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Parlamentares 
se mobilizam para 

o Dia D DIRETO DE BRASÍLIA/A7

7 DE SETEMBRO

Amazônia tem o
terceiro pior agosto 
de queimadas BRASIL/A7

MEIO AMBIENTE 

Vale do Paraíba 
ganha 23 mil novos 

habitantes ESTADO/A4

CRESCIMENTO

Skate vira moda 
nos condomínios
 ANa esteira do sucesso dos atletas brasileiros nas Olimpíadas, busca 

por pista cresce 200% em empresa especializada. Equipamento também 
já aparece como item de lazer em novos empreendimentos. ESTADO/A3

Variante Delta da 
Covid-19 já predomina 
em São Paulo  EM DESTAQUE/A2

PEDRO NASTRI

Faturamento de fazendeiros é
recorde; � agrantes de escravidão 
disparam  REPÓRTER DA TERRA/B7

NILSON REGALADO

Novo presídio gera temor 
na população de São 
Vicente  DE OLHO NO PODER/A2

BRUNO HOFFMANN

Kombi, Fusca e Corcel, além de outras 
relíquias, costumam encantar colecio-
nadores e apaixonados por carros. O lei-
lão da Sodré Santoro já está aberto e o 
carro mais disputado já recebeu mais de 
80 lances.                     LEILÕES&NEGÓCIOS/B1

Carros clássicos  
vão a leilão

Commander é o primeiro Jeep 
desenvolvido totalmente no País 
e chega para ser uma referência. 
Modelo oferece dois tipos de mo-
torização: uma bicombustível e 
outra a diesel.               AUTOMOTOR/B11

Jeep apresenta novo 
modelo no Brasil

 DIVULGAÇÃO/ MEGA LEILÕES

Commander é o primeiro Jeep 
desenvolvido totalmente no País 
e chega para ser uma referência. 
Modelo oferece dois tipos de mo-

Jeep apresenta novo 
modelo no Brasil

Modelo oferece dois tipos de mo-
torização: uma bicombustível e 

AUTOMOTOR/B11

DIVULGAÇÃO
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Predominância da delta em SP. A Prefeitura de São 
Paulo revelou que um estudo realizado por meio de 
parceria com o Instituto Butantan identificou a pre-
dominância da variante delta do novo coronavírus na 
capital paulista, em razão do registro de 395 novos ca-
sos. Com os novos registros, a cidade contabiliza 800 
casos desde que a variante foi confirmada na cidade, 
em julho. Entre as amostras em que foi possível iden-
tificar a linhagem, 69,7% são da variante delta e 28,4%, 
da gama. Os sequenciamentos são referentes à sema-
na epidemiológica 33, realizados pelo Instituto Butan-
tan. De acordo com a prefeitura paulistana, apesar da 
presença da variante na cidade, o número de casos 
não apresentou curva de crescimento significativa. Por 
isso, não oferece risco de impacto sobre a rede de saú-
de pública da Capital.

Terceira dose da vacina. Pela primeira vez, o gover-
no de São Paulo admitiu que o ideal seria aplicar uma 
vacina diferente para a terceira dose contra a Covid-19. 
Em entrevista, o secretário estadual da Saúde, Jean Go-
rinchteyn, afirmou que a aplicação desse reforço pode-
rá ser feita com um imunizante diferente do restante 
do esquema vacinal. Especialistas, no entanto, diver-
gem sobre a combinação ideal de vacinas para garantir 
a imunização. Já João Gabbardo, coordenador-executi-
vo do Comitê Científico do governo paulista afirmou 
que as aplicações dependerão dos imunizantes dis-
poníveis, mesma opinião da cardiologista Ludhmilla 
Hajjar. Para o epidemiologista José Cássio de Morais, 
porém, é melhor que idosos acima de 80 anos e pes-
soas imunossuprimidas não recebam a terceira dose 
da Coronavac.

PIX saque e PIX troco. O Banco Central anunciou 
que os usuários que tenham conta bancária e PIX ca-
dastrados poderão efetuar dois novos serviços com a 
modalidade: PIX saque e PIX troco. O correntista po-
derá sacar até R$ 500 durante o dia e até R$ 100 à noite 
(das 20 horas às 6 horas). Os serviços estarão disponí-
veis a partir de 29 de novembro deste ano. O uso do 
serviço será totalmente gratuito para o cliente final 
pessoa física até oito operações durante um mês. Po-
derão oferecer os serviços: estabelecimentos comer-
ciais como padarias, supermercados, entre outros co-
mércios do tipo. Pix Saque: nessa transação, o usuário 
chega no caixa e pede para fazer um saque de R$ 100, 
por exemplo, usando a sua chave PIX. No caso do Pix 
Troco o usuário compra alguma coisa no estabeleci-
mento e pede uma quantia a mais em dinheiro físico 
na operação.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

A  inauguração em agosto do novo Centro de Progressão Penitenciária 
(CPP) masculino de São Vicente, no litoral paulista, continua a gerar 
temor em parte da população, principalmente pelo fato dos presídios no 

regime semiaberto não contarem com vigilância armada. Após ser procurada 
por moradores e lideranças, a deputada federal Rosana Valle (PSB-SP) solicitou à 
Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) a destinação de agentes penais 
armados nas duas unidades prisionais do semiaberto do município. A parla-
mentar afirmou à coluna que espera ser atendida “até por uma questão de con-
trapartida, pelo fato de São Vicente e região terem recebido mais um presídio 
quando, na verdade, precisam de VLT, um novo viaduto na curva do S e outros 
investimentos sociais e em saúde”.

SÃO VICENTE
Novo presídio gera temor

 Em toda eleição é 
cogitado, mas sabe que 
não tem força política

Fernando Holiday (Novo), vereador 
em São Paulo, disse que o apresenta-

dor José Luiz Datena, hoje no PSL, “não 
passa de um populista”.

Velhas figuras. A Câmara 
Municipal de São Paulo aprovou em 
primeira votação um projeto de lei da 
vereadora Luana Alves (PSOL) com o 
objetivo de substituir monumentos 
e homenagens na Capital “que faça 
menções a escravocratas, eugenistas e 
nazistas” por obras em alusão a figu-
ras negras e indígenas. Em caso de im-
possibilidade da substituição, a peça 
deverá ser acompanhada com uma 
advertência sobre o contexto histórico 
da homenagem. “Agora precisamos 
intensificar ainda mais a mobilização, 
para aprovarmos em segunda vota-
ção”, explica a vereadora.

Novas homenagens. A ges-
tão Ricardo Nunes (MDB) já anunciou 
que a cidade de São Paulo terá cinco 
estátuas em homenagem a persona-
lidades negras até março do ano que 
vem: à escritora Carolina Maria de 
Jesus, ao compositor Geraldo Filme, ao 
atleta olímpico Adhemar Ferreira da 
Silva, à ativista e compositora Madri-
nha Eunice e ao compositor Itamar 
Assumpção.

Bom Retiro. O cônsul-geral da 
Coreia do Sul em São Paulo, Insang 
Hwang, se reuniu nesta semana com 
parlamentares da Comissão de Re-
lações Internacionais da Assembleia 
Legislativa de São Paulo (Alesp) para 
falar sobre o projeto de revitalização 
do bairro do Bom Retiro, no centro de 
São Paulo, reduto de descendentes de 
coreanos na cidade. O cônsul preten-
de, com apoio das autoridades locais, 
instalar luminárias típicas, distribuir 
restaurantes e lojas pela região, au-
mentar a sensação de segurança nas 
ruas e acrescentar Coreia ao nome da 
estação Tiradentes do Metrô. 

JOÃO RAPOSO/REDE CÂMARA DIVULGAÇÃO/ALESP

Turismo. A cidade de Olímpia, 
no noroeste paulista, se tornou oficial-
mente o primeiro Distrito Turístico do 
Estado de São Paulo, após assinatura 
do decreto pelo governador João Do-
ria (PSDB) na última quinta-feira (2). O 
presidente da Alesp, Carlão Pignatari 
(PSDB, foto acima), que acompanhou 
a assinatura do decreto, disse que a 
ação vai atrair emprego, renda e mais 
investimentos para o estado de São 
Paulo. “Quando se tornam distritos 
turísticos, os municípios passam a 
ter mais condições para atrair investi-
mentos e potencializar o turismo de 
toda a região”.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 
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CHARGE

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

SEGUNDA:AMANHÃ: TERÇA:

18° 34°
16° 31°

17° 30°

15° 29°

16° 23°

16° 32°

20° 34°

18° 34°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

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

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

15º 31° 16º 26° 16º 30°

SEGUNDA-FEIRA:

Suspenso
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Predominância da delta em SP. A Prefeitura de São 
Paulo revelou que um estudo realizado por meio de 
parceria com o Instituto Butantan identificou a pre-
dominância da variante delta do novo coronavírus na 
capital paulista, em razão do registro de 395 novos ca-
sos. Com os novos registros, a cidade contabiliza 800 
casos desde que a variante foi confirmada na cidade, 
em julho. Entre as amostras em que foi possível iden-
tificar a linhagem, 69,7% são da variante delta e 28,4%, 
da gama. Os sequenciamentos são referentes à sema-
na epidemiológica 33, realizados pelo Instituto Butan-
tan. De acordo com a prefeitura paulistana, apesar da 
presença da variante na cidade, o número de casos 
não apresentou curva de crescimento significativa. Por 
isso, não oferece risco de impacto sobre a rede de saú-
de pública da Capital.

Terceira dose da vacina. Pela primeira vez, o gover-
no de São Paulo admitiu que o ideal seria aplicar uma 
vacina diferente para a terceira dose contra a Covid-19. 
Em entrevista, o secretário estadual da Saúde, Jean Go-
rinchteyn, afirmou que a aplicação desse reforço pode-
rá ser feita com um imunizante diferente do restante 
do esquema vacinal. Especialistas, no entanto, diver-
gem sobre a combinação ideal de vacinas para garantir 
a imunização. Já João Gabbardo, coordenador-executi-
vo do Comitê Científico do governo paulista afirmou 
que as aplicações dependerão dos imunizantes dis-
poníveis, mesma opinião da cardiologista Ludhmilla 
Hajjar. Para o epidemiologista José Cássio de Morais, 
porém, é melhor que idosos acima de 80 anos e pes-
soas imunossuprimidas não recebam a terceira dose 
da Coronavac.

PIX saque e PIX troco. O Banco Central anunciou 
que os usuários que tenham conta bancária e PIX ca-
dastrados poderão efetuar dois novos serviços com a 
modalidade: PIX saque e PIX troco. O correntista po-
derá sacar até R$ 500 durante o dia e até R$ 100 à noite 
(das 20 horas às 6 horas). Os serviços estarão disponí-
veis a partir de 29 de novembro deste ano. O uso do 
serviço será totalmente gratuito para o cliente final 
pessoa física até oito operações durante um mês. Po-
derão oferecer os serviços: estabelecimentos comer-
ciais como padarias, supermercados, entre outros co-
mércios do tipo. Pix Saque: nessa transação, o usuário 
chega no caixa e pede para fazer um saque de R$ 100, 
por exemplo, usando a sua chave PIX. No caso do Pix 
Troco o usuário compra alguma coisa no estabeleci-
mento e pede uma quantia a mais em dinheiro físico 
na operação.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

A  inauguração em agosto do novo Centro de Progressão Penitenciária 
(CPP) masculino de São Vicente, no litoral paulista, continua a gerar 
temor em parte da população, principalmente pelo fato dos presídios no 

regime semiaberto não contarem com vigilância armada. Após ser procurada 
por moradores e lideranças, a deputada federal Rosana Valle (PSB-SP) solicitou à 
Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) a destinação de agentes penais 
armados nas duas unidades prisionais do semiaberto do município. A parla-
mentar afirmou à coluna que espera ser atendida “até por uma questão de con-
trapartida, pelo fato de São Vicente e região terem recebido mais um presídio 
quando, na verdade, precisam de VLT, um novo viaduto na curva do S e outros 
investimentos sociais e em saúde”.

SÃO VICENTE
Novo presídio gera temor

 Em toda eleição é 
cogitado, mas sabe que 
não tem força política

Fernando Holiday (Novo), vereador 
em São Paulo, disse que o apresenta-

dor José Luiz Datena, hoje no PSL, “não 
passa de um populista”.

Velhas figuras. A Câmara 
Municipal de São Paulo aprovou em 
primeira votação um projeto de lei da 
vereadora Luana Alves (PSOL) com o 
objetivo de substituir monumentos 
e homenagens na Capital “que faça 
menções a escravocratas, eugenistas e 
nazistas” por obras em alusão a figu-
ras negras e indígenas. Em caso de im-
possibilidade da substituição, a peça 
deverá ser acompanhada com uma 
advertência sobre o contexto histórico 
da homenagem. “Agora precisamos 
intensificar ainda mais a mobilização, 
para aprovarmos em segunda vota-
ção”, explica a vereadora.

Novas homenagens. A ges-
tão Ricardo Nunes (MDB) já anunciou 
que a cidade de São Paulo terá cinco 
estátuas em homenagem a persona-
lidades negras até março do ano que 
vem: à escritora Carolina Maria de 
Jesus, ao compositor Geraldo Filme, ao 
atleta olímpico Adhemar Ferreira da 
Silva, à ativista e compositora Madri-
nha Eunice e ao compositor Itamar 
Assumpção.

Bom Retiro. O cônsul-geral da 
Coreia do Sul em São Paulo, Insang 
Hwang, se reuniu nesta semana com 
parlamentares da Comissão de Re-
lações Internacionais da Assembleia 
Legislativa de São Paulo (Alesp) para 
falar sobre o projeto de revitalização 
do bairro do Bom Retiro, no centro de 
São Paulo, reduto de descendentes de 
coreanos na cidade. O cônsul preten-
de, com apoio das autoridades locais, 
instalar luminárias típicas, distribuir 
restaurantes e lojas pela região, au-
mentar a sensação de segurança nas 
ruas e acrescentar Coreia ao nome da 
estação Tiradentes do Metrô. 

JOÃO RAPOSO/REDE CÂMARA DIVULGAÇÃO/ALESP

Turismo. A cidade de Olímpia, 
no noroeste paulista, se tornou oficial-
mente o primeiro Distrito Turístico do 
Estado de São Paulo, após assinatura 
do decreto pelo governador João Do-
ria (PSDB) na última quinta-feira (2). O 
presidente da Alesp, Carlão Pignatari 
(PSDB, foto acima), que acompanhou 
a assinatura do decreto, disse que a 
ação vai atrair emprego, renda e mais 
investimentos para o estado de São 
Paulo. “Quando se tornam distritos 
turísticos, os municípios passam a 
ter mais condições para atrair investi-
mentos e potencializar o turismo de 
toda a região”.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 
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 A A primeira participação de 
Rayssa Leal, 13 anos, nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio rendeu 
à skatista uma medalha de 
prata na categoria Street e 6 
milhões de seguidores no Ins-
tagram. Mas “Fadinha”, como 
é conhecida, não foi a única 
beneficiada com a estreia do 
esporte nas Olimpíadas. Na 
esteira do sucesso da espor-
tista e de Kelvin Hoefler e Pe-
dro Barros, ambos também 

Após Olimpíadas, skate vira 
tendência em condomínios 

EFEITO FADINHA. Empresa especializada em construção de pista revela que demanda por orçamento 
aumentou 200% após as medalhas históricas dos atletas brasileiros nos Jogos de Tóquio 

Piscine Station, no Brás, 
foi o primeiro projeto 
com pista de skate da 
Gamaro Incorporadora

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S.PAULO

 “Com o sucesso 
do skate nas 
Olimpíadas, a 
procura estourou 
e até tivemos que 
reforçar a nossa 
equipe”

*Edson Tu	   Junior, 
proprietário da Skate Center, 
empresa especializada em 
construção de pistas

Boom nos 
negócios

O skate não é apenas a 
aposta de condomínios 
para agradar as novas 
gerações, ele também foi a 
saída de muitos negócios 
para escapar da crise. Este 
é o caso, por exemplo, de 
José Luiz Parreira, 31 anos, 
proprietário do Surf Base 
Hostel, em Ubatuba. 
Pereira montou o hostel 
em novembro de 2019, o 
negócio ia bem, mas, por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus, ele foi obrigado 
a fechar as portas em março 
de 2020. “No meio dessa 
loucura toda, com as portas 
fechadas, comentei com 
um amigo francês que tinha 
a vontade colocar uma 
pista de skate no hostel. 
Este amigo me disse que 
isso poderia ser a salvação 
do meu negócio e resolveu 
investir na pista. Quando 
reabrimos, em julho, já com 
a pista de skate, percebi 
que as pessoas começaram 
a vir por conta da pista e 
com o boom do esporte 
no cenário nacional, eu vi 
a necessidade de instalar 
outra pista”, conta o 

empresário. 
O novo projeto será 
implementado pela Skate 
Center em um espaço de 
2 mil m² que, atualmente, 
estão ociosos no hostel . A 
pista deve fi car pronta até o 
fi nal do ano e Pereira espera 
receber turistas de todo 
Brasil, além de implantar 
um projeto social. “Espero 
revelar novos atletas (...) 
Dar uma alternativa para 
as crianças para além do 
futebol.”
O que Pereira espera 
conseguir no futuro, Hélio 
William Gorga, o Mad, já 
consegue na atualidade. 
Isso porque ele coordena 
o Projeto Futuro do Skate, 
uma escola de skate 
gratuita,  que funciona em 
parceria com a Prefeitura de 
Santos. “Antes se enxergava 
o skate como estilo de vida, 
hoje o perfi l do atleta é 
outro, é o alto rendimento. 
A família não vê mais como 
um esporte marginalizado, 
pelo contrário, o jovem 
atleta hoje até começa a 
auxiliar na renda familiar 
através do skate”, diz.

Esperança 
sobre rodinhas

CRISE ECONÔMICA

medalhistas de prata, o skate 
virou moda e chegou até aos 
condomínios.

“Quando a modalidade 
virou esporte olímpico, lá 
em 2016, já notamos um au-
mento na demanda e uma 
mudança no perfil dos con-
tratos. Antes, normalmente, 
eram pistas menores, mini 
ramp. Depois, passou a ter 
uma busca maior por pro-
jetos mais complexos. Com 

A adoção de uma pista de skate ajudou na recuperação do Surf 
Base Hostel, após a crise provocada pela pandemia

DIVULGAÇÃO/SURF BASE HOSTEL

o sucesso nas Olimpíadas, 
a procura estourou e até ti-
vemos que reforçar nossa 
equipe”, conta Edson Tuffi 
Junior, proprietário da Skate 
Center, empresa especializa-
da em construção de pistas.

Segundo o empresário, 
desde julho, a busca por or-
çamentos aumentou 200% 
e o interesse não é só de em-
preendimentos localizados 
na Capital, mas em todo o 

não possuem piso apropria-
do para a prática e são mais 
propensos a acidentes.

Entretanto, na opinião da 
arquiteta Maria Carolina Pie-
rini, da Gamaro Incorpora-
dora, as pistas devem se tor-
nar cada vez mais comuns 
nos empreendimentos imo-
biliários, a exemplo das qua-
dras de beach tennis, futevô-
lei e das áreas de coworking. 
“Acredito que as pistas de 
skate devem virar tendên-
cia. Elas devem começar a 
surgir em outros empreen-
dimentos para que além dos 
espaços públicos os skatis-
tas possam treinar em casa”, 

ressalta.
Em outubro do ano passa-

do, a incorporadora entregou 
seu primeiro projeto conten-
do uma pista de skate, o Pis-
cine Station, localizado no 
bairro do Brás, em São Pau-
lo. Projetado pelo arquiteto 
George Rotatori, a pista é do 
modelo “snake”, que começa 
com uma altura flat e vai até 
cerca de dois metros, possi-
bilitando o uso de inician-
tes a profissionais, de todas 
as idades.

No fim de 2022, a em-
presa entrega um novo em-
preendimento com pista. 
(Gladys Magalhães)

Estado. “Já fizemos pistas em 
Mairiporã, Jundiaí, Atibaia, 
Maresias e não são apenas os 
condomínios e as construto-
ras que nos procuram, mas 
também muita gente que 
quer ter uma pista em casa.”

PERFIL
Condomínios com muitos 
jovens e crianças são os que 
mais procuram empresas 
como a de Tuffi Junior para 
a implantação de pistas, visto 
que sem um espaço adequa-
do para a prática do espor-
te, os pequenos moradores 
andam nas quadras ou mes-
mo em áreas comuns, que 
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 A O Vale do Paraíba viu sua 
população crescer em 2021 
com 23 mil novos morado-
res. A estimativa foi divul-
gada pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística) na sexta-feira (27).

Há um ano, a região, que 
conta com 39 municípios, ti-
nha 2.576.250 pessoas e ago-
ra chega a 2.599.168 habi-
tantes na contagem atual. 
Mesmo com a pandemia, o 
Vale manteve a mesma pro-
porção de crescimento que 
houve entre 2019 e 2020.

Das 39 cidades, seis pos-
suem uma população acima 
dos 100 mil habitantes (São 
José dos Campos, Taubaté, 
Jacareí, Pindamonhangaba, 
Caraguatatuba e Guaratin-
guetá).

São José dos Campos, en-
tre todas, é a maior cidade 
da região e com larga mar-
gem para Taubaté, segunda 
maior (737.310 e 320.820 res-
pectivamente). A sede da re-
gião metropolitana do Vale 
ganhou cerca de 8 mil no- Vista aérea da cidade de Taubaté, na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo

LUCAS LACAZ RUIZ/FOLHAPRESS

Região do Vale do Paraíba 
ganha 23 mil novos habitantes

POPULAÇÃO EM 2021. Mesmo na pandemia, região viu algumas cidades crescerem em número de moradores

vos moradores em relação 
ao ano passado. Taubaté viu 
quase 3 mil novas pessoas 
chegarem em seu território.

A terceira maior é Jacarei, 
com seus 237.119 habitantes, 
seguido por Pindamonhan-
gaba com 171.885, Caragua-
tatuba, com 125.194, e Gua-
ratinguetá, com 123.192.

Mas nem todas as cida-
des do Vale viram sua popu-
lação crescer. Houve casos 
de redução inclusive. Casos 
como Arapeí - menor cidade 
da região - que tinha 2.469 
moradores, agora têm 2.452.

As demais cidades que 
viram mais moradores indo 
embora do que novos che-
gando foram Cunha, que 
contava com uma popula-
ção de 21.459 e agora tem 
21.373.

