello Pinho 
Dias - Juíza de Direito
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4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ULISSES VIOLA FAZOLO (depo-
sitário), inscrito no CPF/MF sob o nº 412.465.738-22. O Dr. Arthur de Paula Goncalves, 
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, 

FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem semovente, 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 ULISSES VIOLA FAZOLO - Processo nº 1005868-30.2017.8.26.0071 – Controle 
nº 364/2017, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM 
SEMOVENTE - 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 EDI-
TAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio  do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em confor-
midade 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 ELETRÔ-
NICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 16/09/2021 às 11:00h e se encerrará dia 
21/09/2021 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance 
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 21/09/2021 às 
11:01h e se encerrará no dia 14/10/2021 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta 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 70% (setenta 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 even-
tuais débitos 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 exe-
quente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 
DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou 
por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento 
do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Se a parte exequente optar pela não adjudicação, 
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 exequendo. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo, contudo, pagará o 
valor da comissão do Leiloeiro, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual para fi ns de 
ressarcimento da parte executada. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.mega-
leiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados 
ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. 
RELAÇÃO DOS BENS: LOTE ÚNICO: 22 (vinte e duas) vacas da raça Girolanda Pura, com padrões de cores variados, 
entre marrom, preta, preta e branca, branca, branca e marrom, marrom e preta, com idade entre 11 (onze) e 12 (doze) 
anos, demonstrando boa saúde e boa quantidade de produção (leite); não observado nenhuma marca em suas ancas. E 
01 (um) touro da raça GIR, de padrão de cor branca, com aproximadamente 60 (sessenta) meses de idade, aparentando 
boa saúde e desempenho, sem marcas visíveis em suas ancas. Os bens encontram-se no Sítio Bom Sucesso – Zona 
Rural de Agudos, São Paulo/SP, Acesso Estrada Vicinal (terra) pelo Trevo – Referência é ao lado do Sítio do Nelsinho 
Ayub, sendo nomeado depositário o executado. Avaliação do lote: R$  65.600,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos 
reais) para maio de 2021. Débito desta ação no valor de R$ 103.435,63 (outubro/2018). Bauru, 15 de agosto de 2021. 
Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Arthur de Paula Goncalves - Juiz de Direito

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

 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado JOÃO GUILHERME BURATIN 
(depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 390.915.878-14. O Dr. Sergio Augusto Fo-
chesato, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP, 

na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Títul o Extrajudicial 
ajuizada por AGRIPETRO TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA em face de JOÃO GUILHERME 
BURATIM- Processo nº 1009526-62.2017.8.26.0362 - Contr ole nº 2615/2017, 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 conformi dade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, 
inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado e, será afi xado em local de costume e publicado em 
jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do CPC. 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 16/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 21/09/2021 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 21/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 
14/10/2021 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 ava-
liação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA 
e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e 
II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DES-
CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente 
a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA 
COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou 
por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito judicial nos autos que será enviada por e-mail. RELAÇÃO DO BEM: Um motociclo, 
marca Honda, modelo NXR150 BROS ESD, ano 2007, cor preta, placa DYL9470, chassi 9C2KD03107RB02366, Rena-
vam 00930399447, gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao 
veículo no valor total R$ 98,91 (09/08/2021). O bem se encontra na Rodovia SP-340, Rua 4, nº 6, Chácara Palmeira do 
Rancho Novo, Itaqui, Mogi Guaçu/SP, sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 6.800,00 
(seis mil e oitocentos reais) para janeiro de 2019. Débito desta ação no valor de R$ 11.321,88 (Maio/2021). NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi-Guaçu, aos 15de agosto de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Sergio 
Augusto Fochesato - Juiz de Direito