São José do Barreiro per-
deu três moradores e agora 
está com 4.144 habitantes. 
Natividade da Serra perdeu 
18 e foi a 6.624, Lagoinha 
perdeu 7 e manteve 4.482 
pessoas. Por fim, Redenção 

da Serra também viu a popu-
lação diminuir. Havia 3.839 
moradores em 2020 e agora 
a população local é de 3.827.

DISTRIBUIÇÃO. 
No geral, veja abaixo a dis-
tribuição dos 2.599.168 mo-
radores do Vale do Paraíba 
por município -  do maior 
para o menor:

São José dos Cam-
pos - (737.310), Taubaté - 
(320.820), Jacareí - (237.119), 
P i n d a m o n h a n g a b a  - 
(171.885), Caraguatatuba - 
(125.194), Guaratinguetá - 
(123.192), Caçapava - (95.752), 
Ubatuba - (92.819), São Se-
bastião - (91.637), Lorena - 
(89.532), Cruzeiro - (82.895), 
Campos do Jordão - (52.713), 
Tremembé – (48.228), Apa-
recida - (36.211), Ilhabela - 
(36.194), Cachoeira Paulista 
- (33.827), Potim - (25.603), 
Cunha - (21.373), Paraibu-
na - (18.302), Santa Branca 
- (14.925), Queluz - (13.788), 
Piquete - (13.495), Bana-
nal - (11.039), São Bento do 
Sapucaí - (10.907), Rosei-
ra - (10.888), São Luiz do 
Paraitinga - (10.693), Iga-
ratá - (9.631), Lavrinhas - 
(7.361), Santo Antônio do 
Pinhal - (6.843), Jambeiro - 
(6.828), Natividade da Serra 
- (6.624), Silveiras - (6.375), 
Canas - (5.268), Lagoinha - 
(4.882), Monteiro Lobato - 
(4.739), São José do Barrei-
ro - (4.141), Areias - (3.906), 
Redenção da Serra - (3.827), 
Arapeí - (2.452). (GSP)

 A A região da zona oeste de 
São José dos Campos passará 
por mudanças geográficas. As 
interferências serão realiza-
das  em um local conhecido 
como Terreno das Vaquinhas. 
De acordo com o portal Life, 
foi confirmado na terça-fei-
ra (24) que o espaço receberá 
uma plantação de girassóis.

Neste momento, segun-
do o portal, o solo está sen-
do preparado para receber as 
mudas. É previsto que as flo-
res sejam plantadas em no-
vembro deste ano e que co-
mecem a florescer em março 
de 2022. 

Caminhões já descarrega-

São José dos Campos terá 
‘Terreno dos Girassóis’

São José dos Campos terá campo florido de girassóis

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

Projeto ambiental já começou e as flores devem ser plantadas 
até novembro em local conhecido como “Terreno das Vaquinhas”

ram calcário no terreno - um 
material que corrige a aci-
dez do solo o deixando mais  
fértil. 

Já as vacas que habitavam 
o local, cerca de 30 cabeças, fi-
carão concentradas na parte 
inferior do terreno, próximo 
à Via Oeste.

 OPINIÃO LOCAL. 
Através das redes sociais, a 
medida dividiu opiniões. Al-
guns moradores acharam in-
teressante o projeto ambien-
tal que visa florescer a via, 
literalmente. Outros acham 
que para o terreno deveria ser 
construído prédios. 
No Facebook, um morador 
local comentou: “Pelo menos 
não são os norte americanos 
com o prédio enorme deles”.  
Um outro rebateu: “Vamos 
trazer mais progresso, em-
prego e negócios para a ci-
dade! Vamos construir mais 
prédios em todos os vãos 
que restam no Aquarius”.  
(GSP)

 A O Parque Tecnológico de 
São José dos Campos deve 
realizar entre os dias 22 e 24 
de setembro O Nexus Sum-
mit 2021. O evento, que tem 
foco no empreendedorismo, 
será online e totalmente gra-
tuito.

Com palestras aconte-
cendo entre 9h e 12h, o Par-
que Tecnológico trará espe-
cialistas durante os três dias 
do evento, a fim de de ex-
plicar como deram os pri-
meiros passos e superaram 
dificuldades para conseguir 
emplacar o sucesso em seus 
negócios. 

NEXUS SUMMIT. 
O tema da nova edição será 
o Ciclo do Sucesso de um 
negócio. O plano é capaci-
tar empreendedores locais 

São José realiza evento 
para empreendedores

que tem uma boa ideia, mas 
não sabem dar os primeiros 
passos.

O Nexus terá transmis-
são ao vivo pelo You Tube. 
Os interessados em partici-
par deverão fazer a inscrição 
no site do projeto. 

TEMAS POR DIA:  
22/9 - De onde vim
23/9 - Onde estou
24/9 - Para onde vou 

A exibição será feita atra-
vés da página do YouTube do 
Parque Tecnológico.

Para os interessados, bas-
ta buscar Nexus Summit 
2021 na internet e se inscre-
ver para ter acesso ao link da 
transmissão.

Mais informações no site 
www.sjc.sp.gov.br. (GSP)

 A Um homem de 41 anos, 
morador de Igaratá, foi balea-
do na região central da cida-
de. O episódio ocorreu na úl-
tima sexta-feira (27). Porém, 
até o momento, ninguém foi 
preso. 

Segundo a Polícia Civil, o 
caso ocorreu por volta das 
21h, na rua Euclides Prianti 
Chaves. A vítima, que estava 
dentro de um carro, foi abor-
dada por dois homens que 
vinham em uma moto e pas-
savam pelo local. Ambos rea-
lizaram vários disparos con-
tra o veículo.

Os policiais ainda disse-
ram que os moradores da re-
gião ouviram os tiros e resol-
veram chamar o resgate. O 
homem foi levado pelo Samu 
em estado grave após ter sido 
atingido no tórax. Ele foi para 
o pronto-socorro municipal 
e permaneceu internado nos 

Homem é baleado dentro  
de carro no centro de Igaratá

Rua Euclides Prianti Chaves, local do incidente; caso foi registrado  
e até a tarde desta sexta-feira (3) ninguém havia sido preso

REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

dias seguintes.
A perícia foi acionada e 

está trabalhando no caso. A 
equipe está buscando ima-
gens de câmeras de seguran-
ça locais com o intuito de 

identificar os criminosos. 
O caso foi registrado na 

delegacia seccional de Jaca-
reí como tentativa de homicí-
dio e a investigação segue em 
busca de novas pistas. (GSP)

 A A Secretaria da Saúde de 
Igaratá colocou, na última se-
gunda-feira (30),  em funcio-
namento um equipamento 
chamado autoclave, adquiri-
do pela administração mu-
nicipal e que servirá, princi-
palmente, para atender  às 
demandas do Pronto Aten-
dimento e da Unidade Mis-
ta de Saúde ‘Antonia Ramos 
Prianti’.

Os servidores que foram 
autorizados a utilizar o equi-
pamento passaram por uma 
capacitação, que foi acompa-
nhada de perto pelo prefeito 
da cidade, Elzo de Souza (PL), 
e pela Secretária de saúde, Ta-
tiany Oliveira.

FUNÇÃO. 
De acordo com a prefeitura, a 
autoclave é essencial para os 
serviços de saúde e tem como 
principal função à esteriliza-

Igaratá recebe equipamento 
para esterilizar materiais  

Equipe da Secretaria da Saúde de Igaratá agora conta com um 
equipamento chamado autoclave; ele serve para esterilizar materiais 

 DIVULGAÇÃO

ção de materiais. O processo 
consiste em manter os mate-
riais contaminados (previa-
mente lavados e embalados) 
a uma temperatura elevada 
por meio do contato com va-

por de água sob pressão du-
rante um período de tem-
po suficiente para destruir 
todos os agentes patogêni-
cos que poderiam transmitir  
doenças. (GSP)
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 A O Vale do Paraíba viu sua 
população crescer em 2021 
com 23 mil novos morado-
res. A estimativa foi divul-
gada pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística) na sexta-feira (27).

Há um ano, a região, que 
conta com 39 municípios, ti-
nha 2.576.250 pessoas e ago-
ra chega a 2.599.168 habi-
tantes na contagem atual. 
Mesmo com a pandemia, o 
Vale manteve a mesma pro-
porção de crescimento que 
houve entre 2019 e 2020.

Das 39 cidades, seis pos-
suem uma população acima 
dos 100 mil habitantes (São 
José dos Campos, Taubaté, 
Jacareí, Pindamonhangaba, 
Caraguatatuba e Guaratin-
guetá).

São José dos Campos, en-
tre todas, é a maior cidade 
da região e com larga mar-
gem para Taubaté, segunda 
maior (737.310 e 320.820 res-
pectivamente). A sede da re-
gião metropolitana do Vale 
ganhou cerca de 8 mil no- Vista aérea da cidade de Taubaté, na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo

LUCAS LACAZ RUIZ/FOLHAPRESS

Região do Vale do Paraíba 
ganha 23 mil novos habitantes

POPULAÇÃO EM 2021. Mesmo na pandemia, região viu algumas cidades crescerem em número de moradores

vos moradores em relação 
ao ano passado. Taubaté viu 
quase 3 mil novas pessoas 
chegarem em seu território.

A terceira maior é Jacarei, 
com seus 237.119 habitantes, 
seguido por Pindamonhan-
gaba com 171.885, Caragua-
tatuba, com 125.194, e Gua-
ratinguetá, com 123.192.

Mas nem todas as cida-
des do Vale viram sua popu-
lação crescer. Houve casos 
de redução inclusive. Casos 
como Arapeí - menor cidade 
da região - que tinha 2.469 
moradores, agora têm 2.452.

As demais cidades que 
viram mais moradores indo 
embora do que novos che-
gando foram Cunha, que 
contava com uma popula-
ção de 21.459 e agora tem 
21.373.

São José do Barreiro per-
deu três moradores e agora 
está com 4.144 habitantes. 
Natividade da Serra perdeu 
18 e foi a 6.624, Lagoinha 
perdeu 7 e manteve 4.482 
pessoas. Por fim, Redenção 

da Serra também viu a popu-
lação diminuir. Havia 3.839 
moradores em 2020 e agora 
a população local é de 3.827.

DISTRIBUIÇÃO. 
No geral, veja abaixo a dis-
tribuição dos 2.599.168 mo-
radores do Vale do Paraíba 
por município -  do maior 
para o menor:

São José dos Cam-
pos - (737.310), Taubaté - 
(320.820), Jacareí - (237.119), 
P i n d a m o n h a n g a b a  - 
(171.885), Caraguatatuba - 
(125.194), Guaratinguetá - 
(123.192), Caçapava - (95.752), 
Ubatuba - (92.819), São Se-
bastião - (91.637), Lorena - 
(89.532), Cruzeiro - (82.895), 
Campos do Jordão - (52.713), 
Tremembé – (48.228), Apa-
recida - (36.211), Ilhabela - 
(36.194), Cachoeira Paulista 
- (33.827), Potim - (25.603), 
Cunha - (21.373), Paraibu-
na - (18.302), Santa Branca 
- (14.925), Queluz - (13.788), 
Piquete - (13.495), Bana-
nal - (11.039), São Bento do 
Sapucaí - (10.907), Rosei-
ra - (10.888), São Luiz do 
Paraitinga - (10.693), Iga-
ratá - (9.631), Lavrinhas - 
(7.361), Santo Antônio do 
Pinhal - (6.843), Jambeiro - 
(6.828), Natividade da Serra 
- (6.624), Silveiras - (6.375), 
Canas - (5.268), Lagoinha - 
(4.882), Monteiro Lobato - 
(4.739), São José do Barrei-
ro - (4.141), Areias - (3.906), 
Redenção da Serra - (3.827), 
Arapeí - (2.452). (GSP)

 A A região da zona oeste de 
São José dos Campos passará 
por mudanças geográficas. As 
interferências serão realiza-
das  em um local conhecido 
como Terreno das Vaquinhas. 
De acordo com o portal Life, 
foi confirmado na terça-fei-
ra (24) que o espaço receberá 
uma plantação de girassóis.

Neste momento, segun-
do o portal, o solo está sen-
do preparado para receber as 
mudas. É previsto que as flo-
res sejam plantadas em no-
vembro deste ano e que co-
mecem a florescer em março 
de 2022. 

Caminhões já descarrega-

São José dos Campos terá 
‘Terreno dos Girassóis’

São José dos Campos terá campo florido de girassóis

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

Projeto ambiental já começou e as flores devem ser plantadas 
até novembro em local conhecido como “Terreno das Vaquinhas”

ram calcário no terreno - um 
material que corrige a aci-
dez do solo o deixando mais  
fértil. 

Já as vacas que habitavam 
o local, cerca de 30 cabeças, fi-
carão concentradas na parte 
inferior do terreno, próximo 
à Via Oeste.

 OPINIÃO LOCAL. 
Através das redes sociais, a 
medida dividiu opiniões. Al-
guns moradores acharam in-
teressante o projeto ambien-
tal que visa florescer a via, 
literalmente. Outros acham 
que para o terreno deveria ser 
construído prédios. 
No Facebook, um morador 
local comentou: “Pelo menos 
não são os norte americanos 
com o prédio enorme deles”.  
Um outro rebateu: “Vamos 
trazer mais progresso, em-
prego e negócios para a ci-
dade! Vamos construir mais 
prédios em todos os vãos 
que restam no Aquarius”.  
(GSP)

 A O Parque Tecnológico de 
São José dos Campos deve 
realizar entre os dias 22 e 24 
de setembro O Nexus Sum-
mit 2021. O evento, que tem 
foco no empreendedorismo, 
será online e totalmente gra-
tuito.

Com palestras aconte-
cendo entre 9h e 12h, o Par-
que Tecnológico trará espe-
cialistas durante os três dias 
do evento, a fim de de ex-
plicar como deram os pri-
meiros passos e superaram 
dificuldades para conseguir 
emplacar o sucesso em seus 
negócios. 

NEXUS SUMMIT. 
O tema da nova edição será 
o Ciclo do Sucesso de um 
negócio. O plano é capaci-
tar empreendedores locais 

São José realiza evento 
para empreendedores

que tem uma boa ideia, mas 
não sabem dar os primeiros 
passos.

O Nexus terá transmis-
são ao vivo pelo You Tube. 
Os interessados em partici-
par deverão fazer a inscrição 
no site do projeto. 

TEMAS POR DIA:  
22/9 - De onde vim
23/9 - Onde estou
24/9 - Para onde vou 

A exibição será feita atra-
vés da página do YouTube do 
Parque Tecnológico.

Para os interessados, bas-
ta buscar Nexus Summit 
2021 na internet e se inscre-
ver para ter acesso ao link da 
transmissão.

Mais informações no site 
www.sjc.sp.gov.br. (GSP)

 A Um homem de 41 anos, 
morador de Igaratá, foi balea-
do na região central da cida-
de. O episódio ocorreu na úl-
tima sexta-feira (27). Porém, 
até o momento, ninguém foi 
preso. 

Segundo a Polícia Civil, o 
caso ocorreu por volta das 
21h, na rua Euclides Prianti 
Chaves. A vítima, que estava 
dentro de um carro, foi abor-
dada por dois homens que 
vinham em uma moto e pas-
savam pelo local. Ambos rea-
lizaram vários disparos con-
tra o veículo.

Os policiais ainda disse-
ram que os moradores da re-
gião ouviram os tiros e resol-
veram chamar o resgate. O 
homem foi levado pelo Samu 
em estado grave após ter sido 
atingido no tórax. Ele foi para 
o pronto-socorro municipal 
e permaneceu internado nos 

Homem é baleado dentro  
de carro no centro de Igaratá

Rua Euclides Prianti Chaves, local do incidente; caso foi registrado  
e até a tarde desta sexta-feira (3) ninguém havia sido preso

REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

dias seguintes.
A perícia foi acionada e 

está trabalhando no caso. A 
equipe está buscando ima-
gens de câmeras de seguran-
ça locais com o intuito de 

identificar os criminosos. 
O caso foi registrado na 

delegacia seccional de Jaca-
reí como tentativa de homicí-
dio e a investigação segue em 
busca de novas pistas. (GSP)

 A A Secretaria da Saúde de 
Igaratá colocou, na última se-
gunda-feira (30),  em funcio-
namento um equipamento 
chamado autoclave, adquiri-
do pela administração mu-
nicipal e que servirá, princi-
palmente, para atender  às 
demandas do Pronto Aten-
dimento e da Unidade Mis-
ta de Saúde ‘Antonia Ramos 
Prianti’.

Os servidores que foram 
autorizados a utilizar o equi-
pamento passaram por uma 
capacitação, que foi acompa-
nhada de perto pelo prefeito 
da cidade, Elzo de Souza (PL), 
e pela Secretária de saúde, Ta-
tiany Oliveira.

FUNÇÃO. 
De acordo com a prefeitura, a 
autoclave é essencial para os 
serviços de saúde e tem como 
principal função à esteriliza-

Igaratá recebe equipamento 
para esterilizar materiais  

Equipe da Secretaria da Saúde de Igaratá agora conta com um 
equipamento chamado autoclave; ele serve para esterilizar materiais 

 DIVULGAÇÃO

ção de materiais. O processo 
consiste em manter os mate-
riais contaminados (previa-
mente lavados e embalados) 
a uma temperatura elevada 
por meio do contato com va-

por de água sob pressão du-
rante um período de tem-
po suficiente para destruir 
todos os agentes patogêni-
cos que poderiam transmitir  
doenças. (GSP)

A5gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A QUARTA-FEIRA, 8 DE SETEmBRO DE 2021 

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

Aviso de Abertura.
O Consórcio Intermunicipal do Extremo Noroeste de São Paulo – CIENSP torna pública a instauração 
do Processo Licitatório 14/2.021, Pregão 07/2.021, tendo como objeto a aquisição de 01 (um) veículo 
automotor e equipamentos de informática, referente ao Convênio plataforma +Brasil 903444/2.020. 
Prazo de recebimento das propostas: 10 horas, Abertura e Julgamento das Propostas: 10 horas e 
10 minutos e Início da Sessão de disputa de Preços: 10 horas e 15 minutos, todos os horários do 
dia 24 de setembro de 2.021, no site “http://ciensp.no-ip.org:8079/comprasedital/”. O edital completo 
encontra-se disponibilizado no site www.ciensp.sp.gov.br ou na sede do Consórcio Intermunicipal do 
Extremo Noroeste de São Paulo – CIENSP localizada na Rua Floriano Peixoto, 1.291, Andradina, 
Estado de São Paulo. 

Otávio Augusto Giantomassi Gomes – Presidente.

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021 - EDITAL Nº 46/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 11491/2021 - A Prefeitura da Estância Turística 

de Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha 
aberta licitação cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM VIA DE ACESSO AO BAIRRO GUARINOS 
IBIÚNA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
E ANEXOS. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 23/09/2021 às 
14h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, 
sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51- Centro – Ibiúna/SP - 
Informações pelo telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021 - EDITAL Nº 47/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 11613/2021 - A Prefeitura da Estância Turística de 
Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público 
que se acha aberta licitação cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO 
RESIDENCIAL EUROPA NAS RUAS: BELGRADO, LONDRES, COPENHAGUE, 
BRUXELAS E AMESTERDÃ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA E ANEXOS. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 
24/09/2021 às 14h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço 
Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51- Centro – 
Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL
NOVA DATA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021 - EDITAL Nº 42/2021 – 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13153/2021- A Prefeitura da Estância 
Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, 
torna-se público que se acha aberta licitação cujo objeto: SELEÇÃO DE 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO 
PARA O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 
NAS UNIDADES DA ESF- ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, UNIDADE DE 
ATENÇÃO BÁSICA E DO NASF DO MUNICIPIO DE IBIÚNA, DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 
08/10/2021 às 09h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço 
Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51 - Centro 
– Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 056/2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.295, 3.541, 4.846, 5.025, 5.652, 7.128/2021

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRE-
TARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS ES-
PECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”
Abertura: 03/09/2021 – Sessão Pública: 17/09/2021 – 09h30min.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data da 
abertura. 

Cruzeiro, 02 de setembro de 2021.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº. 45/2021 – Processo Nº. 85/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de telecomunicações para prover link de acesso dedicado à rede mundial 
de computadores “INTERNET DEDICADA”, simétrico para upload e download, IP 
fixo/30 para cada localidade, com garantia de banda de 98,5% (noventa e oito virgula 
cinco por cento), Pontos de Wifi Livre Público, e Segurança Firewall. De modo a 
atender os órgão e entidades da Administração Pública Municipal de Araçariguama, 
compreendendo fornecimento, instalação, ativação, transferência de tecnologia 
e garantia de funcionamento conforme Anexo I – Termo de Referência, incluindo 
materiais e instalações de infraestrutura, utilizando tecnologia de fibra óptica em 
dupla abordagem (principal e redundância) com disponibilidade de roteadores dual 
van, segurança firewall e Wifi Publica em Praças com Tecnologia em 2,4 Ghz 5ghz e 
wifi6. Para atendimento das unidades da Estrutura Funcional da Prefeitura Municipal 
de Araçariguama. Sessão Pública do Pregão Presencial nº 45/2021:  23/09/2021 às 
9h, na Rua São João, n° 228 – Centro - Araçariguama – SP. O edital em seu inteiro 
teor estará à disposição a partir do dia 08/09/2021, das 9h às 16h30 no endereço 
acima mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

TERMO DE ADITAMENTO. Pregão Eletrônico nº 048/2021. Processo Administrativo n.º 
168/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Gêneros 
Alimentícios tipo “Doces” para a Alimentação Escolar do município de Araçoiaba da Serra, em 
atendimento a semana do “Dia das Crianças”, conforme Termo de Referência contido no Anexo 
I. Diante do equívoco observado quanto aos prazos de publicação do Edital, fica RETIFICADO E 
ADITADO da seguinte forma:Onde se lê: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 01/09/2021 às 
08h00 até dia 09/09/2021 às 09h00. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 09/09/2021 
as 09h15. Leia-se: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 01/09/2021 às 08h00 até dia 21/09/2021 
às 13h30. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 21/09/2021 as 14h00. Permanecem 
ratificadas os demais itens do edital e dos termos;. Publiique-se e comuniquem-se os interessados. 
Araçoiaba da Serra, 03 de setembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO PRESENCIAL 31/2021

 Objeto: Registro de preços para locação de maquinas D-6 para o período de 
12 meses. Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no dia 23 
de setembro de 2021, até às 08h30min, iniciando a sua abertura às 09h00min. O edital 
completo e as demais informações relativas às licitações e outras orientações até mesmo 
às recomendações durantes as sessões para o enfrentamento da Covid-19, encontram-se 
à disposição na Prefeitura Municipal setor de Compras e Licitações, no Largo São Bento 
nº 985, Centro, nesta cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, pelo e-mail: licitacao@
cajuru.sp.gov.br e/ou janaina@cajuru.sp.gov.br e no site: www.cajuru.sp.gov.br;

Cajuru, 03 de setembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS 03/2021
Objeto: Contratação de empresa para reforma e ampliação do parque de exposição 
Nenê Tincani, e construção de três portais nas entradas do Município de Cajuru. Os 
envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no dia 24 de setembro 
de 2021, até as 08h30min, iniciando a abertura as 09h00min.

Cajuru, 03 setembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2021
Objeto: Registro de preços para fornecimento de água mineral. Á vista dos elementos 
informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão do pregoeiro 
e equipe de apoio encarregada de julgar e processar o Pregão nº 24/2021 homologo e 
adjudico a licitação, promovida para Registro de Preços para fornecimento de água mineral.

Cajuru/SP 03 de setembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021 - ABERTURA

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de mão de obra, ferramen-
tas e material, no período de 12 meses, com base na tabela do FDE. O processamento desta licitação será realizado por in-
termédio do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação – BEC/SP www.bec.sp.gov.br. Início do prazo para envio da Pro-
posta Eletrônica: 08 de setembro de 2021. Abertura: 22 de setembro de 2021, às 09h00min. O edital estará disponível nos 
sítios www.bec.sp.gov.br e www.ibitinga.sp.gov.br ou ainda presencialmente no Departamento de Compras e Licitações.

Ibitinga, 03 de setembro de 2021. Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal

EDITAL Nº 128/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

OBJETO: Registro de preços para a aquisi-
ção de alimentos prontos diversos, destinados 
aos vários setores que compõem a Secretaria 
Municipal de Assistência Social, pelo período 
de 12 (doze) meses, conforme especifi cações 
do Anexo I. Data da abertura: 21/09/2021 às 
13h30min. Melhores informações poderão ser 
obtidas junto a Divisão de Compras, Licitações 
e Gestão de Contratos, na Rua Anhanguera nº 
1.155 Andar Térreo, Jardim Morumbi, Birigui/
SP ou pelos e-mails: enio.licitacao@birigui.sp.
gov.br e licitacoes@birigui.sp.gov.br. O Edital 
poderá ser lido naquela seção e retirado gra-
tuitamente no site www.birigui.sp.gov.br, Lean-
dro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 
03/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
Republicação do Aviso de Licitação - Retifi cação do Edital Pregão (Presencial) nº 17/2021

Objeto Retifi cado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet fi bra óptica, com 
velocidade de no mínimo 200 MBITS para cada ponto/departamento, sendo 99% de garantia para navegação e 99% para down-
load/upload para atender diversos departamentos e setores da municipalidade pelo prazo de doze meses, incluindo manutenção 
preventiva e corretiva, instalação, ativação, confi guração e suporte técnico aos serviços, tudo de acordo com as condições e de-
mais exigências expressas neste termo de referência. O Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de Retifi cação da licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 17/2021, para a retifi cação do Edital e seus anexos. E para que surta os efeitos legais, o Prefeito Municipal torna 
Pública a presente decisão. Nova data para a Sessão de Processamento do Pregão: 20 de Setembro de 2021 as 09:00 hrs.. 
Novo Edital Completo/Retifi cado e maiores informações: Sítio eletrônico: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br - Setor de 
Licitações da Prefeitura - Praça Padre Luis Stephaneli, nº 100, fone (14) 3765-1888, Estância Hidromineral de Águas de Santa 
Bárbara/SP. Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 3/9/2021. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO PRESENCIAL 008/2021
ENCERRAMENTO: ÀS 09:00 HRS DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2.021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TROCA E 
NOVAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDI-
ÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
O edital completo e seus anexos estão disponíveis para retirada na sede do SAMAE-Mogi Guaçu 
através do recolhimento da taxa de R$ 5,00 ou gratuitamente através do site www.samaemogiguacu.
com.br. Maiores informações serão fornecidas pela Comissão de Licitações.

Mogi Guaçu 03 de setembro de 2.021
Mario Antonio Zaia - Superintendente

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU - SAMAE

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
REDESIGNAÇÃO DE DATAS

Tomada de Preços nº 022/2021
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais visando a 
execução da obra de reforma/readequação das 
instalações elétricas da escola municipal Yolanda 
Ferrari Vargas (rua 19 de Março nº 901, jd. Maria 
Lúcia) – Sec. Mun. Educação. Comunicamos que 
foi alterada a data de apresentação dos envelopes 
e da sessão de abertura do envelope com a docu-
mentação de habilitação para: 
Data limite para entrega dos envelopes: Dia 10/
SETEMBRO/2021 às 17:00 horas - Data sessão 
pública de abertura dos envelopes: Dia 13/SE-
TEMBRO/2021 às 08:30 horas - Local da entrega 
dos envelopes e da sessão da licitação: Diretoria 
de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto An-
daló, 3030, 2º andar, Centro.     Este aviso   � cará 
a disposição para consulta no site http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/pages/portal/
apresentacao.jsp  e � ca, e desde já, fazendo parte 
integrante do processo, sendo válido para todos 
os efeitos legais o documento original encartado 
nos autos, a disposição dos interessados. Wander-
ley Aparecido de Souza – Diretor de Compras e 
Contratos – Presidente da CML 

REDESIGNAÇÃO DE DATAS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2021

Objeto: permissão de uso á titulo precário das 
instalações da cantina 2 (campo) localizada nas 
dependências da Cidade das Crianças, na rua 
Daniel Antonio de Freitas, 740, Distrito Industrial 
– Sec. Mun. de Esportes e Lazer. Visando aumentar 
a competitividade do certame, comunicamos que 
foi alterada a data de apresentação dos envelopes 
e da sessão de abertura do envelope com a do-
cumentação de habilitação para: Data limite para 
entrega dos envelopes: Dia 08/OUTUBRO/2021 às 
17:00 horas - Data sessão pública de abertura dos 
envelopes: Dia 13/OUTUBRO/2021 às 08:30 horas. 
Local da entrega dos envelopes e da sessão da lici-
tação: Diretoria de Compras e Contratos, sita a Av. 
Alberto Andaló, 3030, 2º andar, Centro. Publique-
-se para conhecimento dos interessados e, � ca 
desde já fazendo parte integrante do instrumento 
convocatório, sendo válido para todos os efeitos 
legais o documento original encartado nos autos, 
a disposição dos interessados.  

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. 505/2021, proces-
so 13.552/2021, objetivando o registro de preços 
para aquisição de materiais hospitalares. Secreta-
ria Municipal de saúde. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 22/09/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 059/2021 - Processo nº 187/2021-DG/MP

Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 059/2021 – 
Oferta de Compra Nº 270101000012021OC00052 - Processo nº 187/2021-DG/MP, que tem por 
objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copeiragem e 
garçonaria com emprego de mão de obra especializada para atender as necessidades do 
Ministério Público do Estado de São Paulo.

O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços 
eletrônicos www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br; e, www.mpsp.mp.br e 
www.e-negociospublicos.com.br. A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no 
dia 21/09/2021, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 08/09/2021

Comissão Julgadora de Licitações, em 03 de setembro de 2021.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 280/2021

Processo Administrativo nº 123334/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de açúcar cristal e cesto de lixo, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 12.637,80 (doze mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 21 de setembro
de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 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, 02 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

EDITAL Nº 129/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2.021.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
peças para manutenção dos aeradores instala-
dos na lagoa de tratamento de esgoto de Birigui 
– Secretaria de Meio Ambiente . Data da aber-
tura - 21/09/2021, às 08:00 horas. Melhores in-
formações poderão ser obtidas junto à Divisão 
de Compras, Licitações e Gestão 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 retirado gratuitamente no 
site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Mila-
ni – Prefeito Municipal. Birigui - SP, 03/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

Processo Licitatório 117/2021 – Pregão 28/2021. Objeto: Aquisição de veí-
culos automotores, tipo caminhões, zero quilômetros, para atender as ne-
cessidades da Secretaria de Obras e Logradouros. Edital de Rerratificação. 
1 – Nos itens 01, 02 e 03 do Anexo I – Termo de Referência, onde se lê: 
“tanque para arla de 35 litros”, leia-se: “com tanque reservatório para arla”. 
2 – No item 02 do Anexo I – Termo de Referência, onde se lê: “peso bruto 
total (PBT) de 14.000 kg”, leia-se: “peso bruto total (PBT) no mínimo de 
14.000 kg”. 3 – No item 02 do Anexo I – Termo de Referência, onde se lê: 
“potência mínima de 185 CV”, leia-se: “potência mínima de 185 CV com 4 
cilindros”. 4 – A data prevista para o acolhimento das propostas e julgamen-
to do certame passa a ser até o dia 21 de setembro de 2021, às 09 horas. 5 
– As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. Castilho – SP, 
03 de setembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Processo Licitatório 98/2021 – Pregão 22/2021. Objeto: Aquisição de 02 
(dois) tratores agrícolas, para atender as necessidades da Secretaria de 
Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. Edital de Rerratificação. 1 – No 
Anexo I – Termo de Referência, onde se lê: “equipado com motor a diesel 
de 04 cilindros turbinado com 100 (cem) a 115 (cento e quinze) CV de po-
tência”, leia-se: “equipado com motor a diesel de 04 cilindros turbinado com 
110 a 115 CV de potência”; onde se lê: “transmissão sincronizada lateral 
de 20 (vinte) velocidades à frente e 20 (vinte) velocidades a ré”, leia-se 
“transmissão sincronizada lateral de 12 a 20 velocidades a frente e 04 a 16 
velocidades a ré”. 2 – A data prevista para o acolhimento das propostas e 
julgamento do certame passa a ser até o dia 20 de setembro de 2021, às 
09 horas. 3 – As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. 
Castilho – SP, 03 de setembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
59/2021 para o Registro de Preços para o for-
necimento parcelado de Reagentes, Ácidos, 
Vidrarias e Materiais Diversos de Laborató-
rio. Os envelopes deverão ser entregues até às 
08:50h do dia 21/09/2021.
O Edital completo está à disposição para con-
sulta e impressão no site da Companhia Itua-
na de Saneamento – CIS: www.cis-itu.com.br/
licitacoes, ou diretamente na CIS no qual o in-
teressado deverá trazer um CD para cópia jun-
to ao Depto. de Compras e Licitações, sito na 
Rua Bartira, nº 300/A, Vila Leis, das 08h00 às 
11h30 e das 13h00 às 16h30. Itu, 03/09/2021. 
Reginaldo Pereira dos Santos – Diretor Supe-
rintendente – CIS.

COMPANHIA ITUANA 
DE SANEAMENTO - CIS

CORPO DE BOMBEIROS
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na UGE 180199 - Administração do Corpo de Bombeiros a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/0068/21
PROCESSO Nº 2021199105
OFERTA DE COMPRA Nº 180199000012021OC00115
LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180199 Administração do Corpo de Bombeiros sito à 
Praça Clóvis Bevilácqua, 421 - 3º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações.
OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para a aquisição de 24 (vinte e quatro) botes 
infláveis destinados ao Grupamento de Bombeiros Marítimo – GBMar e ao 4º Grupamento de Bombeiros – 4º GB.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 21/09/21, sendo realizada por meio eletrônico através 
do site www.bec.sp.gov.br.
EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital pelo site www.bec.sp.gov.br, 
www.e-negociospublicos.com.br e www.corpodebombeiros.sp.gov.br.
Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 
horas, pelos tels: (11) 3396-2225, 3396-2234 e 3396-2011.
Autoridade Subscritora do Edital: Ten Cel PM Alexandre Merlin.
Pregoeiro: Cap PM Daniel Luiz Sobral

“AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2021, PRO-
CESSO ADMNISTRATIVO N° E – 7.460/2021 TIPO: MENOR PREÇO-TA-
XA DE ADMINISTRAÇÃO”. Objeto: A presente licitação tem por objeto 
o Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de administração gerenciamento, emissão e forne-
cimento de vale alimentação, na forma de CARTÃO ELETRÔNICO COM 
CHIP OU TARJA MAGNÉTICA, de 1.285 até 1.800 servidores públicos e 
frentes de trabalho por mês, que serão utilizados para aquisição de gêneros 
alimentícios em hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, 
padarias, comércio de laticínios e/ou frios, açougues, peixarias, hortimer-
cado, armazéns e assemelhados, e demais critérios definidos no termo 
de referência - ANEXO I. Abertura dos envelopes: 21/09/2021 às 09h30 
Informações: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, através do 
endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/ e/ou www.bbm-
netlicitacoes.com.br Embu-Guaçu, 03 de setembro de 2021 José Antonio 
Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N°0004/2021, PRO-
CESSO ADMNISTRATIVO N° E – 5.485/2021, TIPO: EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL”. Objeto: A presente licitação tem por objeto a Contra-
tação de empresa especializada em Infraestrutura urbana, compreendendo 
recapeamento asfáltico nas ruas Centrais da Cidade de Embu Guaçu con-
forme descriminação: R. Associação Cristã Feminina; R. Arlete Aparecida 
de Moraes Lopes; R. João R. Cravo Roxo; R. Dr. Dagmar Antônio Bueno; 
R. Inácio Pires de Moraes, conforme especificações contidas no Memorial 
Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária, Projetos, 
e demais exigências contidas no presente edital licitatório e Anexo I. Aber-
tura dos envelopes: 20/09/2021 às 09h30. Informações: A cópia completa 
do Edital poderá ser adquirida, através do endereço eletrônico www.em-
buguacu.sp.gov.br/licitacoes Embu-Guaçu, 03 de setembro de 2021 José 
Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 066/2021
OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manuten-
ção e instalação (forros, vidros, telhado, assoalho de madeira, toldos, calhas, divisórias, 
totem de identificação) para a Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Educação, 
Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras e Habitação Popular do município de Mogi 
Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 28 de setembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 117/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em treinamentos na área de segurança 
do trabalho para ministrar os cursos básicos de NR 10 - Segurança em Instalações e Servi-
ços com Eletricidade e NR 35 – Trabalho em Altura em atendimento as normas regulamen-
tadoras do Ministério do Trabalho, destina-se para a Secretaria de Serviços Municipais do 
município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 28 de setembro de 2021, às 09 horas.

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

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE  LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº.  1265/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 31/2021
ACHA-SE ABERTO  NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, A LICITAÇÃO MO-
DALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº.   31/2021, EM CONFORMIDADE COM O 
PROCESSO Nº. 1265/2021, TIPO MENOR PREÇO, OBJETIVANDO O REGISTRO 
DE PREÇO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, A GASOLINA E FLEX, UTI-
LITÁRIOS E PESADOS, MÁQUINA E TRATORES, MOVIDOS Á DÍESEL, PERTEN-
CENTES À FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE,  DE ACORDO COM O 
TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL.
DATA DA REALIZAÇÃO:  DIA  21/09/2021,  ÀS  9:00  HORAS.
OS  ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA E OS DOCUMENTOS DE HABILITA-
ÇÃO SERÃO  RECEBIDOS NA SESSÃO DE PROCESSAMENTO LOGO APÓS O 
CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS.
LOCAL: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, SITO À RUA NOSSA SE-
NHORA DO MONTE SERRAT, Nº. 133, CENTRO, ITARIRI/SP.
O EDITAL PODERÁ SER  RETIRADO NO SITE DA PREFEITURA, WWW.ITARIRI.SP.
GOV.BR E TAMBÉM PODERÁ SER OBTIDO NO DEPARTAMENTO  DE COMPRAS E 
LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, LOCALIZADA NA RUA NOS-
SA SENHORA DO MONTE SERRAT, 133, CENTRO – ITARIRI (SP), TELEFONE (13) 
34187282 .

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 401/2021
OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de serralheria em alu-
mínio, com fornecimento de materiais.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/09/2021 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 23/09/2021 às 09h.

O(s) Edital(is) completo(s) poderá(ão) ser obtido(s) pelo endereço eletrônico 
http:/www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Fone (19) 3403-1020. 

Piracicaba, 03 de setembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Chamamento Público nº 002/2021
Licitação nº 073/2021
Objeto: Seleção de organizações da sociedade civil, visando formalização de parcerias para 
execução de ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil com base no 
Decreto Municipal nº 10943/2020
Interessado: Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social 
Valor estimado da contratação: R$ 40.113,61
Prazo de execução: 03 (três) meses.
Data de entrega dos envelopes: 08 de outubro de 2021 às  08:30 horas.
Edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa interes-
sada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou através do site 
da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net).Maiores informações e edital completo 
na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP 
através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

Sumaré, 03 de setembro de 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Chamamento Público nº 003/2021
Licitação nº 074/2021
Objeto: seleção de organizações da sociedade civil, visando a formalização de parcerias para 
execução de ações estratégicas do Programa Acessuas Trabalho com base no Decreto Munici-
pal nº 10943/2020 
Interessado: Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social 
Valor estimado da contratação: R$ 165.115,18
Prazo de execução: 03 (três) meses.
Data de entrega dos envelopes:  08 de outubro de 2021 às  10:30 horas.
Edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa interes-
sada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou através do site 
da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net).Maiores informações e edital completo 
na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP 
através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

Sumaré, 03 de setembro de 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 056/21 – Objeto Contratação de empresa(s) 
para fornecimento de mudas de espécies vegetais ornamentais como gra-
ma, arbustos, árvores nativas e frutíferas, palmeiras, forrações, entre outras, 
assim como fornecimento de insumos para jardinagem, conforme descriti-
vo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO 
DO ITEM. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: 
09:00 horas do dia 09/09/21 até às 09:00 horas do dia 21/09/21. Abertura 
de Propostas Iniciais: 21/09/21 às 09:05 horas. O Edital na íntegra encon-
tra-se à disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.
br ou www.campolimpopaulista.sp.gov.br . Para maiores esclarecimentos e 
informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na 
Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, 
na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, 
de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

EDMILSON GERALDO ROSA
Secretário de Obras e Planejamento

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 063/2021 - Processo nº 265/2020-DG/MP

Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 063/2021 – 
Oferta de Compra Nº 270101000012021OC00055 - Processo nº 265/2020-DG/MP, que tem por 
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de instalação, recuperação e fornecimento de pisos para atender às necessidades das 
diversas unidades do Ministério Público do Estado de São Paulo, tanto na Capital quanto na 
Grande São Paulo e no Interior.
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços 
eletrônicos www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br; e, www.mpsp.mp.br e 
www.e-negociospublicos.com.br. A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será 
realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no dia 
22/09/2021, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica:  08/09/2021
Comissão Julgadora de Licitações, em 03 de setembro de 2021.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DocuSign Envelope ID: 85CFDD44-BDF6-43F1-AE5D-5DD8F5054C45
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Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 116/2021 - Pregão Eletrônico 
n° 045/2021-Processo Administrativo nº 5.941/2021. OBJETO: Contra-
tação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta, 
transporte, tratamento e destino final de resíduos de saúde (RSS) do 
grupo “A”, “B” e “E”. Data da entrega das propostas dia 20/09/2021 as 
10:00horas. Edital nº 117/2021 – Pregão Presencial nº 038/2021-Pro-
cesso Administrativo nº 6.917/2021. OBJETO: Registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada com forneci-
mento de material e mão de obra para prestação de serviço de buffet. 
Data da entrega das propostas dia 20/09/2021 as 10:10horas. Edital nº 
118/2021 – Pregão Eletrônico nº 046/2021 – Proc. Adm. nº 7.335/2021. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços 
de controlador de acesso. Data da entrega das propostas dia 21/09/2021 
às 10:00hs.  Edital nº 111/2021 - Pregão Presencial n° 037/2021-Pro-
cesso Administrativo nº8.499/2020. OBJETO: Registro de preços para 
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de ser-
viços terceirizados de trabalhadores bombeiros civis (brigadistas). Nova 
data da entrega das propostas dia 21/09/2021 as 10:10horas. Os Editais 
completo deverão ser retirados no portal oficial do município sitio www.
ilhabela.sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações pode-
rão ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou pelo 
telefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de antece-
dência à data da abertura. Ilhabela, 03 de setembro de 2021 – Benedito 
Wenceslau Neto - Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 482,90

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA 
682/2021, Processo nº. 11-P-18591/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00250 do tipo 
menor preço unitário por item, destinado a REGISTRO DE PREÇOS DE REAGENTES QUÍMICOS 
CONTROLADOS. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 22/09/2021 às 09h30min, 
sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de peças 
para veículos automotores. Á vista dos elementos informativos constantes do presente 
processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de 
julgar e processar o pregão nº 25/2021(pregão eletrônico) homologo e adjudico a 
licitação, promovida para Registro de Preços para fornecimento de peças para veículos 
automotores. Cajuru/SP 03 de setembro de 2021.

Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para locação de ultrassom. 
Á vista dos elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, a 
decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de julgar e processar o pregão nº 
24/2021(pregão eletrônico) homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro 
de Preços para contratação de empresa para locação de ultrassom.

Cajuru/SP 03 de setembro de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021 – Processo nº 12.743/2021
Objeto: Chamamento Público de Oficineiros, para futura e eventual contrata-
ção, para ministrarem Oficinas e Cursos Livres, visando atender a Municipali-
dade, prioritariamente a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, de acordo 
com as condições e especificações constantes no edital e seus anexos. O 
prazo de inscrição será do dia 08 a 17/09/2021. As inscrições deverão ser pro-
tocoladas, sob o assunto CULTURA, no Protocolo da Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados, a 
partir do dia 04/09/2021, sem custos, no endereço eletrônico www.ferrazdevas-
concelos.sp.gov.br ou no Departamento de Compras e Licitações na Avenida 
Rui Barbosa, nº 315 – Vila Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – SP, me-
diante a entrega de mídia digital para gravação dos arquivos do Edital e seus 
anexos. Contato: (11) 4674-7877.

Em, 03 de setembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal 

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Aviso de Retificação – Pregão Presencial n° 048/2021
O Pregoeiro do Município de Ferraz de Vasconcelos comunica aos interessa-
dos a retificação do edital referente ao Pregão Presencial 048/21, cujo objeto 
alude à aquisição de filme laser dry para impressora Konica.
A RETIFICAÇÃO trata-se da inclusão dos itens 7.5.2 a 7.5.5, para complemen-
tação da qualificação técnica.
As modificações/retificações do Edital, bem como o Edital Retificado na ínte-
gra estão disponíveis no site oficial www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no 
Departamento de Compras e Licitações, no horário compreendido entre 8h00 
às 17h00, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD - ROM 
do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 
4674-7877.
Fica portanto redesignada a sessão de abertura do Pregão Presencial acima 
mencionado, para o dia 20 de setembro de 2021, às 10h00, mantidas as 
demais disposições do instrumento convocatório.