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

2ª Vara Cível do Foro Regional de Penha de França/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado FABIO ANDRADE SILVA (de-
positário), inscrita no CPF/MF sob o nº 176.408.378-47. O Dr. Sinval Ribeiro de Souza, 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Penha de França/SP, na forma 

da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 
COLÉGIO FEREGUETTI I S/C. LTDA em face de FABIO ANDRADE SILVA - Processo nº 1011243-76.2018.8.26.0006 
– Controle nº 1997/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte 
interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLI-
CAÇÃO 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 16/09/2021 
às 10:30h e se encerrará dia 21/09/2021 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 21/09/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 14/10/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com 
no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda 
do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão 
ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem 
correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados 
no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante 
deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramen-
to do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por 
escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende 
o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em 
que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por 
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. Se o credor optar pela 
não adjudicação (art. 876 do CPC) participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições 
dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo 
prazo. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca PEUGEOT, modelo 207PASSION XR S, placa EZM2484, ano 2013, chassi 
9362NKFWXDB030620, renavam 00535571437, álcool/gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 103,15 (11/08/2021). O bem encontra-se na Rua Engenheiro 
Guilherme Cristiano Frender, 1275, Torre Amizade, apto. 44, Vila Antonieta, São Paulo/SP, sendo nomeado depositário 
o executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para setembro de 2020. Débito desta 
ação no valor de R$ 38.859,05 (julho/2021). São Paulo, 15 de agosto de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Sinval 
Ribeiro de Souza - Juiz de Direito

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

Data: 16/09/2021 à partir das 11h00
OPORTUNIDADES EM  AGÊNCIAS DESATIVADAS E RESIDENCIAIS 

ParceriaLeiloeiro Ofi cial Carla S. Umino - Jucesp 826

Consulte relação completa de lotes e Edital em nosso site.
Informações:

11 2359-7351 ou www.lancenoleilao.com.br

GRANDE LEILÃO ON-LINE BANCO DO BRASIL
Nº 2021/209292V(9101)

IMÓVEIS  LOCALIZADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

PAGAMENTO À VISTA OU COM POSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO / CARTA 
DE CRÉDITO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO 

DÉBITOS DE IPTU, ITR, CCIR, LAUDÊMIO E CONDOMÍNIO, O BANCO DO BRASIL FICARÁ 
RESPONSÁVEL PELA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS ATÉ A EFETIVAÇÃO DO 

REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL                (ITEM 16.7 DO EDITAL)

Data: 15/09/2021 à partir das 14h00

BENS MÓVEIS DIVERSOS LOCALIZADOS NO RIO DE JANEIRO 

ParceriaLeiloeiro Ofi cial Carla S. Umino - Jucesp 826

Consulte relação completa de lotes e Edital em nosso site.
Informações:

11 2359-7351 ou www.lancenoleilao.com.br

GRANDE LEILÃO ON-LINE BANCO DO BRASIL
Nº 2021/309294V(9101)

PAGAMENTO SOMENTE À VISTA 
   

Data: 16/09/21 à partir das 14h00
OPORTUNIDADES EM IMÓVEIS RURAIS E URBANOS

ParceriaLeiloeiro Ofi cial Carla S. Umino - Jucesp 826

Consulte relação completa de lotes e Edital em nosso site.
Informações:

11 2359-7351 ou www.lancenoleilao.com.br

GRANDE LEILÃO ON-LINE BANCO DO BRASIL
Nº 2021/709293V(9101)

IMÓVEIS LOCALIZADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

PAGAMENTO SOMENTE A VISTA

“EXISTINDO VALORES NÃO QUITADOS DE IPTU, ITR, CCIR, LAUDÊMIO E CONDOMÍNIO, O BANCO DO 
BRASIL S.A. FICARÁ RESPONSÁVEL PELA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS ATÉ A ASSINATURA 

DO CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA (ANEXO 08) DO  EDITAL, DESDE QUE ESTAS NÃO 
ESTEJAM MENCIONADAS ESPECIFICAMENTE NO LOTE DO BEM COMO DE RESPONSABILIDADE DO 

ARREMATANTE.      (ITEM 16.7 DO EDITAL)“





 

                           
    

     

                  

                   
    




  







  








                 





  



                 


   




Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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