Em, 03 de setembro de 2021.
Rodrigo Silva Navarro

Pregoeiro

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 215/2021

Processo Administrativo nº 112633/2021
OBJETO: Contratação de empresa produtora de vídeo para captação, edição e
transmissão de demandas jornalísticas, pronunciamentos e coletivas de imprensa,
conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 402.000,00 (quatrocentos e dois mil reais).
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 20 de setembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 21 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de setembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 de setembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 minutos.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 02 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 047/2021 (RESUMIDO)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA 
AOS GESTORES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUEIROZ-SP. 
Abertura: 22/09/2021, às 08h00m TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. O Edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, N.º 23, Bairro 
Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.sp.gov.br, ou através do telefone 
(0XX14) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Queiroz – SP, 03 de setembro de 2021.
WALTER RODRIGO DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 048/2021 (RESUMIDO)

Objeto: AQUISIÇÃO DE ACERVOS DE LIVROS PARA ATENDIMENTO AO ENSINO CRECHES, 
INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUEIROZ-SP. Abertura: 
22/09/2021, às 08h30m TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, N.º 23, Bairro 
Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.sp.gov.br, ou através do telefone 
(0XX14) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Queiroz – SP, 03 de setembro de 2021.
WALTER RODRIGO DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 029/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 049/2021 (RESUMIDO)

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE DE QUEIROZ, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES. Abertura: 22/09/2021, às 09h00m TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel 
Pestana, N.º 23, Bairro Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.sp.gov.br, ou 
através do telefone (0XX14) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Queiroz – SP, 03 de setembro de 2021.
WALTER RODRIGO DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS
AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 006/2021

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação do projeto de combate às perdas de 
água, através de implantação do setor 06 com macromedição e substituição de hidrômetros no Munícipio 
de Brotas-SP, com recursos financeiros do FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – FEHIDRO. 
Entrega dos envelopes nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 09h:00 (nove 
horas) do dia 16 de setembro de 2021. LOCAL DE ABERTURA E JULGAMENTO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB à Praça Francisca Ribeiro dos Reis, n° 28, Centro, Brotas – SP. EDITAL 
NA ÍNTEGRA: O Edital e seus anexos deverão ser solicitados através do email licitacoes@saaebrotas.com.br, ou 
através do site www.saaebrotas.com.br. Informações através do telefone: (14) 3653-1108, em dias de expediente.

Brotas, 03 de setembro de 2021. MARCOS EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA - Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021 - PROCESSO Nº 200.850/2021 e apensos

OBJETO: Aquisição de diversos materiais de PVC.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 21 de setembro de 2021, exclu-
sivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 03 de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 058/2021 - PROCESSO Nº 201.002/2021 E APENSOS

OBJETO: Aquisição de diversas ferramentas elétricas
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do Sr. 
Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido a neces-
sidade de correção no preço de referência divulgado, fica suspensa “sine die” a sessão 
de abertura das propostas, cuja data estava marcada para o dia 16 de setembro de 
2021, às 08h01min. Após as correções, o edital será novamente publicado, com nova 
data de abertura, e será identificado pelo número 058-2/2021. Mogi das Cruzes, em 2 
de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2021 - PROCESSO Nº 200.043/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE HIDRANTES, ALARME DE 
INCENDIO, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO. 
A Comissão Municipal Permanente de Licitação-CMPL torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fica estabelecido o dia 17 de setembro de 2021, às 
09h00, para a abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA, na Sala de Licitações do 
edifício - sede da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, sito à Av. Ver. Narciso Ya-
gue Guimarães n° 277 – Centro Cívico, tendo em vista que não houve interposição de 
recurso à fase anterior. Mogi das Cruzes, em 03 de setembro de 2021.  ERIC WELSON 
DE ANDRADE -  Presidente da CMPL.

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

Câmara Municipal de Jandira
Extrato de Reti-Ratificação

A Comissão permanente de Licitação da Câmara Municipal torna se púbica a alteração do Edital de Abertura da Tomada de Preços nº 01/2021 
que tem como objeto: Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação do Prédio Administrativo da Câmara Municipal de 
Jandira. Onde se lia: A retirada do Edital completo devera ser a partir do dia 31 de agosto de 2021, no setor de Licitações e Contratos, á 
Rua Rubens Lopes da Silva nº 100 - Centro - Jandira/SP, fone: 4789-5033 ramal 217 no horário de expediente das 8:30 as 17:30h. Leia-se: A 
retirada do Edital completo devera ser a partir do dia 03 de setembro de 2021, no setor de Licitações e Contratos, á Rua Rubens Lopes da Silva 
nº 100 - Centro - Jandira/SP, fone: 4789-5033 ramal 217 no horário de expediente das 8:30 as 17:30h e onde; Onde se lia:  Os interessados 
em participar da presente licitação deverão entregar até às 14h do dia 16/09/2021, junto à Comissão de Licitações e Contratos, situada na 
á Rua Rubens Lopes da Silva nº 100 - Centro - Jandira/SP, 02 (dois) envelopes, sendo um contendo “Documentação” e outro contendo 
“Proposta de Preço”, tudo conforme previsto neste edital, envelopes estes que às 14h do dia 16/09/2021, serão abertos em ato público 
no local acima descrito. Leia-se: Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar até às 14h do dia 20/09/2021, junto à 
Comissão de Licitações e Contratos, situada na á Rua Rubens Lopes da Silva nº 100 - Centro - Jandira/SP, 02 (dois) envelopes, sendo um contendo 
“Documentação” e outro contendo “Proposta de Preço”, tudo conforme previsto neste edital, envelopes estes que às 14h do dia 20/09/2021, 
serão abertos em ato público no local acima descrito. Jandira, 03 de setembro de 2021. Elaine Carvalho de Aquino - Presidente da CPL.

AVISO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2021. A Prefeitura do Município de Taquarituba, através do 
Secretário Municipal de Transportes e Compras, e de acordo com a Lei nº 8.666/93 e posteriores 
atualizações, torna público aos interessados que realizará a licitação na Modalidade “LEILÃO” DO 
TIPO “MAIOR LANCE”, objetivando a “Alienação de bens considerados inservíveis no estado em que 
se encontram (veículos, bens inservíveis diversos e sucatas de materiais diversos), de propriedade 
da Prefeitura do Município de Taquarituba/SP, conforme solicitação do Secretario Municipal de 
Administração”. A hasta publica será conduzida pelo leiloeiro credenciado Sr. Erivelto Marques, JUCESP 
963, em formato “ON LINE” através do site: www.martelodigital.com.br, no dia 28/09/2021 as 10:00 
hs. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados a partir do dia 08/09/2021 no site www.
taquarituba.sp.gov.br, ou www.martelodigital.com.br, solicitado via e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.
br, ou telefone (14) 3762-9666, quaisquer duvidas ou informações necessárias devem ser solicitadas 
ao Departamento de Licitações pelos contatos definidos acima. Taquarituba(SP), 03 de setembro de 
2021. ROSILDO DONIZETI DOS SANTOS - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. PROC. ADM. LIC. N° 137/2021. 
Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP torna público para conhecimento dos interessados que será 
realizada licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,  do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
para Ampla Concorrência, objetivando a: “Aquisição de um Veiculo 0 km, capacidade mínima de 07 
(sete) lugares, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Educação e especificações descritas 
no Anexo I do edital”, que será regido pela L.F. n° 10.520/2002, Dec. Mun. nº 040/2006 e 186/2020, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da L.F. nº. 8.666/93 e alterações, L.C. 
nº 123/2006 e n° 147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. A sessão publica de 
julgamento será realizada às 09:00 horas do dia 22 de setembro de 2021, eletronicamente no site: 
http://sistemas.taquarituba.net.br/comprasedital/. O edital estará disponível a partir de 08/09/2021, 
no site www.taquarituba.sp.gov.br/licitacao, poderá ser solicitado pelo e-mail: licitação@taquarituba.
sp.gov.br, ou no Departamento de Licitações, sito a Av. Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo Centro - Tel: 
(14) 3762-9666, bem como qualquer esclarecimento adicional referente ao certame. Taquarituba/SP, 03 
de setembro de 2021. Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2021 - A PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA/SP, torna público e para conhecimento dos interessados. 
Abertura de Pregão do Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, AMPLA CONCORRÊNCIA, 
OBJETO: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos que 
serão utilizados na manutenção de prédios públicos, conforme solicitação do Coordenador 
Municipal de Obras Públicas e especificações descritas no Anexo I do edital”, regida 
pela L. F. 10.520/2002, Dec. Mun. 040/2006, Dec. Mun. 312/2013, L. F. 8666/1993 com 
alterações posteriores, a LC 123/2006 com alterações da L.C. nº 147/2014 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. O recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro dar-se-á no 
dia 21/09/2021 a partir das 08:30 hs, pelo tempo com duração mínima de 30 (trinta) minutos, 
sendo o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), bem como recebendo no 
mesmo ato o credenciamento dos interessados em participar do certame. LOCAL: Paço 
Municipal, sito à Av. Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo Centro, Taquarituba/SP. O Edital estará 
à disposição dos interessados de 2ª à 6ª feira, das 08h00 às 17h00 horas, a partir do dia 
08/09/2021, Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou pelo fone (14) 3762-
9666 ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba (SP), 03 de setembro de 2021. 
Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2021 - A PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE TAQUARITUBA/SP, torna público aos interessados. Abertura de Pregão do TIPO: MENOR 
PREÇO POR ITEM, AMPLA CONCORRÊNCIA, OBJETO: “Registro de Preços para aquisição futuras de 
Sacos para reciclagem em Polipropileno, para coleta seletiva, conforme solicitação da Coordenadoria 
Municipal da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e especificações descritas no ANEXO I do 
edital”, regido pela L.F. 10.520/2002, Dec. Mun. 040/2006, L.F. 8666/93, a LC 123/2006 e LC 147/2014 
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro 
dar-se-á no dia 21/09/2021 a partir das 14:00 horas, pelo tempo com duração mínima de 30 (trinta) 
minutos, bem como recebendo no mesmo ato o credenciamento dos interessados em participar do 
certame. LOCAL: no Setor de Licitação, Paço Municipal, sito a Av. Governador Mario Covas n° 1915 - 
Novo Centro. O Edital a disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 as 17:00 horas, a partir 
de 08/09/2021, na Prefeitura Municipal de Taquarituba, Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.
sp.gov.br ou solicitado via fax (14) 3762-9666 ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba(SP), 
03 de setembro de 2021. Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

AVISO
LICITAÇÃO 10016650 (ALIENAÇÃO 02/2021) - LEILOEIRO OFICAL: LUIS 
ALEXANDRE ANDRADE - VENDA DE BENS MÓVEIS DISPONIBILIZADOS DE 
PROPRIEDADE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - 
METRÔ, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, POR MEIO DE PLATAFORMA DE TRANSAÇÃO VIA WEB. A 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, torna público a 
Licitação acima, em conformidade com a Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 
2016, bem como o Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da 
Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô (REGULAMENTO DE 
CONTRATAÇÕES), a ser realizado no dia 23 de setembro de 2021, às 10:00 
horas, exclusivamente on-line pelo site www.andradeleiloes.com.br. Os bens a 
serem licitados, no estado em que se encontram, consistem em materiais ferrosos 
e não ferrosos, aço, cobre, placas landis, papelão, motores e carcaças, 
instrumentos de medição, extintores, equipamentos diversos, cadeiras fixas e 
com rodas, móveis de madeira e em aço, papeis fragmentados, veículo, etc. O(s) 
bem(ns) poderá(ão) ser vistoriado(s) pelos interessados nos dias 16, 17, 20 a 22 
de setembro, nos seguintes endereços: Lotes 01 a 07, 09 e 10, 12 a 16, 22 e 38 - 
Rua Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 134 - Jabaquara e Av. Miguel Ignácio 
Cury, 900 - Itaquera; Lotes 08, 11, 17 a 20, 23 a 34, 37, 39, 43 a 45 e 54 - Rua 
Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 134 - Jabaquara; Lotes 21, 35, 40 a 42 e 
46 a 52 - Av. Miguel Ignácio Cury, 900 - Itaquera; Lotes 55 e 56 - Av. Miguel Ignácio 
Cury, 200 - Itaquera, nos horários das 09:00h às 11:00h e das 13:30h às 16:00h; e 
Lote 53 - Estrada de Itapecerica, 4157 - Cidade Auxiliadora, São Paulo - SP, no 
horário das 09:00h às 15:00h, mediante agendamento com antecedência mínima 
de 24h (vinte e quatro horas) por meio dos telefones; Pátio Jabaquara (11) 2794-
7012 ou (11) 94309-0372; Pátio Itaquera - (11) 2205-1282 ou (11) 93146-7699, 
Lotes 55, 56: (11) 2205-1510 ou (11) 94340-8450; e para o Lote 53: Pátio Capão 
Redondo (11) 5060-4338/5060-4469 ou (11) 96845-1719.

Aviso nº 126/2021-PATRI-LOC/SENGPAI - SR-I/DIVOFL - SR-I/SR-I
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por meio de sua 
Superintendência Regional em São Paulo, torna público que necessita locar, 
pelo prazo de 30 (trinta) meses, prorrogável a critério da Administração, um 
imóvel/espaço físico com área construída e preferencialmente térrea entre 
155 m2 e 180 m2, localizado em Paraguaçu Paulista, SP, para instalação dos 
serviços da Agência da Previdência Social nesse município, com os seguintes 
requisitos mínimos: instalações elétricas compatíveis com a demanda de energia 
exigida para a unidade, instalações hidrossanitárias adequadas e em quantidade 
suficiente, cabeamento estruturado, climatização adequada e compatível com o 
uso proposto, completa adequação às normas vigentes de acessibilidade e de 
segurança contra incêndio, dentre outras. 
As propostas deverão conter, além do prazo de validade de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias, os seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel/espaço 
físico, localização, área física, instalações existentes, valor locativo mensal em 
moeda corrente, assim como se fazer acompanhar do croqui ou planta baixa 
do imóvel/espaço físico, cópia da documentação dominial, ou seja, escritura e 
certidão atualizada do RGI livre de quaisquer ônus, habite-se ou outra certidão 
que o supra, além de informações sobre a existência de equipamentos de 
prevenção contra incêndio compatível com a área do imóvel/espaço físico, 
de acordo com a ABNT, aprovação em vistoria de segurança do Corpo de 
Bombeiros e acessibilidade completa (inclusive com certidão do município, 
quando for o caso).
As propostas deverão ser enviadas por e-mail ao endereço 
patriloc.sr1@inss.gov.br, ou entregues pessoalmente ou via postal, ao Serviço 
de Engenharia e Patrimônio Imobiliário do INSS, localizado no Viaduto Santa 
Ifigênia 266, 5º andar, São Paulo, SP, até às 16 horas do dia 24/09/2021, onde 
os proponentes poderão tomar conhecimento do modelo de contrato a ser 
firmado. Caso o imóvel ofertado não possua ainda todas as características e 
instalações exigidas, na proposta a ser entregue, o proprietário pode manifestar 
compromisso de adequação do imóvel ao uso do INSS.
A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei 
nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, esgoto e energia 
elétrica, bem como as despesas ordinárias de condomínio, caso existam. O 
INSS não se responsabilizará, em hipótese nenhuma, pelo pagamento de IPTU, 
sendo essa despesa de obrigação do locador do imóvel.
O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação 
acumulada do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas, ou havendo sua extinção, outro índice que vier a ser fixado, de acordo 
com os dispositivos legais vigentes.
O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor atender 
às suas necessidades, priorizando-se propostas que contemplem realização 
de todas as adaptações essenciais à imediata ocupação e funcionamento da 
unidade do INSS inclusive compartimentação do espaço para implantação de 
salas de perícia, com instalação de lavatórios, adequação de iluminação ao 
layout proposto pelo INSS, etc.
O proponente escolhido para formalização do contrato de locação deverá, 
conforme o caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF, CNPJ/
MF, documento de identidade, contrato social, comprovante de residência, 
comprovante de inexistência de débitos com relação ao imóvel/espaço físico 
(água/esgoto, luz, taxas de incêndio e condominiais, IPTU). Será exigido, ainda, 
situação regular perante o SICAF e CADIN.

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL DE TERCEIROS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DO
 TRABALHO 

E PREVIDÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2021 - Tipo: Menor preço global

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de passagens aéreas de fauna arborícola, 
mediante fornecimento de materiais, mão de obra especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura 
necessária à execução dos trabalhos. Entrega dos envelopes nº 01 - “HABILITAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA 
COMERCIAL”: até as 09:00 (nove) horas do dia 23 de setembro de 2021. LOCAL DE ENTREGA DOS 
ENVELOPES E REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor de Administração de Materiais, sito à 
Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados 
no Departamento de Administração de Materiais e Licitações, no endereço supramencionado. Informações 
através do telefone: (14) 3653-9900, em dias de expediente a partir de 09/09/2021.
Brotas, 02 de setembro de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações.

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021 - Tipo: Menor preço global
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de projeto visando a adequação de prédios 
públicos para segurança e combate a incêndio, mediante fornecimento de materiais, mão de obra especializada, 
equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos.. Entrega dos envelopes nº 01 - 
“HABILITAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 14:00 (catorze) horas do dia 23 de setembro de 2021. 
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor de Administração 
de Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição 
dos interessados no Departamento de Administração de Materiais e Licitações, no endereço supramencionado. 
Informações através do telefone: (14) 3653-9900, em dias de expediente a partir de 09/09/2021.
Brotas, 02 de setembro de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações.

CORPO DE BOMBEIROS
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na UGE 180199 - Administração do Corpo de Bombeiros a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/0069/21
PROCESSO Nº 2021199107
OFERTA DE COMPRA Nº 180199000012021OC00116
LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180199 Administração do Corpo de Bombeiros sito à 
Praça Clóvis Bevilácqua, 421 - 3º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações.
OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP, para a aquisição de 150 (cento e cinquenta) 
balsas infláveis, destinadas às Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 23/09/21, sendo realizada por meio eletrônico através 
do site www.bec.sp.gov.br.
EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital pelo site www.bec.sp.gov.br, 
www.e-negociospublicos.com.br e www.corpodebombeiros.sp.gov.br.
Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 
horas, pelos tels: (11) 3396-2225, 3396-2234 e 3396-2011.
Autoridade Subscritora do Edital: Ten Cel PM Alexandre Merlin.
Pregoeiro: Cap PM Daniel Luiz Sobral

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 65/2021, PROCESSO: 651/2021, OBJETORESUMIDO: 
REGISTRO DE PREÇO DE EXECUÇÃO DE COLETAS E ANÁLISES DE AGUAS E GASES. 
DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 21/09/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de 
Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O 
Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 
08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem 
eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da 
empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo 
telefone (11) 4693-8013. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
 Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 66/2021, PROCESSO: 355/2021, OBJETO RESUMIDO: 
REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE 
LIQUIDO PERCOLADO-CHORUME. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 22/09/2021 as 9h00, 
LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio 
Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço 
Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter 
o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da empresa, a modalidade e o número 
da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11)4693-8012

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
 Prefeito Municipal.

AVISO DE SUSPENSÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021 (PMI nº 01/2021)

Objeto: processo de seleção de PROCEDIMENTO DE 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (“PMI”) destinado a viabilizar a 
obtenção, pelo Município de Santa Bárbara d’Oeste/SP, de Estudos 
Técnicos e de Modelagem de Projeto e demais insumos 
necessários à GESTÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, VELÓRIO 
MUNICIPAL, SEPULTURAS SOB CONCESSÃO DO MUNICIPIO E 
AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO 
DE CEMITÉRIO VERTICAL, CREMATÓRIO E DEMAIS AÇÕES E 
ESTRUTURAS CORRELATAS.
FICA SUSPENSO O PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
REVISÃO DO EDITAL.

Santa Bárbara d’Oeste, 03 de setembro de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN
Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE
Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/FEG/2021 – PL. nº 69/2021. OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de material de consumo descartável e de material de consumo para limpeza 
geral e higiene. Abertura: 09h30min do dia 22 de setembro de 2021. O edital completo 
encontra-se à disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, 
Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias úteis, 
mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura e/ou sem ônus 
através do site www.mogiguacu.sp.gov.br. M. Guaçu, 03.09.2021. Thaís Suelen da Silva - 
Presidente da CML.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 05/2021 – PL nº 10.703/2021. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços continuados de MANUTENÇÃO CORRETIVA, 
PREVENTIVA E PREDITIVA EM TODO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE 
DE RUAS E AVENIDAS BEM COMO NAS FUTURAS EXPANSÕES DO MUNICIPIO DE 
MOGI GUAÇU - ESTADO DE SÃO PAULO, atendendo todos os equipamentos instalados em 
postes públicos, aplicando o conceito da logística reversa nos materiais retirados com 
emissão de certificado de comprovação do descarte, visando a sustentabilidade ambiental. 
Abertura: 09h30min do dia 13 de outubro de 2021. O edital completo encontra-se à 
disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi 
Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias úteis, mediante 
recolhimento de R$15,00 (quinze reais) no andar térreo da Prefeitura e/ou sem ônus através 
do site www.mogiguacu.sp.gov.br. M. Guaçu, 03.09.2021. Thaís Suelen da Silva - 
Presidente da CML.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021, 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa de engenharia especializada para 
prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, destinação e disposição final de resíduos 
gerados na Estação de Tratamento de Esgoto em aterro sanitário devidamente licenciado pelo órgão 
de controle ambiental. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente na 
internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 24 
de setembro de 2021, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro 
do Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 
03 de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 116/2021 - Pregão Eletrônico 
n° 045/2021-Processo Administrativo nº 5.941/2021. OBJETO: Contra-
tação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta, 
transporte, tratamento e destino final de resíduos de saúde (RSS) do 
grupo “A”, “B” e “E”. Data da entrega das propostas dia 20/09/2021 as 
10:00horas. Edital nº 117/2021 – Pregão Presencial nº 038/2021-Pro-
cesso Administrativo nº 6.917/2021. OBJETO: Registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada com forneci-
mento de material e mão de obra para prestação de serviço de buffet. 
Data da entrega das propostas dia 20/09/2021 as 10:10horas. Edital nº 
118/2021 – Pregão Eletrônico nº 046/2021 – Proc. Adm. nº 7.335/2021. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços 
de controlador de acesso. Data da entrega das propostas dia 21/09/2021 
às 10:00hs.  Edital nº 111/2021 - Pregão Presencial n° 037/2021-Pro-
cesso Administrativo nº8.499/2020. OBJETO: Registro de preços para 
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de ser-
viços terceirizados de trabalhadores bombeiros civis (brigadistas). Nova 
data da entrega das propostas dia 21/09/2021 as 10:10horas. Os Editais 
completo deverão ser retirados no portal oficial do município sitio www.
ilhabela.sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações pode-
rão ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou pelo 
telefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de antece-
dência à data da abertura. Ilhabela, 03 de setembro de 2021 – Benedito 
Wenceslau Neto - Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 482,90

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA 
682/2021, Processo nº. 11-P-18591/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00250 do tipo 
menor preço unitário por item, destinado a REGISTRO DE PREÇOS DE REAGENTES QUÍMICOS 
CONTROLADOS. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 22/09/2021 às 09h30min, 
sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de peças 
para veículos automotores. Á vista dos elementos informativos constantes do presente 
processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de 
julgar e processar o pregão nº 25/2021(pregão eletrônico) homologo e adjudico a 
licitação, promovida para Registro de Preços para fornecimento de peças para veículos 
automotores. Cajuru/SP 03 de setembro de 2021.

Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para locação de ultrassom. 
Á vista dos elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, a 
decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de julgar e processar o pregão nº 
24/2021(pregão eletrônico) homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro 
de Preços para contratação de empresa para locação de ultrassom.

Cajuru/SP 03 de setembro de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021 – Processo nº 12.743/2021
Objeto: Chamamento Público de Oficineiros, para futura e eventual contrata-
ção, para ministrarem Oficinas e Cursos Livres, visando atender a Municipali-
dade, prioritariamente a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, de acordo 
com as condições e especificações constantes no edital e seus anexos. O 
prazo de inscrição será do dia 08 a 17/09/2021. As inscrições deverão ser pro-
tocoladas, sob o assunto CULTURA, no Protocolo da Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados, a 
partir do dia 04/09/2021, sem custos, no endereço eletrônico www.ferrazdevas-
concelos.sp.gov.br ou no Departamento de Compras e Licitações na Avenida 
Rui Barbosa, nº 315 – Vila Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – SP, me-
diante a entrega de mídia digital para gravação dos arquivos do Edital e seus 
anexos. Contato: (11) 4674-7877.

Em, 03 de setembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal 

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Aviso de Retificação – Pregão Presencial n° 048/2021
O Pregoeiro do Município de Ferraz de Vasconcelos comunica aos interessa-
dos a retificação do edital referente ao Pregão Presencial 048/21, cujo objeto 
alude à aquisição de filme laser dry para impressora Konica.
A RETIFICAÇÃO trata-se da inclusão dos itens 7.5.2 a 7.5.5, para complemen-
tação da qualificação técnica.
As modificações/retificações do Edital, bem como o Edital Retificado na ínte-
gra estão disponíveis no site oficial www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no 
Departamento de Compras e Licitações, no horário compreendido entre 8h00 
às 17h00, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD - ROM 
do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 
4674-7877.
Fica portanto redesignada a sessão de abertura do Pregão Presencial acima 
mencionado, para o dia 20 de setembro de 2021, às 10h00, mantidas as 
demais disposições do instrumento convocatório.

Em, 03 de setembro de 2021.
Rodrigo Silva Navarro

Pregoeiro

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 215/2021

Processo Administrativo nº 112633/2021
OBJETO: Contratação de empresa produtora de vídeo para captação, edição e
transmissão de demandas jornalísticas, pronunciamentos e coletivas de imprensa,
conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 402.000,00 (quatrocentos e dois mil reais).
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 20 de setembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 21 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de setembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 de setembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 minutos.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 02 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 047/2021 (RESUMIDO)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA 
AOS GESTORES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUEIROZ-SP. 
Abertura: 22/09/2021, às 08h00m TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. O Edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, N.º 23, Bairro 
Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.sp.gov.br, ou através do telefone 
(0XX14) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Queiroz – SP, 03 de setembro de 2021.
WALTER RODRIGO DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 048/2021 (RESUMIDO)

Objeto: AQUISIÇÃO DE ACERVOS DE LIVROS PARA ATENDIMENTO AO ENSINO CRECHES, 
INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUEIROZ-SP. Abertura: 
22/09/2021, às 08h30m TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, N.º 23, Bairro 
Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.sp.gov.br, ou através do telefone 
(0XX14) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Queiroz – SP, 03 de setembro de 2021.
WALTER RODRIGO DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 029/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 049/2021 (RESUMIDO)

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE DE QUEIROZ, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES. Abertura: 22/09/2021, às 09h00m TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel 
Pestana, N.º 23, Bairro Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.sp.gov.br, ou 
através do telefone (0XX14) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Queiroz – SP, 03 de setembro de 2021.
WALTER RODRIGO DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS
AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 006/2021

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação do projeto de combate às perdas de 
água, através de implantação do setor 06 com macromedição e substituição de hidrômetros no Munícipio 
de Brotas-SP, com recursos financeiros do FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – FEHIDRO. 
Entrega dos envelopes nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 09h:00 (nove 
horas) do dia 16 de setembro de 2021. LOCAL DE ABERTURA E JULGAMENTO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB à Praça Francisca Ribeiro dos Reis, n° 28, Centro, Brotas – SP. EDITAL 
NA ÍNTEGRA: O Edital e seus anexos deverão ser solicitados através do email licitacoes@saaebrotas.com.br, ou 
através do site www.saaebrotas.com.br. Informações através do telefone: (14) 3653-1108, em dias de expediente.

Brotas, 03 de setembro de 2021. MARCOS EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA - Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021 - PROCESSO Nº 200.850/2021 e apensos

OBJETO: Aquisição de diversos materiais de PVC.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 21 de setembro de 2021, exclu-
sivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 03 de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 058/2021 - PROCESSO Nº 201.002/2021 E APENSOS

OBJETO: Aquisição de diversas ferramentas elétricas
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do Sr. 
Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido a neces-
sidade de correção no preço de referência divulgado, fica suspensa “sine die” a sessão 
de abertura das propostas, cuja data estava marcada para o dia 16 de setembro de 
2021, às 08h01min. Após as correções, o edital será novamente publicado, com nova 
data de abertura, e será identificado pelo número 058-2/2021. Mogi das Cruzes, em 2 
de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2021 - PROCESSO Nº 200.043/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE HIDRANTES, ALARME DE 
INCENDIO, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO. 
A Comissão Municipal Permanente de Licitação-CMPL torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fica estabelecido o dia 17 de setembro de 2021, às 
09h00, para a abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA, na Sala de Licitações do 
edifício - sede da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, sito à Av. Ver. Narciso Ya-
gue Guimarães n° 277 – Centro Cívico, tendo em vista que não houve interposição de 
recurso à fase anterior. Mogi das Cruzes, em 03 de setembro de 2021.  ERIC WELSON 
DE ANDRADE -  Presidente da CMPL.

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

Câmara Municipal de Jandira
Extrato de Reti-Ratificação

A Comissão permanente de Licitação da Câmara Municipal torna se púbica a alteração do Edital de Abertura da Tomada de Preços nº 01/2021 
que tem como objeto: Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação do Prédio Administrativo da Câmara Municipal de 
Jandira. Onde se lia: A retirada do Edital completo devera ser a partir do dia 31 de agosto de 2021, no setor de Licitações e Contratos, á 
Rua Rubens Lopes da Silva nº 100 - Centro - Jandira/SP, fone: 4789-5033 ramal 217 no horário de expediente das 8:30 as 17:30h. Leia-se: A 
retirada do Edital completo devera ser a partir do dia 03 de setembro de 2021, no setor de Licitações e Contratos, á Rua Rubens Lopes da Silva 
nº 100 - Centro - Jandira/SP, fone: 4789-5033 ramal 217 no horário de expediente das 8:30 as 17:30h e onde; Onde se lia:  Os interessados 
em participar da presente licitação deverão entregar até às 14h do dia 16/09/2021, junto à Comissão de Licitações e Contratos, situada na 
á Rua Rubens Lopes da Silva nº 100 - Centro - Jandira/SP, 02 (dois) envelopes, sendo um contendo “Documentação” e outro contendo 
“Proposta de Preço”, tudo conforme previsto neste edital, envelopes estes que às 14h do dia 16/09/2021, serão abertos em ato público 
no local acima descrito. Leia-se: Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar até às 14h do dia 20/09/2021, junto à 
Comissão de Licitações e Contratos, situada na á Rua Rubens Lopes da Silva nº 100 - Centro - Jandira/SP, 02 (dois) envelopes, sendo um contendo 
“Documentação” e outro contendo “Proposta de Preço”, tudo conforme previsto neste edital, envelopes estes que às 14h do dia 20/09/2021, 
serão abertos em ato público no local acima descrito. Jandira, 03 de setembro de 2021. Elaine Carvalho de Aquino - Presidente da CPL.

AVISO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2021. A Prefeitura do Município de Taquarituba, através do 
Secretário Municipal de Transportes e Compras, e de acordo com a Lei nº 8.666/93 e posteriores 
atualizações, torna público aos interessados que realizará a licitação na Modalidade “LEILÃO” DO 
TIPO “MAIOR LANCE”, objetivando a “Alienação de bens considerados inservíveis no estado em que 
se encontram (veículos, bens inservíveis diversos e sucatas de materiais diversos), de propriedade 
da Prefeitura do Município de Taquarituba/SP, conforme solicitação do Secretario Municipal de 
Administração”. A hasta publica será conduzida pelo leiloeiro credenciado Sr. Erivelto Marques, JUCESP 
963, em formato “ON LINE” através do site: www.martelodigital.com.br, no dia 28/09/2021 as 10:00 
hs. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados a partir do dia 08/09/2021 no site www.
taquarituba.sp.gov.br, ou www.martelodigital.com.br, solicitado via e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.
br, ou telefone (14) 3762-9666, quaisquer duvidas ou informações necessárias devem ser solicitadas 
ao Departamento de Licitações pelos contatos definidos acima. Taquarituba(SP), 03 de setembro de 
2021. ROSILDO DONIZETI DOS SANTOS - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. PROC. ADM. LIC. N° 137/2021. 
Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP torna público para conhecimento dos interessados que será 
realizada licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,  do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
para Ampla Concorrência, objetivando a: “Aquisição de um Veiculo 0 km, capacidade mínima de 07 
(sete) lugares, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Educação e especificações descritas 
no Anexo I do edital”, que será regido pela L.F. n° 10.520/2002, Dec. Mun. nº 040/2006 e 186/2020, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da L.F. nº. 8.666/93 e alterações, L.C. 
nº 123/2006 e n° 147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. A sessão publica de 
julgamento será realizada às 09:00 horas do dia 22 de setembro de 2021, eletronicamente no site: 
http://sistemas.taquarituba.net.br/comprasedital/. O edital estará disponível a partir de 08/09/2021, 
no site www.taquarituba.sp.gov.br/licitacao, poderá ser solicitado pelo e-mail: licitação@taquarituba.
sp.gov.br, ou no Departamento de Licitações, sito a Av. Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo Centro - Tel: 
(14) 3762-9666, bem como qualquer esclarecimento adicional referente ao certame. Taquarituba/SP, 03 
de setembro de 2021. Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2021 - A PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA/SP, torna público e para conhecimento dos interessados. 
Abertura de Pregão do Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, AMPLA CONCORRÊNCIA, 
OBJETO: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais Elétricos que 
serão utilizados na manutenção de prédios públicos, conforme solicitação do Coordenador 
Municipal de Obras Públicas e especificações descritas no Anexo I do edital”, regida 
pela L. F. 10.520/2002, Dec. Mun. 040/2006, Dec. Mun. 312/2013, L. F. 8666/1993 com 
alterações posteriores, a LC 123/2006 com alterações da L.C. nº 147/2014 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. O recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro dar-se-á no 
dia 21/09/2021 a partir das 08:30 hs, pelo tempo com duração mínima de 30 (trinta) minutos, 
sendo o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), bem como recebendo no 
mesmo ato o credenciamento dos interessados em participar do certame. LOCAL: Paço 
Municipal, sito à Av. Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo Centro, Taquarituba/SP. O Edital estará 
à disposição dos interessados de 2ª à 6ª feira, das 08h00 às 17h00 horas, a partir do dia 
08/09/2021, Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou pelo fone (14) 3762-
9666 ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba (SP), 03 de setembro de 2021. 
Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2021 - A PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE TAQUARITUBA/SP, torna público aos interessados. Abertura de Pregão do TIPO: MENOR 
PREÇO POR ITEM, AMPLA CONCORRÊNCIA, OBJETO: “Registro de Preços para aquisição futuras de 
Sacos para reciclagem em Polipropileno, para coleta seletiva, conforme solicitação da Coordenadoria 
Municipal da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e especificações descritas no ANEXO I do 
edital”, regido pela L.F. 10.520/2002, Dec. Mun. 040/2006, L.F. 8666/93, a LC 123/2006 e LC 147/2014 
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro 
dar-se-á no dia 21/09/2021 a partir das 14:00 horas, pelo tempo com duração mínima de 30 (trinta) 
minutos, bem como recebendo no mesmo ato o credenciamento dos interessados em participar do 
certame. LOCAL: no Setor de Licitação, Paço Municipal, sito a Av. Governador Mario Covas n° 1915 - 
Novo Centro. O Edital a disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 as 17:00 horas, a partir 
de 08/09/2021, na Prefeitura Municipal de Taquarituba, Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.
sp.gov.br ou solicitado via fax (14) 3762-9666 ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba(SP), 
03 de setembro de 2021. Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

AVISO
LICITAÇÃO 10016650 (ALIENAÇÃO 02/2021) - LEILOEIRO OFICAL: LUIS 
ALEXANDRE ANDRADE - VENDA DE BENS MÓVEIS DISPONIBILIZADOS DE 
PROPRIEDADE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - 
METRÔ, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, POR MEIO DE PLATAFORMA DE TRANSAÇÃO VIA WEB. A 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, torna público a 
Licitação acima, em conformidade com a Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 
2016, bem como o Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da 
Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô (REGULAMENTO DE 
CONTRATAÇÕES), a ser realizado no dia 23 de setembro de 2021, às 10:00 
horas, exclusivamente on-line pelo site www.andradeleiloes.com.br. Os bens a 
serem licitados, no estado em que se encontram, consistem em materiais ferrosos 
e não ferrosos, aço, cobre, placas landis, papelão, motores e carcaças, 
instrumentos de medição, extintores, equipamentos diversos, cadeiras fixas e 
com rodas, móveis de madeira e em aço, papeis fragmentados, veículo, etc. O(s) 
bem(ns) poderá(ão) ser vistoriado(s) pelos interessados nos dias 16, 17, 20 a 22 
de setembro, nos seguintes endereços: Lotes 01 a 07, 09 e 10, 12 a 16, 22 e 38 - 
Rua Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 134 - Jabaquara e Av. Miguel Ignácio 
Cury, 900 - Itaquera; Lotes 08, 11, 17 a 20, 23 a 34, 37, 39, 43 a 45 e 54 - Rua 
Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 134 - Jabaquara; Lotes 21, 35, 40 a 42 e 
46 a 52 - Av. Miguel Ignácio Cury, 900 - Itaquera; Lotes 55 e 56 - Av. Miguel Ignácio 
Cury, 200 - Itaquera, nos horários das 09:00h às 11:00h e das 13:30h às 16:00h; e 
Lote 53 - Estrada de Itapecerica, 4157 - Cidade Auxiliadora, São Paulo - SP, no 
horário das 09:00h às 15:00h, mediante agendamento com antecedência mínima 
de 24h (vinte e quatro horas) por meio dos telefones; Pátio Jabaquara (11) 2794-
7012 ou (11) 94309-0372; Pátio Itaquera - (11) 2205-1282 ou (11) 93146-7699, 
Lotes 55, 56: (11) 2205-1510 ou (11) 94340-8450; e para o Lote 53: Pátio Capão 
Redondo (11) 5060-4338/5060-4469 ou (11) 96845-1719.

Aviso nº 126/2021-PATRI-LOC/SENGPAI - SR-I/DIVOFL - SR-I/SR-I
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por meio de sua 
Superintendência Regional em São Paulo, torna público que necessita locar, 
pelo prazo de 30 (trinta) meses, prorrogável a critério da Administração, um 
imóvel/espaço físico com área construída e preferencialmente térrea entre 
155 m2 e 180 m2, localizado em Paraguaçu Paulista, SP, para instalação dos 
serviços da Agência da Previdência Social nesse município, com os seguintes 
requisitos mínimos: instalações elétricas compatíveis com a demanda de energia 
exigida para a unidade, instalações hidrossanitárias adequadas e em quantidade 
suficiente, cabeamento estruturado, climatização adequada e compatível com o 
uso proposto, completa adequação às normas vigentes de acessibilidade e de 
segurança contra incêndio, dentre outras. 
As propostas deverão conter, além do prazo de validade de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias, os seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel/espaço 
físico, localização, área física, instalações existentes, valor locativo mensal em 
moeda corrente, assim como se fazer acompanhar do croqui ou planta baixa 
do imóvel/espaço físico, cópia da documentação dominial, ou seja, escritura e 
certidão atualizada do RGI livre de quaisquer ônus, habite-se ou outra certidão 
que o supra, além de informações sobre a existência de equipamentos de 
prevenção contra incêndio compatível com a área do imóvel/espaço físico, 
de acordo com a ABNT, aprovação em vistoria de segurança do Corpo de 
Bombeiros e acessibilidade completa (inclusive com certidão do município, 
quando for o caso).
As propostas deverão ser enviadas por e-mail ao endereço 
patriloc.sr1@inss.gov.br, ou entregues pessoalmente ou via postal, ao Serviço 
de Engenharia e Patrimônio Imobiliário do INSS, localizado no Viaduto Santa 
Ifigênia 266, 5º andar, São Paulo, SP, até às 16 horas do dia 24/09/2021, onde 
os proponentes poderão tomar conhecimento do modelo de contrato a ser 
firmado. Caso o imóvel ofertado não possua ainda todas as características e 
instalações exigidas, na proposta a ser entregue, o proprietário pode manifestar 
compromisso de adequação do imóvel ao uso do INSS.
A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei 
nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, esgoto e energia 
elétrica, bem como as despesas ordinárias de condomínio, caso existam. O 
INSS não se responsabilizará, em hipótese nenhuma, pelo pagamento de IPTU, 
sendo essa despesa de obrigação do locador do imóvel.
O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação 
acumulada do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas, ou havendo sua extinção, outro índice que vier a ser fixado, de acordo 
com os dispositivos legais vigentes.
O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor atender 
às suas necessidades, priorizando-se propostas que contemplem realização 
de todas as adaptações essenciais à imediata ocupação e funcionamento da 
unidade do INSS inclusive compartimentação do espaço para implantação de 
salas de perícia, com instalação de lavatórios, adequação de iluminação ao 
layout proposto pelo INSS, etc.
O proponente escolhido para formalização do contrato de locação deverá, 
conforme o caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF, CNPJ/
MF, documento de identidade, contrato social, comprovante de residência, 
comprovante de inexistência de débitos com relação ao imóvel/espaço físico 
(água/esgoto, luz, taxas de incêndio e condominiais, IPTU). Será exigido, ainda, 
situação regular perante o SICAF e CADIN.

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL DE TERCEIROS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DO
 TRABALHO 

E PREVIDÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2021 - Tipo: Menor preço global

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de passagens aéreas de fauna arborícola, 
mediante fornecimento de materiais, mão de obra especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura 
necessária à execução dos trabalhos. Entrega dos envelopes nº 01 - “HABILITAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA 
COMERCIAL”: até as 09:00 (nove) horas do dia 23 de setembro de 2021. LOCAL DE ENTREGA DOS 
ENVELOPES E REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor de Administração de Materiais, sito à 
Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados 
no Departamento de Administração de Materiais e Licitações, no endereço supramencionado. Informações 
através do telefone: (14) 3653-9900, em dias de expediente a partir de 09/09/2021.
Brotas, 02 de setembro de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações.

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021 - Tipo: Menor preço global
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de projeto visando a adequação de prédios 
públicos para segurança e combate a incêndio, mediante fornecimento de materiais, mão de obra especializada, 
equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos.. Entrega dos envelopes nº 01 - 
“HABILITAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 14:00 (catorze) horas do dia 23 de setembro de 2021. 
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor de Administração 
de Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição 
dos interessados no Departamento de Administração de Materiais e Licitações, no endereço supramencionado. 
Informações através do telefone: (14) 3653-9900, em dias de expediente a partir de 09/09/2021.
Brotas, 02 de setembro de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações.

CORPO DE BOMBEIROS
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na UGE 180199 - Administração do Corpo de Bombeiros a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/0069/21
PROCESSO Nº 2021199107
OFERTA DE COMPRA Nº 180199000012021OC00116
LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180199 Administração do Corpo de Bombeiros sito à 
Praça Clóvis Bevilácqua, 421 - 3º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações.
OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP, para a aquisição de 150 (cento e cinquenta) 
balsas infláveis, destinadas às Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 23/09/21, sendo realizada por meio eletrônico através 
do site www.bec.sp.gov.br.
EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital pelo site www.bec.sp.gov.br, 
www.e-negociospublicos.com.br e www.corpodebombeiros.sp.gov.br.
Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 
horas, pelos tels: (11) 3396-2225, 3396-2234 e 3396-2011.
Autoridade Subscritora do Edital: Ten Cel PM Alexandre Merlin.
Pregoeiro: Cap PM Daniel Luiz Sobral

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 65/2021, PROCESSO: 651/2021, OBJETORESUMIDO: 
REGISTRO DE PREÇO DE EXECUÇÃO DE COLETAS E ANÁLISES DE AGUAS E GASES. 
DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 21/09/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de 
Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O 
Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 
08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem 
eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da 
empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo 
telefone (11) 4693-8013. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
 Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 66/2021, PROCESSO: 355/2021, OBJETO RESUMIDO: 
REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE 
LIQUIDO PERCOLADO-CHORUME. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 22/09/2021 as 9h00, 
LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio 
Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço 
Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter 
o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da empresa, a modalidade e o número 
da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11)4693-8012

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
 Prefeito Municipal.

AVISO DE SUSPENSÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021 (PMI nº 01/2021)

Objeto: processo de seleção de PROCEDIMENTO DE 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (“PMI”) destinado a viabilizar a 
obtenção, pelo Município de Santa Bárbara d’Oeste/SP, de Estudos 
Técnicos e de Modelagem de Projeto e demais insumos 
necessários à GESTÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, VELÓRIO 
MUNICIPAL, SEPULTURAS SOB CONCESSÃO DO MUNICIPIO E 
AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO 
DE CEMITÉRIO VERTICAL, CREMATÓRIO E DEMAIS AÇÕES E 
ESTRUTURAS CORRELATAS.
FICA SUSPENSO O PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
REVISÃO DO EDITAL.

Santa Bárbara d’Oeste, 03 de setembro de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN
Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE
Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/FEG/2021 – PL. nº 69/2021. OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de material de consumo descartável e de material de consumo para limpeza 
geral e higiene. Abertura: 09h30min do dia 22 de setembro de 2021. O edital completo 
encontra-se à disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, 
Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias úteis, 
mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura e/ou sem ônus 
através do site www.mogiguacu.sp.gov.br. M. Guaçu, 03.09.2021. Thaís Suelen da Silva - 
Presidente da CML.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 05/2021 – PL nº 10.703/2021. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços continuados de MANUTENÇÃO CORRETIVA, 
PREVENTIVA E PREDITIVA EM TODO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE 
DE RUAS E AVENIDAS BEM COMO NAS FUTURAS EXPANSÕES DO MUNICIPIO DE 
MOGI GUAÇU - ESTADO DE SÃO PAULO, atendendo todos os equipamentos instalados em 
postes públicos, aplicando o conceito da logística reversa nos materiais retirados com 
emissão de certificado de comprovação do descarte, visando a sustentabilidade ambiental. 
Abertura: 09h30min do dia 13 de outubro de 2021. O edital completo encontra-se à 
disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi 
Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias úteis, mediante 
recolhimento de R$15,00 (quinze reais) no andar térreo da Prefeitura e/ou sem ônus através 
do site www.mogiguacu.sp.gov.br. M. Guaçu, 03.09.2021. Thaís Suelen da Silva - 
Presidente da CML.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021, 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa de engenharia especializada para 
prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, destinação e disposição final de resíduos 
gerados na Estação de Tratamento de Esgoto em aterro sanitário devidamente licenciado pelo órgão 
de controle ambiental. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente na 
internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 24 
de setembro de 2021, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro 
do Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 
03 de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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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

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00159/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Cel Cristiano Osorio de Oliveira  - Av. Oscar Piraja Martins, 90 – Jd. Santo Andre – São João da Boa Vista ,  EE Dr. Candido 
Rodrigues  – Praça Br. Do Rio Branco, 141 – Centro – São José do Rio Pardo, EE Dr. Elias Massud – Rua Prof Fauze Calil, 30 – Centro – Monte Mor,em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/09/2021, 
às 09:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00099/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):  - EE Valentim Gentil – Av. Capitão Venancio de Oliveira Machado, 648 – Centro – Itápolis, EE Prof. Dr. Ariovaldo da Fonseca – 
Rua Oswalter Couturato, 433 – CHB Paulo de Biazi - Ibitinga, EE Prof. Nelson Alves Tremura – Av. Theophilo Joaquim Ribeiro, 1100 – Centro – Paulo de Faria, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
07/10/2021, às 09:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00110/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):  - EE Cel. Pontes Gestal – Rua Natale Pazin, 943 – Centro – Ponte Gestal, EE Prof. Cicero Usberti – Av. Cavalin, 1165- Centro – Valentim 
Gentil, EE/DER Prof. Cicero Barbosa Lima Jr/Votuporanga - Sede – Rua Brasilia, 3474 – Vila Lupo - Votuporanga, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 07/10/2021, às 10:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00141/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):  - EE Pe Anchieta – Rua Orlando Molina, 325 – Centro – Muritinga do Sul, EE Sylvio de Giulli – Rua Piaui, 850 – Centro – Iacri, EE Helen 
Keller – Rua Mario Olivero, 122 – Vila Cicma - Adamantina, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 07/10/2021, às 11:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00144/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):  - EE Sadamita Ivassaki – Rua Gentil Camargo, 283 – Abaitinga – São Miguel Arcanjo, EE/CEL Prof.a Nicota Soares – Rua Roselandia, 
s/n – Jd. Belvedere - Itapeva, EE Profa. Maria Apparecida Mendes Silva Lacerda – Rua Major Euzebio de Moraes Cunha, 746 – Jd. Colina – Pilar do Sul, EE Prof. Jose da Conceição Holtz – Rua Francisco Almeida 
Melo, 143 – Gramadinho - Itapetininga, EE Cdor. Toshimaro Kacuta – Rodovia Sebastião Ferraz C. Penteado, 274 – Empossados - Guapiara, EE Prof. Dr. Segundo Carlos Lopes – Rua Dr. Teixeira de Barros, 1395 – Jd. 
Icarai – Ibate, EE Prof. Alceu Gomes da Silva - Av. Pe. Antonio Brunetti, s/n – Vila Sonia - Itapetininga, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 07/10/2021, às 14:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00146/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):  EE Prof. Geraldo Barbosa de Almeida – Estrada dos Fernandes, 2332 – Mirante – Arujá, EE Dr. João Victor Lamanna – Rua Porjetada, 
s/n – Jardim America – Jacarei, EE Profa. Laura Augusta de Carvalho Rosas – Rod. Dom Pedro I Km 10 Estrada Japão, 243 – Paratei do Meio – Jacarei, EE Mal Rondon – Praça Francisco Escobar, 165 – Monte Castelo 
– São José dos Campos, EE Prof. Alvaro Ortiz – Rua Andre Carsino Santos, s/n – São Gonçalo – Taubaté, EE Profa. Yolanda Bueno de Godoy – Estrada João Francisco da Silva, 2805 – Feital - Pindamonhangaba, em 
SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 07/10/2021, às 15:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00152/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):  EE Prof. Antonio dos Santos – Rua Ismael de Araujo, 310 – Jd das Estações - Araraquara, EE Oscar Antonio da Costa – Av. Oscar Antonio 
da Costa, 377 – Centro – São Francisco, EE Rubens Ferreira Martins  – Rua Gustavo Martins Cerqueira, 597 – Centro - Urupês, EE Sem. Cesar Lacerda de Vergueiro – Av. Pe Atilio, 748 – Jd. Belverdere - Araras, em 
SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 07/10/2021, às 16:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00153/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):  EE Profa. Maria Aparecida Viana Muniz – Rua Nove de Julho, 112 – Centro - Eldorado, EE Adelia Chucri Neme – Av. Juscelino 
Kubistcheck Oliveira, 6701 – Vila Industrial – São José dos Campos, CEL Dr. Alfredo Pujol – Rua Prudente de Morais, 376 – Tabau – Pindamonhangaba, EE Prof. Wilson Pires Cesar – Rua José Maria Monteiro, 160 – Jd. 
Imperial – Pindamonhangaba, EE Prof Julio Pardo Couto – Av. Julio Prestes de Albuquerque, 934 – Quietude – Praia Grande, EE Profa Herminia Silva de Mesquita – Rua José Benedito Duarte, 59 – Vila Pinheiro – Jacareí, 
EE Profa. Alcina Moraes Salles – Rua Tariana, 106 – Chácara Reunidas Igarapés - Jacareí, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 08/10/2021, às 09:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00155/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):  EE Cel. Carlos Porto – Rua Leitão, 88 – Centro - Jacareí, EE/EMEF Hyeroclio Eloy Pessoa Barros – Rua Washington Luiz, 733 – Vila 
Guilherme - Jacareí, EE/CEL Severino Moreira Barbosa  – Av. Deocleciano da Silva Azevedo, 333 – Centro – Cachoeira Paulista, EE Profa. Maria Isabel Fontoura – Rua Santa Cruz, 235 – Embu – Cachoeira Paulista, 
EE José Celestino Aranha – Rod. Oswaldo Cruz, km 05 – Horto Florestal - Ubatuba, EE Prof Jose Antonio Sanches Gonzales – Rua Angelina Pinto de Oliveira, s/n – Agua Branca – Ilha Bela, em SP –- ABERTURA 
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 08/10/2021, às 10:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00156/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):  EE Prof. Benevenuto Madureira – Praça Maria Coelho Lopes, s/n – Jd. Sta. Maria - Santos, EE/DER Prof Leopoldo Jose de Sant’An-
na/São Vicente – Rede do Saber – Rua José Gonçalves Paim, 60 – Prq. Bitaru – São Vicente, EE Prof. Jose Vicente Bertoli – Est. Municipal Bairro Angatuba (Linha Se. Dantas), s/n – Angatuba – Pariquera-Açu, EE Arrecieres 
Natali – Rua Benedita augusta de Paula, 20 – Res. Aldeias da Serra - Caçapava, em SP–- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 08/10/2021, às 11:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00157/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):  EE Profa. Elmoza Antonio João – Rua Ruy Barbosa, 134 – Centro - Mariapolis, EE Prof. Orlando Guirado Braga – Av. Paulista, s/n – 
Centro Pauliceia, EE Profa. Licolina Villela Reis Alves  – Rua Laurindo Caetano de Andrade, 483 – Vila Estadio - Araçatuba, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 08/10/2021, às 14:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00158/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):  EE/ETEC Prof Vitor Antonio Trindade/Araçatuba – Praça Diogo Junior, 500 – Aviação - Araçatuba, EE João Batista Botelho – Rua 
Floro Martins Viera, 200 – Vicentinopolis – Santo Antonio do Aracanguá, EE  Luiz Gama – Rua Rubião Junior, 214 – São Joaquim - Araçatuba, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 08/10/2021, às 15:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00160/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):  EE Dr Antonio Furlan Junior – Rua Humberto Ortolan, 183, Sertãozinho, Jd. B. Vista, EE Profa Edith Silveira Dalmaso - Rua Nelson 
Tomazini, 841, Jd. Jamaica,  Sertãozinho, EE Francisco Marques Pinto – Rua Paulo de Araujo, 153, Centro, Nova Granada – SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 08/10/2021, às 16:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00164/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Josephina Galvão de França Andreucci – Rodovia Dr. Otavio de Oliveira Santos, km 06 – Oratorio - Socorro , EE Prof 
Fernando Magalhães – Praça Prof. Vicente Tortorelli, 1 – Varzea – Caconde,  EE Prof Jose Gilberto de Oliveira Souza – Rua Aparecido Cossi, 360 – Jd Dolores – Vargem Grande do Sul, EE Profa Joanna Di Felippe 
– Estrada Vicinal Prefeito Agenor Mondadori. Km -6 – Espirito Santo do Pinhal, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/10/2021, às 09:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00165/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Cid de Oliveira Leite – Rua Itarare, 608 – Jd. Paulista – Ribeirão Preto, EE Prof Fernando Campos Rosas – rua Angelo Damião, 
176 – Jd. Itapua – Cravinhos, EE Profa. Nair Guilhermina Pinheiro Nogueira – Nairzinha – Av. Orestes Lopes de Camargo, 180 – Jd. Joquei Clube – Ribeirão Preto, EE Profa Stella da Matta Ambrosio – Rua Aniceto 
Deodatto Diniz, s/n – Jd. Pulicano – Franca, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/10/2021, às 10:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00175/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Amercio Belluomini – Rua Profa. Alice Nonato, s/n – Vila Progresso - Valinhos, EE Prof Mario Junuqiera da Silva -  Rua 
Cecilia Meireles, 130 – DIC IV - Campinas  – EE Dona Veneranda Martins Siqueira – Rua Girlane Simões, s/n – Jd. Mercedes - Campinas, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/10/2021, às 11:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00176/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Sylvia Noemia de Albuquerque Martins – Av. Pres Humberto Alencar C. Branco, 983 – Pinheiros - Apiai, EE Profa Oswaldina 
Santos -  Rua da Escola, s/n – Lageado de Aracaiba - Apiai – EE/EMEF Profa Paulina de Moraes – Rua Miguel Almeida Garcia, s/n – Bairro Caçador – Ribeirão Branco, EE/EMEF Ricardo Campolim de almeida Neto/
Silvino de Lima – Rua Nelson Antunes Cordeiro, s/n - Itaoca – Nova Campina, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/10/2021, às 14:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00163/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dep. Salomão Jorge – Rua Jau, 521 – Cidade Ariston Estela Azevedo – Carapicuíba, EE Prof. Victor dos Santos Cunha – Av. João 
Simão de Castro, 280 – Vila Sabrina – Vila Medeiros, EE Cel Antonio Paiva de Sampaio – Rua Ananias de Almeida, 145 – Vila Quitauna – Osasco – EE Walter Negrelli – Rua Calixto Barbieri, 278 – Jd. Piratininga – Osasco, 
EE Profa. Carolina Cintra da Silveira – Rua Luiz Fonseca Galvão, 226 – Prq. Maria Helena – Capão Redondo, EE/CEEJA Sinha Pantoja – Rua Simão de Lemos, s/n – Recanto Santo Antonio – Jardim São Luís, em SP 
–- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/10/2021, às 15:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00194/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Moacyr de Castro Ferraz – Rua Juan Aldama, 100 – Jd. Umuaram – Campo Limpo, EE Prof. Caran Apparecido Gonçalves 
– Rua Gregorio Allegri, 101 – Jd. Casa Blanca – Jardim São Luís, EE Santa Rosa de Lima – Rua Naimpur, 80 – Jd. Vale das Virtudes – Capão Redondo, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/10/2021, 
às 16:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00209/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Sebastião de Moraes Cardoso – Rua Lisboa, 25 – Vila Santa Maria – Itapecerica da Serra, EE Ibrahim Nobre – Rua Prof. Djalma 
Bento, 155 – Jd. Luanda – Campo Grande, EE Gilberto Freire – Rua Manoel Leite da Cunha, 590 – Jd. Leme – Taboão da Serra, EE/EMEF Laurita Ortega Mari – Rua Tsuruki Tsuno, 50 – Jd. Clementino – Taboão da Serra, 
EE Francisco de Paula Vicente de Azevedo – Rua dos Jivaros, 72 – Prq. Bologne – Jardim Angela, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/10/2021, às 09:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00215/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Fortunato Pandolfi Arnoni – Praça Boa Sorte, 162 – Jd. Boa Sorte – Ribeirão Pires, EE Prof. Manoel Cação – Rua Jorge Monteleone, 
362 – Jd. Sonia Maria – Mauá, EE Francisca Lopes Negri – Av. Pres. Castelo Branco, 1773 – Jd. Zaira - Mauá, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/10/2021, às 10:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00216/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Iturbides Bolivar de Almeida Serra – Av. de Pinedo, 777 – Capela do Socorro, EE Profa. Beatriz Lopes – Rua Guaruva, 384 
– Cidade Dutra, EE Prof. José Geraldo de Lima – Rua Antonio Mariano, 254 – Vila Friburgo, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/10/2021, às 11:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00217/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Jocelyn Pontes Gestal – Rua Pedro Gonçalves Varejão, 209 – Jd. Mimar - Sapopemba, EE Profa. Genoefa D’Aquino Pacitti 
– Rua Olimpio Martins (Entrada da Secretaria), 121 – Jd. Plamira - Guarulhos, EE Pedro Alexandrino – Rua Imbiras, 49 – Vila Mazzei - Tremembé, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/10/2021, às 
14:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00221/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr. Aniz Badra – Rua Ministro Mario David Andreazza, 112 – Prq Res Cocaia - Grajau, EE Profa Maria Amelia Braz – Rua Frei Amador 
Arrais, 100 – Jd São Rafael – Cidade Dutra, EE Dom Jose Gaspar – Rua Izidoro Fontes, s/n – Ribeirão Pires,em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/10/2021, às 15:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00223/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dom Duarte Leopoldo e Silva – Av. de Pinedo, 577 – Capela do Socorro, EE Prof. Jose Fernando Abbud – Rua Afonso Monteiro 
da Cruz, 261 – Serraria - Diadema, EE Profa. Marli Raia Reis – Av. Santa Clara, 140 – Jd. Santa Rosa (Santa Luiza) – Ribeirão Pires, EE Profa. Shisuko Ioshida Niwa – Av. Jose Bello, 3034 – Pedreira – Rio Grande da 
Serra, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/10/2021, às 16:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00227/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/CEL Dr Felicio Laurito – Rua dos Estudantes, 100 – Jd. Pastoril – Ribeirão Pires, EE Jose Daniel da Silveira – Av. Adilson Dias de 
Souza, 379 – Jd. Zaira - Maua, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 15/10/2021, às 09:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00228/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Gil Vicente (Prq do Lago II) – Rua Antonio Elias Shoueri, 240 – Prq. Do Lago – Jardim Angelo, EE J. Ipê – Rua Gastão Raul de Fourton 
Bousquet, 401 – Jd. Ipê – Capão Redondo, EE Prof. Luiz Gonzaga Pinto e Silva – Rua Geraldo Fraga de Oliveira, 324 – Jd. São Luiz -, EE Prof. Dandolo Frediani – Av. Santa Catarina, 1025 – Vila Mascote - Jabaquara, 
em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 15/10/2021, às 10:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00229/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Matilde Mria Cremm – Rua de ligação Sebastião Pereira da Silva, 35 – Potuvera – Itapecerica da Serra, EE Luis Gonzaga Travassos 
da Rosa  – Rua Afonso Vidal, 600 – Jd. Sta. Antonio – Vila Andrade, EE Profa Neyde Apparecida Sollito – Rua José Maria Pinto Zilli, 696 – Jd. Das Palmas – Vila Andrade, EE Pe. Saboia de Medeiros – Rua Americo 
Brasiliense, 1297 – Cha. Sto. Antonio – Santo Amaro, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 15/10/2021, às 11:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00234/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Josepha Dogo Damo – Rua Dr. Ariocy Rodrigues Costa, 77 – Vila Mercedes - Mauá, EE Profa. Odila Bento Mirarchi – Rua Carlos 
Tamagnini, 695 – Vila Nossa Senhora das Vitórias, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 15/10/2021, às 14:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00139/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Rosa Mari de Souza Simielli – Av. Major Novaes, 1905 – Sorocabano - Jaboticabal, EE Dr. Carlos Augusto Froelich – Praça 
dos Fundadores, s/n – Centro - Pindorama, EE/EMEF Cdor. Francisco Bernardes Ferreira/Prof. Dimas Narcizo – Rua Dr. Oscar Werneck, 242 – Ribeirão Santos – Olimpia, EE Dr. Wilquem Manoel Neves – Av. Olavo 
Bilac, 280 – Jardim Cisoto – Olimpia, EE Victor Maida – Rau Bom Jesues, 718 – Centro – Ibitinga, CEEJA Hernani Nobre – Rua Lucas Evangelista, 1670 – Centro – Bebedouro, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 15/10/2021, às 15:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00224/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Amador e Catharina Saporito Augusto – Rua Amaro de Oliviera Lima, 251 – Prq Esmeralda – Campo Limpo, EE Jor David Nasser 
– Rua Severiano Cardoso, 280 – Jd. Macedonia – Capão Redondo, EE Prof. Flavio La Selva – Rua Carmelo Calli, 240 – Vila Santa Lucia – Jardim Angela, EE Jacques Klein – Rua Nossa Senhora da Conceição, 254 – Jd. 
Sto Antonio – Embu das Artes, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 15/10/2021, às 16:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00226/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Alfredo Burkart – Rua Boa Vista, 200 – Boa Vista – São Caetano do Sul, EE Profa. Luiz Collaço Queiroz Fonseca – Rua Vicente 
Moreira da Rocha, 44 – Ferrazopolis – São Bernardo do Campo, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/10/2021, às 09:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00232/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Jose Ephim Mindlin – Rua Augusto Teixeira, 101 – Parque Amércia - Grajaú, EE Levi Carneiro – Av. antonio Carlos Benjamim dos 
Santos, 2682 – Jd. Myrna - Grajaú, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/10/2021, às 10:00 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN (arquivo 
de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA 
GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/Do-
cLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) 
adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento 
aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei 
Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São 
Paulo - SP. Esta Licitação será processada em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas 
CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no edital. 
ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

Engeform Participações Ltda. - CNPJ/ME nº 28.897.407/0001-82 - NIRE 35.235.106.185 - Ata de Reunião de 
Sócios Realizada em 31/8/21. Data, Hora e Local: Aos 31/8/21, às 9h, na sede social da Engeform Participações Ltda. (“Sociedade”), 
localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1931, 1º andar, sala A, Jardim Paulistano, CEP 01452-001. 
Convocação e Presença: Dispensadas as convocações nos termos do artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”), eis que 
presentes os sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade. Mesa: Presidente: Sr. Arnaldo Landi de Souza Mello, Secre-
tário: Sr. Reynaldo Dabus Abucham. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) redução do capital social da Sociedade; 
e (ii) providências que se façam necessárias para efetivação de referida redução de capital, inclusive a publicação da presente ata ou seu 
extrato. Deliberações: Os sócios, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram por: (i) aprovar a redução do 
capital social da Sociedade, por ser excessivo ao seu objeto social, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, no montante de 
R$ 208.186.133,00 (Duzentos e oito milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e trinta e três reais), passando o capital social dos atuais R$ 
360.012.872,00 (trezentos e sessenta milhões, doze mil, oitocentos e setenta e dois reais) para R$ 151.826.739,00 (Cento e cinquenta e 
um milhões, oitocentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta e nove reais), com o consequente cancelamento de 208.186.133 (Duzentos 
e oito milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e trinta e três) quotas representativas do capital social da Sociedade, no valor nominal de 
R$ 1,00 (um real) cada uma, montante este que, após a efetivação da redução do capital, será restituído aos sócios em bens, da seguinte 
forma: (a) Arnaldo Landi de Souza Mello receberá 95.702.033 (Noventa e cinco milhões, setecentos e dois mil e trinta e três) ações or-
dinárias, nominativas, sem valor nominal, do capital social da Eólica Serra das Vacas Participações S.A., sociedade por ações, com sede 
na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1931, 4º andar, conjunto 41, sala 07, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.012.007/0001-42, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.516.095 (“Serra 
das Vacas”); (b) Reynaldo Dabus Abucham receberá 57.417.735 (Cinquenta e sete milhões, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e 
trinta e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, do capital social da Serra das Vacas; (c) André Villac Abucham receberá 
19.142.149 (Dezenove milhões, cento e quarenta e dois mil, cento e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, do 
capital social da Serra das Vacas; (d) Joana Villac Abucham Ribeiro receberá 19.142.149 (Dezenove milhões, cento e quarenta e dois mil, 
cento e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, do capital social da Serra das Vacas; e (e) AS Participações 
e Empreendimentos Imobiliários Ltda. Receberá 16.782.067 (Dezesseis milhões, setecentos e oitenta e dois mil e sessenta e sete) 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, do capital social da Serra das Vacas; e (ii) autorizar e determinar à administração da 
Sociedade a prática de todas as medidas necessárias para a efetivação da deliberação acima, inclusive com a publicação desta ata, ou 
de seu extrato, e posterior arquivamento na JUCESP, nos termos dos parágrafos 1º e 3º do artigo 1.084 do Código Civil. Por fim, os sócios 
consignam que, após a efetivação da presente redução do capital, será promovida a alteração do contrato social para adequação da 
redação de sua Cláusula 5ª. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e 
aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Arnaldo Landi de Souza Mello - Presidente; Reynaldo Dabus Abucham - Secretário. 
Sócios: Arnaldo Landi de Souza Mello; Reynaldo Dabus Abucham; André Villac Abucham; Joana Villac Abucham Ribeiro; AS Participações 
e Empreendimentos Imobiliários Ltda. Arnaldo Landi de Souza Mello e Reynaldo Dabus Abucham. 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras desta 
Prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/,
o pregão eletrônico n. 489/2021, processo 13.483/ 
2021, objetivando a contratação de empresa para 
fornecimento de postos de serviços terceirizados 
de pedreiro, servente de pedreiro, podador de 
árvores, servente de limpeza e copeira. Secreta-
ria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
21/09/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 058/2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7075, 7082, 7093, 7147, 7155, 7179, 7204, 7221, 

7243, 7262 E 7484/2021.
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRIS-
TAL, AÇÚCAR REFINADO, E CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DESTINADOS A TODAS 
AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.
Abertura: 08/09/2021 – Sessão Pública: 20/09/2021 – 09h30min.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data da 
abertura. 

Cruzeiro, 03 de setembro de 2021.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 059/2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7076, 7077, 7094, 7143, 7149, 7206, 7222, 7241, 

7259, 7263, 7482 E 7483/2021.
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 
A3 E A4 DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACOR-
DO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.
Abertura: 08/09/2021 – Sessão Pública: 22/09/2021 – 09h30min.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data da 
abertura. 

Cruzeiro, 03 de setembro de 2021.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

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

aberto Pregão Eletrônico nº. 21/PE/2021, através da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação 
pública e tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MÓVEL AVANÇADO DE REMOÇÃO (UTI MÓVEL) PARA O HOSPITAL 
MUNICIPAL E UNIDADE RESPIRATÓRIA. O edital estará disponível 
para download no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.
bbmnetlicitacoes.com.br e no site da prefeitura no seguinte link de 
acesso: http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 06/09/2021 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/09/2021, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/09/2021, ÀS 
09H30MIN.

Nova Odessa, 03 de setembro de 2021.
Nivaldo Luis Rodrigues

Secretário de Saúde

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Estância de Ati-
baia, torna público para conhecimento dos interessa-
dos a abertura das seguintes licitações: PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 213/2021, PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 37.061/2021. OBJETO: Aquisição de livros de leitu-
ra para compor acervo de leitura, instalado nas salas 
de aula das Unidades Escolares de Educação Infantil 
da Rede Municipal de Ensino, desenvolvendo o Proje-
to Ler e Escrever Fonte do Sabe. RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 24/09/2021 AS 16 horas. 
ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 27/09/2021 AS 08h30. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2021, PROCESSO 
ELETRÔNICO Nº 37.181/2021. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada em serviços de locação de 
software de gestão, destinado ao uso da Secretaria Mu-
nicipal de Educação. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS 
INICIAIS ATÉ: 24/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE 
PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS DIA: 27/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 215/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
36.480/2021. OBJETO: Registro de preços para eventu-
al aquisição de eletrodomésticos (balcão térmico, bate-
deira, fogão, forno, forno micro-ondas, freezer, geladei-
ra industrial, lavadoura de roupas e TV led, destinados 
ao uso nas unidades escolares desta Prefeitura, com 
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) me-
ses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 
28/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOS-
TAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
DIA: 29/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
216/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 37.946/2021. 
OBJETO: Aquisição de livros de leitura para compor 
acervo de leitura, instalado nas salas de aula das uni-
dades escolares de Ensino Fundamental da Rede Muni-
cipal de Ensino, desenvolvendo o Projeto Ler e Escre-
ver. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 
28/09/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOS-
TAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
DIA: 29/09/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
217/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 36.859/2021. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de transporte escolar, com moto-
rista e monitor, destinados aos alunos da rede munici-
pal de ensino, moradores dos Conjuntos Habitacionais 
Jerônimo I, II, III, IV e V na cidade de Atibaia. RECEBI-
MENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 28/09/2021 AS 
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 29/09/2021 AS 
08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2021, PROCES-
SO ELETRÔNICO Nº 36.729/2021. OBJETO: Aquisição 
de eletrodomésticos (multiprocessador, espremedor de 
frutas e fogão industrial), destinados ao uso das Unida-
des Escolares da Rede Municipal de Ensino. RECEBI-
MENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 29/09/2021 AS 
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 30/09/2021 
AS 08h30. Para aquisição dos editais os interessados 
deverão acessar os sites http://www.atibaia.sp.gov.br 
ou www.bbmnetlicitacoes.com.br ou, dirigir-se à sede 
da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 
10 h às 16 h, mediante o recolhimento de emolumentos 
no valor de R$ 10,00 (dez reais). TOMADA DE PREÇOS 
Nº 014/2021, PROCESSO Nº 36.869/2021, cujo o obje-
to é a contratação de empresa especializada com for-
necimento de material e mão de obra para adequação 
para adaptação de energia solar na CEI Maria José Bor-
ges Russomano e na CEI Prof. Regina A. Quintanilha, 
Atibaia/SP. ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA 
SESSÃO: “Proposta e Documentação”, às 09 horas do 
dia 24 de setembro de 2.021, na sala de Licitações, sita 
a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. Para 
aquisição dos editais os interessados deverão acessar 
o site http://www.atibaia.sp.gov.br ou, dirigir-se à sede 
da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 
10 h às 16 h, mediante o recolhimento de emolumentos 
no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) DEMAIS INFOR-
MAÇÕES: Departamento de Compras e Licitações, sito 
à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510. 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMEN-
TO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 03 de Setembro de 
2.021. -Jairo de Oliveira Bueno- Secretário de Admi-
nistração. AVISO DE NOVA DATA. CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 009/2021, PROCESSO Nº 30.483/2021. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada com 
fornecimento de materiais e mão de obra para presta-
ção de serviços de manutenção preventiva, corretiva, 
modernização, transporte, armazenamento, descarte 
de lâmpadas, cadastramento georreferenciado, inven-
tário, e etiquetamento do parque de iluminação pública 
do Município De Atibaia/SP. A Secretaria de Adminis-
tração, no uso de suas atribuições, comunica aos inte-
ressados que foi REDESIGNADO para até as 09 horas 
do dia 08/10/2021 NOVA DATA para ENTREGA DOS 
ENVELOPES “Proposta e Documentação” e INÍCIO 
DA SESSÃO, na sala de Licitações, sita a Rua Bruno 
Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 010/2021, PROCESSO Nº 30.441/2021. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada com 
fornecimento de material e mão de obra, destinado 
as obras de iluminação pública da Alameda Professor 
Lucas Nogueira Garcês, Atibaia/SP – Convênio DADE 
182-2018. A Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, comunica aos interessados que foi 
REDESIGNADO para até as 14 horas do dia 08/10/2021 
NOVA DATA para ENTREGA DOS ENVELOPES “Pro-
posta e Documentação” e INÍCIO DA SESSÃO, na sala 
de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, 
Atibaia/SP. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 006/2021. 
PROCESSO N.º 28.724/2021. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada, com fornecimento de materiais 
e mão de obra, para serviços de infraestrutura, pavi-
mentação asfáltica e travessia em aduelas no bairro Re-
creio Estoril, Atibaia/SP. A Secretaria de Administração, 
no uso de suas atribuições, comunica aos interessados 
que foi REDESIGNADO para até as 09 horas do dia 
13/10/2021 NOVA DATA para ENTREGA DOS ENVELO-
PES “Proposta e Documentação” e INÍCIO DA SESSÃO, 
na sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, 
Vila Rica, Atibaia/SP. Os editais e Atas encontram-se 
disponível aos interessados no site http://www.atibaia.
sp.gov.br – Transparência Pública ou, ainda na sede da 
Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10 
h às 16h, mediante o recolhimento de emolumentos no 
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) DEMAIS INFORMA-
ÇÕES: Departamento de Compras e Licitações, sito à 
R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510. 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMEN-
TO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 03 de setembro 
de 2.021. -Everaldo da Silva- Divisão de Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 59/21 - P.A. nº 23.070/21 - Obj: R.P. 
para aquisição de mobiliário escolar - Disputa dia 22/09/21 
às 09h00min.

Edital disponível no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e no 
Depto. de Licitações e Compras, p/retirada com mídia de CD 
gravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442.

Carapicuíba, 03 de setembro de 2021. 
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

Anuncie:  
comercial@gazetasp.com.br

DocuSign Envelope ID: 85CFDD44-BDF6-43F1-AE5D-5DD8F5054C45



A8gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A QUARTA-FEIRA, 8 DE SETEmBRO DE 2021 

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 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 

 
 
 

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 conhe-
cimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de CARLOS LOMBARDI, FILOMENA ANASTA-
CIO, na qualidade de titulares de domínio do imóvel usucapiendo, MANOEL FERREIRA, THEREZA 
RODRIGUES DA SILVA, MARIA ROSA FERREIRA, JOÃO DE CAMPOS, ORLANDO FERREIRA, 
GONÇALO FERREIRA, LOURDES FERREIRA, JOÃO FERREIRA, na qualidade de detentores dos 
direitos reais, e LUIZ VIEIRA DA SILVA, LEANDRO VIEIRA SILVA, LUCIANO VIEIRA SILVA e LE-
LAINE VIEIRA SILVA, na qualidade de confrontantes do imóvel objetivado na transcrição nº 6.406, 
em favor de RGR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, por seus sócios Renato Gon-
çalves e Andrea Maria Gonçalves, deste 9º Registro de Imóveis, de que se processa nesta Serventia 
Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UMA 
CASA E SEU RESPECTIVO TERRENO situado na Rua Guaraciaba nº 94, Tatuapé, 27º Subdistri-
to - TATUAPÉ, tem inicio e fechamento no ponto “A”, está a 80,75m da esquina formada com a Rua 
Antonio de Barros, neste ponto faz divisa com a matrícula nº 224.671/9ºRI, formando ângulo interno 
neste vértice de 87º27’40”, daí segue em frente de quem vem da citada esquina com azimute de 
91º31’53” e distância de 10,00m fazendo frente para a Rua Guaraciaba até chegar ao ponto “B”; daí 
deflete à direita formando ângulo interno neste vértice de 92º32’20” com azimute de 178º58’33”e dis-
tância de 50,22m confrontando com a matrícula nº 111.406 (frente para a Rua Guaraciaba nº 106 – ca-
dastro 056.155.0105-7) propriedade de Fausto Bettini Filho, Marcos Bettini e Celeste Caravieri Bettini, 
até chegar ao ponto “C”; daí deflete à direita formando ângulo interno neste vértice de 87º27’40” com 
azimute de 271º30’53” e distância de 10,00m; confrontando com a matrícula nº 111.409/9ºRI (frente 
para Rua José Cardoso nº 83/89 – cadastro 056.155.0032-8) propriedade de Luiz Vieira da Silva até 
chegar ao ponto “D”; daí deflete à direita com ângulo interno neste vértice de 92º32’20” com azimute 
de 358º58’33” e distância de 50,22m confrontando com a matrícula nº 224.671/9ºRI (frente para a Rua 
Guaraciaba nº 78,80 e 82 – cadastro nº 056.155.0107-3) propriedade de Luiz Vieira da Silva, Leandro 
Vieira Silva, Luciano Vieira Silva e Lelaine Vieira Silva, até chegar ao ponto “A”, início da descrição, 
encerrando uma área de 501,68m²; cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 03 de julho 
de 2020, prenotado sob nº 642.999, em 06 de julho de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no 
dia 18 de maio de 2020, no Livro 4075, fls.307/319, 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 RGR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 71.719.207/0001-
69, representada pelos sócios RENATO GONÇALVES, RG nº 13.022.765-1 SSP/SP, CPF/MF nº 
169.968.408-13, residente e domiciliado à Rua Bem Te Vi, nº 176, bairro Transurb, na cidade de Ita-
pevi/SP e ANDREA MARIA GONÇALVES, RG nº 13.022.764-X SSP/SP, CPF/MF nº 146.237.778-55, 
residente e domiciliado nesta Capital, à Rua do Símbolo, nº 100, apto 84B, bairro Jardim Ampliação, 
solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial Ordinária, com fundamento no artigo 1.238, 
do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacífica, exclusiva, ininterrupta e de 
boa-fé por prazo superior a 24 (vinte e quatro) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certifica-
ção de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento no 
§13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 427.3, 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 11:00 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 Paulo, 
nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de STELA MARIS GIGILAS MESTIERI, na 
qualidade de herdeira de DANTE MESTIERI, titular de domínio do imóvel objetivado na matricula nº 
191.497 deste 9º Registro de Imóveis, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em Um Apartamento de nº 12, 
localizado no 1º andar, do Bloco “B” do “Condomínio Residencial Pêssego”, situado à Rua Baixada 
Santista, nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 9ª Circunscrição Imo-
biliária, com área útil de 55,61m², área comum de 20,37m², área total 75,98m², e uma fração ideal 
no terreno de 0,58667%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem coletiva; 
cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 9 de julho de 2020, prenotado sob nº 643.890, 
em 15 de julho de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 15 de junho de 2020, no Livro 
1843, fls.279/281, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de São 
Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, 
devidamente autuado nesta Serventia, através do qual ODIR CANDIDO SILVA, brasileiro, professor, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 3.615.679-6-SSP/SP, CPF/MF nº 620.006.168-87, casado 
com MERCI RODRIGUES MEDEIROS, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade RG 
nº 12.381.222-7-SSP/SP, CPF/MF nº 059.571.528-11, residentes e domiciliados nesta Capital, Rua 
Baixada Santista, nº 796, apto 12, bloco “B”, Itaquera, solicitam o Reconhecimento da Usucapião 
Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238, do Código Civil vigente, declarando exercerem posse 
mansa, pacífica e continua, por prazo superior a 19 (dezenove) anos, sobre o referido imóvel. Consi-
derando a certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, 
com fundamento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Ca-
pitulo 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 usuca-
pião. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

JR LOGISTICA INTEGRADA EIRELI | CNPJ nº 06.033.259/0001-15 | NIRE nº 35.600.973.751 | ATO Nº 02 DE 02 DE SETEMBRO DE 
2021: O Administrador - EPAMINODAS RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR torna público o edital de termo de responsabilidade nº 
74/2021 em ANEXO. EPAMINODAS RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR | EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 74/2021: A 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP torna público que o fiel depositário dos gêneros e mercadorias recebidos 
pela matriz da sociedade empresária “JR LOGÍSTICA INTEGRADA EIRELI”, NIRE 35600973751, CNPJ 06.033.259/0001-15, 
localizada na Avenida Baueri Mirim, nº 730, Galpão 2, Jardim Belval, CEP 06422-140, Barueri/SP, Sr. Epaminondas Rodrigues 
de Araujo Junior, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 22.946.725-8 – SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob nº139.808.788-21, assinou em 25/08/2021, o Termo de Responsabilidade nº 74/2021, com fulcro nos arts. 1º, § 
2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e parágrafo único, do art. 3º, da IN nº 72/2019, do Departamento de Registro Empresarial 
e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º da supracitada Instrução 
Normativa. Walter Iihoshi. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

HAJAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 31.849.271/0001-40 - NIRE 35.300.526.988

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2021
1 Data, Hora e Local. 09 de julho de 2021, às 09 horas, na sede da Hajar Participações S.A. (“Com-
panhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça da República, nº 386, 9º andar, 
conjunto 93, parte, República, CEP 01045-906. 2 Convocação e Presença. Dispensada a convo-
cação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”) e conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da 
Companhia. 3 Composição da Mesa. Presidente: Marlene Leal de Souza Atalla; Secretário: Jorge 
Atalla Neto. 4 Ordem do Dia. Discutir e deliberar sobre: (i) a redução desproporcional do capital social 
da Companhia; (ii) a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; 
(iii) a ratificação dos demais artigos do Estatuto Social não expressamente alterados; e (iv) a 
autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários para 
a implementação das deliberações aprovadas. 5 Deliberações. Após a análise das matérias da 
ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram e aprovaram por unanimidade o quanto segue: 
5.1 Redução do Capital Social. Os acionistas aprovaram a redução desproporcional do capital social 
da Companhia no valor total de R$ 15.066,00 (quinze mil, sessenta e seis reais), por considerá-lo 
excessivo em relação ao objeto social, nos termos do Art. 173 da Lei das S.A., mediante cancela-
mento de 15.066 (quinze mil, sesenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
todas de titularidade de Jorge Atalla Neto. 5.1.1 Consequentemente, o capital social da Companhia 
passará dos atuais R$ 13.510.713,00 (treze milhões, quinhentos e dez mil e setecentos e treze reais), 
dividido em 13.510.632 (treze milhões, quinhentos e dez mil e setecentos e treze) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, para R$ 13.495.647,00 (treze milhões, quatrocentos e noventa e 
cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais), dividido em 13.495.647 (treze milhões, quatrocentos e 
noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
5.1.2 A restituição ao acionista Jorge Atalla Neto deverá ser realizada em bens, mediante a entrega 
de 15.066 (quinze mil, sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão 
da Ciplan - Cimento Planalto S.A. e de titularidade da Companhia (“Ações Ciplan”). 5.1.3 A eficácia 
da redução de capital ora aprovada está condicionada ao decurso do prazo legal de 60 (sessenta) 
dias, a partir da publicação da presente ata, sem que ocorra a oposição de credores, ou, caso haja 
oposição, ao pagamento ou depósito judicial das quantias reclamadas pelos opositores, nos termos 
do Artigo 174, § 2º, da Lei das S.A. Dessa forma, as Ações Ciplan serão entregues ao acionista Jorge 
Atalla Neto imediatamente após o arquivamento da presente ata perante a Junta Comercial do Estado 
de São Paulo. 5.1.4 Mediante a efetiva entrega das Ações Ciplan ao  acionista Jorge Atalla Neto, 
referido acionista e a Companhia outorgar-se-ão, mutuamente, a mais ampla e geral quitação com 
relação à operação acima referida, para nada reclamarem, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto. 
1.1 Alteração do Estatuto Social. Em decorrência da deliberação aprovada acima, os acionistas 
aprovaram a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 13.495.647,00 
(treze milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais), dividido em 
13.495.647 (treze milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 1.2 Ratificação dos Demais Artigos do Estatuto So-
cial. Permanecem em pleno vigor e efeito todos os demais artigos do Estatuto Social da Companhia 
que não foram expressamente alterados pela presente. 1.3 Atos da Administração. A administração 
da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos e a assinar todos os documentos necessários à 
implementação e efetivação da Cisão Parcial ora aprovada. 6 Encerramento. Nada mais havendo a 
tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente 
ata lida e aprovada, tendo sido assinada pelos acionistas da Companhia. 7 Certificado e Autoriza-
ção. O secretário certifica que esta é uma cópia fiel da ata registrada no livro próprio. A lavratura da 
ata na forma sumária foi autorizada, pelos acionistas da Companhia, conforme previsto no artigo 130, 
parágrafo 1º, da Lei das S.A. Assinaturas. Mesa: Marlene Leal de Souza Atalla – Presidente; e Jorge 
Atalla Neto – Secretário. Acionistas: (i) Espólio de Jorge Wolney Atalla (p. Marlene Leal de Souza 
Atalla), (ii) Marlene Leal de Souza Atalla, (iii) Maria Cristina Moreno Atalla Curi, (iv) Jorge Atalla Neto, 
(v) Maria Elizabeth Moreno Atalla Buffara, (vi) Janey Aparecida Maniero Atalla, (vii) Waney Olga Ma-
niero Atalla, (viii) Anney Caroline Maniero Atalla Pelegrina, (ix) Jorge Wolney Atalla Júnior, (x) Georgia 
Delaney Atalla e (xi) Carolina Tiney Atalla.  São Paulo, 09 de julho de 2021. Mesa: Marlene Leal de 
Souza Atalla  - Presidente Jorge Atalla Neto - Secretário Acionistas: Espólio de Jorge Wolney 
Atalla (p. Marlene Leal de Souza Atalla) Marlene Leal de Souza Atalla; Maria Cristina Moreno 
Atalla Curi; Maria Elizabeth Moreno Atalla Buffara; Jorge Atalla Neto; Janey Aparecida Maniero 
Atalla. Página de assinaturas da Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 09 de julho de 
2021 Anney Caroline Maniero Atalla Pelegrina; Waney Olga Maniero Atalla; Jorge Wolney Atalla 
Júnior; Carolina Tiney Atalla; Georgia Delaney Atalla

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

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. 
 
 
 

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 

SINDICATO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS E TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS
DE PASSAGEIROS E CARGAS EM GERAL DE SÃO CARLOS E REGIÃO

O Presidente do Sindicato dos Taxistas Autônomos e Transportadores Autônomos 
de Passageiros e Cargas em Geral de São Carlos e Região, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 45.727.732/0001-16, Convocado todos os associados da entidade que estiverem em 
conformidade com o estatuto social da entidade, a comparecer na Rua: Luiz Lazaro Zamenhof, nº 
618, Vilas Brasília, CEP: 13566-670, São Carlos-SP, no dia 10 de setembro de 2021, às 10:00 
horas em 1ª chamada ou as 10:30 horas em 2ª chamada assim como reza o Artigo 17 da 
entidade  para tratarem de assuntos relativos ao Artigo 79 do presente Estatuto Social. São Carlos, 
04 de setembro de 2021. Claudinei Natal Pelegrini - Presidente - CPF: 060.286.358-98

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 
presente 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 1.155.651 o requerimento feito pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, obje-
tivando a intimação da devedora fiduciante, LUCIMAGNA RIBEIRO DA COSTA, RG nº 509052204-SSP/
SP, CPF/MF nº 534.707.451-53, servidora pública municipal, brasileira, divorciada, o qual se encontra em 
local ignorado, incerto ou inacessível, 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 pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, 
em 08 de setembro de 2021, o valor de R$257.707,75 (Duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e 
sete reais e setenta e cinco centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato 
particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 357.414, referente ao Apartamento nº 03, 
localizado no pavimento térreo do  Edifício Cotovia, situado à Rua Sagrado Coração de Jesus, nº 393, 29º 
Subdistrito - Santo Amaro; -  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 a mencionada 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, a credora fiduciária 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 pu-
blicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 08 de setembro de 2021. PLINIO 
ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.220.383 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intima-
ção dos devedores fiduciantes, ANDERSON GUARNIERI BALON, RG nº 218575919-SSP/SP, CPF/MF nº 
153.717.368-59, mecânico de bomba e MARIA NATERCIA GOMES DE OLIVEIRA BALON RG n° 343563836-
SSP/SP, CPF/MF n° 876.920.234-68, operadora de loja, brasileiros, casados, os quais se encontram em lo-
cal ignorado, incerto ou inacessível, 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, ficam intimados 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 qualifica-
do, a fim de efetuarem o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando 
o débito, em 08 de setembro de 2021, o valor de R$108.709,54 (Cento e oito mil, setecentos e nove 
reais e cinquenta e quatro centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato 
particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 438.136, referente ao Apartamento nº 501, 
localizado no 4º pavimento do Bloco 5 do empreendimento denominado Parque Saint Afonso, situado na Rua 
Humberto Scigliano nº 61, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, 
emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal dos fiduciantes e de todas as despesas com a 
publicação deste Edital. Ficam INTIMADOS os mencionados devedores fiduciantes que, no dia imediatamente 
posterior ao da última publicação do presente edital, serão os mesmos considerados como intimados e terão 
o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, 
ao credor fiduciário será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º 
do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar 
ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. 
São Paulo, 08 de setembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

Empro Tecnologia e Informação
Extrato – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 012/2021

Acha-se publicado no portal de compras da Empro Tecnologia e Informação, https://compras.empro.com.br, o Pregão 
Eletrônico Empro nº 012/2021, Processo nº 7460/2021 objetivando a aquisição de Scanners A3 de mesa de alta 
produção, scanner portátil de livro A3 e Scanner de Grande Formato, conforme Termo de Referência, Anexo I, deste 
Edital. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 20/09/2021, às 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na 
íntegra e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no Portal de Compras.
São José do Rio Preto/SP, 03 de setembro de 2021 Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1013171-34.2019.8.26.0004 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). JU 
HYEON LEE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Robinson Vieira Pereira, CPF/MF 336.326.388-
02, que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução, para cobrança da quantia de R$ 
12.442,88, dívida esta oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 621/4496483, emitida em 
10/08/2018. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação 
por edital para que no prazo de 03 dias úteis, a fluir após os 30 dias supra, pague o débito 
atualizado, sob pena de penhora. Em caso de pagamento dentro do tríduo, a verba honorária será 
reduzida pela metade. No prazo para Embargos (15 dias úteis), reconhecendo o crédito do 
exeqüente e depositando 30% do valor em execução incluindo custas e honorários advocatícios, 
poderá o executado requerer seja admitido pagar o restante em 06 parcelas mensais, acrescidas 
de correção monetária e juros de 1% ao mês. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, publicado na forma da lei. São Paulo, aos 01 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018144-23.2019.8.26.0007 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli 
Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a (o) WELLINGTON GOMES DA COSTA, Brasileiro, 
Solteiro, Estudante, RG25.859.843-8, CPF 084.187.837-45, com endereço à Rua Waldemar Silva, 149, 
Chácara Tubalinae Quartel, CEP 38413-306, Uberlandia - MG, que lhe foi proposta uma ação de 
ProcedimentoComum Cível por parte de SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO 
PAULO S/C Ltda, alegando em síntese: o pagamento da quantia de R$ 2.783,86 (dois mil, setecentos 
e oitentae três reais e oitenta e seis centavos), atualizado até o mês de julho de 2019, referente ao 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, curso de DIREITO e recebeu o CA nº 1 4061643, 
não cumprindo com os pagamentos dos meses: SETEMBRO E OUTUBRO ano letivo 2014. Estando a 
requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, paraque em 15 dias, a fluir dos 20 dias 
supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-secomo verdadeiros os fatos alegados. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixadoe publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 25 de agosto de 2021.,    

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA – SP 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1003573-15.2016.8.26.0278 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, Dr(a). SERGIO LUDOVICO MAR-
TINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTO DE LIMA, ALBERTO DE LIMA e MARIA DE LIMA, herdeiros 
e sucessores de MARIA DO CARMO DE LIMA que NB IMÓVEIS LTDA lhes ajuizou uma Notificação, para que 
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem no escritório da patrona da autora o débito de R$ 
1.382,79, devidamente atualizado, referente à aquisição do LOTE 26 Quadra 95 do loteamento denominado Par-
que Residencial Marengo Itaquaquecetuba São Paulo, com área total de 250,00m², sob pena de constituição em 
mora, rescisão do contrato e a reintegração da autora na posse do imóvel, condenando-o ainda, às demais comi-
nações legais e contratuais. Encontrando-se os réus, em local ignorado, deferiu-se a notificação por edital, ficando 
cientificados de que, após o cumprimento, os autos serão entregues à Requerente (artigo 729 do CPC). Será o 
presente edital, por extrato e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 04 de setembro de 2021. 



               

            

  

            
 
 
              




                  
      

     

               
                    


                  





    



  





 

 

CENTRO ESPÍRITA EM BUSCA DA VERDADE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL
De acordo com os Art. 28º e seguintes CAPÍTULO IV – DAS ELEIÇÕES, do Estatuto do CENTRO ESPÍRITA 
EM BUSCA DA VERDADE, estabelecido na Rua Antônio Cardoso Franco, nº 61, Bairro Casa Branca em Santo 
André, inscrito no CNPJ/MF sob nº 32.578.170/0001-44, convocamos todos os membros votantes, Trabalhadores 
Voluntários desta Casa para Reunião Ordinária a ser realizada em 04/09/2021 (sábado) às 14:00 horas, em primeira 
convocação, na sede do Centro, com a finalidade de tratarmos da seguinte Pauta: 1. ELEIÇÃO DA DIRETORIA E 
DO CONSELHO FISCAL PARA O EXERCÍCIO 2021/ 2.024.

Santo André, 23 de julho de 2021
Paulo de Jesus Fontanezzi

Presidente

EDITAL DE CONVOÇÃO DE ASSEMBLÉIA
PARA VOTAÇÃO DE ACORDO COLETIVO

ALMEIDA & TREVISOLLI FAST FOOD E RESTAURANTE
LTDA., inscrita no CNPJ nº 09.525.556/0001-76, com endereço
na AVENIDA LINS DE VASCONCELOS, nº 1324, CAMBUCI,
SÃO PAULO/SP, CEP 01538-001, representada na forma de seu
Contrato Social, doravante denominada “EMPRESA”, e, de outro
o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
REFEIÇÕES RÁPIDAS (FAST FOOD) DE SÃO PAULO -
SINDIFAST, organização sindical, inscrita no CNPJ nº 01.480.456/
0001-69, com sede na Rua Grajau, nº 662, Sumaré, São Paulo,
SP, CEP 01253-000, doravante denominado “SINDICATO”
convocam os empregados alocados na EMPRESA para
Assembleia Virtual, que ocorrerá no dia 09/09/2021, com início
às 11h00 e término às 12h00. O endereço eletrônico para votação
será divulgado através de comunicado que será fixado nas
dependências da empresa, bem como a minuta do Acordo
Coletivo de Trabalho objeto das tratativas, será discutida e
deliberada a seguinte Ordem do dia: enquadramento no piso
salarial especial com vigência de 01/11/2020 até 31/10/2021. A
votação e a homologação do instrumento coletivo obedecerão
às disposições estatutárias e às normas do ordenamento pátrio.

São Paulo, 03 de setembro de 2021.
Ataíde Francisco de Morais Júnior – Diretor Presidente

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de 
cadastro reserva nacional para atuar em São Paulo (Parque Novo Mundo/SP).

Assistente Administrativo I – código: 1211/21;

Técnico de Formação Profissional I – código: 1212/21.

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas, 
durante o período de inscrições,  que será de 08/09 a 15/09/2021.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 
específicos, avaliação documental e entrevista.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1129505-33.2014.8.26.0100. 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) Domingos Hugo Citti, Walter Van Aken, Wonterus Johannes Van Aken, 
Esp. Frieda Martha Unger Van Aken, Vicente Tesouro, Amelia dos Santos Tesouro, Cecilia Querino Dias de Oliveira, Hilda 
Maria de Lima Souza, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que ELEONORA VALTCHEFF, ANA LUCIA LEIS VALTCHEFF MARIANI DE OLIVEIRA, REGINALDO DE 
OLIVEIRA, TATIANA LEIS VALTCHEFF MARIANI e GUSTAVO LEIS VALTCHEFF MARIANI ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Isabel Garcia Marques nº 186 Vila Holambra, 
São Paulo SP - CEP 03385-120, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1000179-92.2018.8.26.0257 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Ipuã, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos de Jesus Gomes, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JURANDIR HONORIO SILVA, Brasileiro, CPF 226.547.688-99, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do Brasil S/A, alegando em síntese dívida relaitiva à 
Cédula Rural Pignoratícia n° 40/01580-7, cok vencimento final em 20/09/2017. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e pas-
sado nesta cidade de Ipua, aos 19 de maio de 2021. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008157-03.2018.8.26.0005 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLISVAN RAMOS DE MOURA, 
Brasileiro, Solteiro, Motorista, RG 37.591.792, CPF 318.154.878-28, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Mohamad Ibrahim Saleh, alegando em síntese: O 
requerente é comerciante distribuidor de gás liquefeito de petróleo, e, nessa condição sua empresa 
forneceu para o requerido, recebendo para pagamento da mercadoria fornecida, os cheques nºs 
000049, com o valor de R$ 350,00 com vencimento para 06.11.2010; 000051, com valor de R$ 250,00 
com vencimento para 08.11.2010; 000052, com valor de R$ 350,00 com vencimento para 08.11.2010; 
000053, com valor de R$ 350,00 com vencimento para 10.11.2010; 000054, com valor de R$ 450,00 
com vencimento para 13.11.2010; 000055, com valor de R$ 450,00 com vencimento para 14.11.2010; 
000056, com valor de R$ 350,00 com vencimento para 16.11.2010; 000057, com valor de R$ 350,00 
com vencimento para 18.11.2010; 000058, no valor de R$ 350,00, com vencimento para 19.11.2010; 
000059, no valor de R$ 350,00 com vencimento para 20.11.2010; 000060, no valor de R$ 400,00 com 
vencimento para 20.11.2010. Ocorre que os cheques foram devolvidos. Os valores, devidamente 
corrigidos até novembro de 2017, pela tabela de correção do Tribunal de Justiça de São Paulo, atinge a 
soma de R$ 11.679,73, que deverá ser atualizado na data de eventual pagamento. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de agosto de 2021. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001519-80.2018.8.26.0642. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara, do Foro de Ubatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). Diogo Volpe Gonçalves Soares, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem e a quem possa interessar, que por este Juízo e Secretaria
se processam os autos da AÇÃO DE COBRANÇA, movida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM DAS PALMEIRAS,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, sob o nº 27.189.691/0001-70, sediada na Travessa Yassuo Utiyama,
nº 50, Bairro Estufa I, CEP 11680-000, Ubatuba-SP, em face de FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, portadora do RG nº
05.881.538-2, e do CPF nº 792.397.067-04, residente e domiciliada na Rua Juvêncio Amaro de Oliveira, nº 89, Centro,
CEP 11680-000, Ubatuba-SP, objetivando a cobrança do débito condominial, referente à unidade autônoma, denominada
apartamento de nº G-11, do condomínio Requerente, no valor de R$1.834,70 (Um mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais,
e Setenta Centavos), mais os acréscimos legais incidentes até a data do efetivo pagamento, tudo relativo ao Processo nº
1001519-80.2018.8.26.0642. Por se encontrar a Requerida em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente edital
para a CITAÇÃO de FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, RG nº 05.881.538-2, e do CPF nº 792.397.067-04, para
apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, após o decurso de 30 (trinta) dias, de publicação do
presente edital. Em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC), caso contrário, serão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pela Requerente (art.341, I, II, e III, do CPC). Para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar desconhecimento ou erro, será o presente afixado no local de costume deste Juízo da
3ª Vara Cível, do Foro de Ubatuba, na Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Estufa II – CEP 11680-000, Fone: (12) 3833-
9188, Ubatuba-SP – E-mail: ubatuba3@tjsp.Jus.Br. Horário de Atendimento ao Público: das 13:00 às 19:00 horas. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ubatuba, aos 26 de julho de 2021.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 1025542-62.2020.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Ida Inês Del Cid, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO move uma Desapropriação
- Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra Emma Rossin Gallo - Espólio, objetivando desapropriar
uma área de terreno com 142,50m² (cento e quarenta e dois metros e cinquenta decímetros quadrados), e benfeitorias
existentes, que consta pertencer a Emma Rossi Galo - Espólio, representado por seu Inventariante, MÁRCIO REZENDE
DE MOURA, situada na Avenida Newton Monteiro de Andrade nº 229, São Bernardo do Campo/SP, imóvel inscrito no
cadastro imobiliário municipal sob o nº 002-003-074-000, registrado no 1º Oficial de Registro de Imóveis de São Bernardo
do Campo, sob nº 44639, e devidamente caracterizado na planta nº A3-1971, declarados de utilidade pública conforme
Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins
do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 20 de agosto de 2021.

EDITAL DE 1º e 2º leilão dos DIREITOS AQUISITIVOS (devedor fiduciante) do EXECUTADO sobre o bem imóvel abaixo descrito e para
INTIMAÇÃO do executado UHESLLEI VANDRE DOS SANTOS SÃO PEDRO (CPF nº 034.101.315-31, RG nº 38.241.069-5), bem como sua
esposa, se casado for, O CREDOR FIDUCIÁRIO BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ.00.000.000/0001-91), e demais interessados, expedido nos autos
da ação de EXECUÇÃO movida por CONDOMÍNIO EDIFICIO PARQUE SANTA CLARA (CNPJ.22.778.951/0001-29), PROCESSO 1033665-
41.2016.8.26.0224. O Doutor Mauro Civolani Forlin, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da Lei, nos termos do
Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões
(www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM: OS DIREITOS AQUISITIVOS (devedor fiduciante) SOBRE o “Apartamento
nº 308, localizado no 2º andar (ou 3º pavimento) do BLOCO 03, do empreendimento denominado “PARQUE SANTA CLARA”, situado na Avenida
Maria Ricci Perrota, Nº 101, perímetro urbano deste município, com a área privativa de 40,32m², área comum de 6,2812m², perfazendo a área total
de 46,6012m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,001073494 no terreno (com 51.053,85m²) e demais coisas comuns do condomínio. Ao referido
apartamento cabe o direito ao uso de 01 (uma) vaga descoberta indeterminada, localizada na garagem coletiva (situada no térreo do empreendimento).
Ao referido apartamento corresponde ainda uma fração equivalente a 43,8260m² da área comum descoberta, a qual a municipalidade não considerou
como área edificada (tanto no projeto como no alvará de aprovação) por ser área descoberta. Matrícula nº 119.427 do 1º Registro de Imóveis de
Guarulhos/SP, do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Uhesllei Vandre dos Santos São Pedro, CPF nº 034.101.315-
31, RG nº 38241069-5. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo,
observadas as consequências do descumprimento das obrigações inerentes. ONUS: Consta conforme R.4, da citada matricula, que o proprietário
alienou fiduciariamente o imóvel em favor do BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ.00.000.000/0001-91); e conforme Av.6, registro da penhora exequenda;
AVALIAÇÃO: R$180.000,00 (Setembro/2020); DÉBITO EXEQUENDO – fls.132: R$8.924,67 em Junho/2018; SALDO DEVEDOR CREDOR
FIDUCIÁRIO: R$178.683,11 até 22/06/2021. DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 17 de Setembro de 2021, às 14:00 horas,
encerrando-se no dia 22 de Setembro de 2021, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no
dia 13 de Outubro de 2021, às 14:00 horas; CONDIÇÕES DE VENDA - No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor de avaliação
do bem (atualizado monetariamente). Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa, que
se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances
não inferiores a 70% da última avaliação atualizada. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de
arrematação parcelada, devendo anteceder o início de cada leilão, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até
30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo
da causa (Art. 891, Par. Único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). CASO O VALOR DA ARREMATAÇÃO NÃO QUITE OS DÉBITOS
CONDOMINIAIS E DÉBITO FIDUCIÁRIO, O ARREMATANTE FICARÁ RESPONSÁVEL PELA QUITAÇÃO DO EVENTUAL SALDO DEVEDOR
JUNTO AO BANCO CREDOR. A atualização deverá ser pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judiciais comuns. Desde já, fica
consignado que o arrematante deverá efetuar o pagamento em até 24 horas após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro (artigos 18 e 19 do aludido
Provimento). Fica claro, ainda, que, se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 NCPC), 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. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual
para fins de ressarcimento pelo executado. Nos moldes do art. 20 do Prov. 1625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juízo
após a efetiva comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá
ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização
do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC).
COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante
DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial.
DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO - Se após a publicação do edital de leilões o devedor remir a execução na forma do artigo 826 do CPC/2015, deverá
este pagador efetuar, inclusive, a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda),
em remuneração aos serviços de organização e divulgação das hastas públicas até então executados, conforme já decidido pelo E. STJ em caso
análogo (Resp 185656-DF, 3ª. T, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p. 00317). DO ACORDO - Por analogia, sendo entabulado acordo entre
as partes após a publicação do edital de leilões, o pagador deverá arcar com a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco
por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos serviços até então executados. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE
- O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme
o art. 130, parágrafo único do CTN. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de
gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos
necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do
arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça.
Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email:
phillipe@argoleiloes.com.br. Ficando o executado UHESLLEI VANDRE DOS SANTOS SÃO PEDRO, bem como sua esposa, se casado for, O
CREDOR FIDUCIÁRIO BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ.00.000.000/0001-91), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso
não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento.
Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 16 de agosto de 2021.
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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 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 

 
 
 

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 conhe-
cimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de CARLOS LOMBARDI, FILOMENA ANASTA-
CIO, na qualidade de titulares de domínio do imóvel usucapiendo, MANOEL FERREIRA, THEREZA 
RODRIGUES DA SILVA, MARIA ROSA FERREIRA, JOÃO DE CAMPOS, ORLANDO FERREIRA, 
GONÇALO FERREIRA, LOURDES FERREIRA, JOÃO FERREIRA, na qualidade de detentores dos 
direitos reais, e LUIZ VIEIRA DA SILVA, LEANDRO VIEIRA SILVA, LUCIANO VIEIRA SILVA e LE-
LAINE VIEIRA SILVA, na qualidade de confrontantes do imóvel objetivado na transcrição nº 6.406, 
em favor de RGR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, por seus sócios Renato Gon-
çalves e Andrea Maria Gonçalves, deste 9º Registro de Imóveis, de que se processa nesta Serventia 
Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UMA 
CASA E SEU RESPECTIVO TERRENO situado na Rua Guaraciaba nº 94, Tatuapé, 27º Subdistri-
to - TATUAPÉ, tem inicio e fechamento no ponto “A”, está a 80,75m da esquina formada com a Rua 
Antonio de Barros, neste ponto faz divisa com a matrícula nº 224.671/9ºRI, formando ângulo interno 
neste vértice de 87º27’40”, daí segue em frente de quem vem da citada esquina com azimute de 
91º31’53” e distância de 10,00m fazendo frente para a Rua Guaraciaba até chegar ao ponto “B”; daí 
deflete à direita formando ângulo interno neste vértice de 92º32’20” com azimute de 178º58’33”e dis-
tância de 50,22m confrontando com a matrícula nº 111.406 (frente para a Rua Guaraciaba nº 106 – ca-
dastro 056.155.0105-7) propriedade de Fausto Bettini Filho, Marcos Bettini e Celeste Caravieri Bettini, 
até chegar ao ponto “C”; daí deflete à direita formando ângulo interno neste vértice de 87º27’40” com 
azimute de 271º30’53” e distância de 10,00m; confrontando com a matrícula nº 111.409/9ºRI (frente 
para Rua José Cardoso nº 83/89 – cadastro 056.155.0032-8) propriedade de Luiz Vieira da Silva até 
chegar ao ponto “D”; daí deflete à direita com ângulo interno neste vértice de 92º32’20” com azimute 
de 358º58’33” e distância de 50,22m confrontando com a matrícula nº 224.671/9ºRI (frente para a Rua 
Guaraciaba nº 78,80 e 82 – cadastro nº 056.155.0107-3) propriedade de Luiz Vieira da Silva, Leandro 
Vieira Silva, Luciano Vieira Silva e Lelaine Vieira Silva, até chegar ao ponto “A”, início da descrição, 
encerrando uma área de 501,68m²; cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 03 de julho 
de 2020, prenotado sob nº 642.999, em 06 de julho de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no 
dia 18 de maio de 2020, no Livro 4075, fls.307/319, 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 RGR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 71.719.207/0001-
69, representada pelos sócios RENATO GONÇALVES, RG nº 13.022.765-1 SSP/SP, CPF/MF nº 
169.968.408-13, residente e domiciliado à Rua Bem Te Vi, nº 176, bairro Transurb, na cidade de Ita-
pevi/SP e ANDREA MARIA GONÇALVES, RG nº 13.022.764-X SSP/SP, CPF/MF nº 146.237.778-55, 
residente e domiciliado nesta Capital, à Rua do Símbolo, nº 100, apto 84B, bairro Jardim Ampliação, 
solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial Ordinária, com fundamento no artigo 1.238, 
do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacífica, exclusiva, ininterrupta e de 
boa-fé por prazo superior a 24 (vinte e quatro) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certifica-
ção de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento no 
§13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 427.3, 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 11:00 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 Paulo, 
nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de STELA MARIS GIGILAS MESTIERI, na 
qualidade de herdeira de DANTE MESTIERI, titular de domínio do imóvel objetivado na matricula nº 
191.497 deste 9º Registro de Imóveis, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em Um Apartamento de nº 12, 
localizado no 1º andar, do Bloco “B” do “Condomínio Residencial Pêssego”, situado à Rua Baixada 
Santista, nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 9ª Circunscrição Imo-
biliária, com área útil de 55,61m², área comum de 20,37m², área total 75,98m², e uma fração ideal 
no terreno de 0,58667%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem coletiva; 
cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 9 de julho de 2020, prenotado sob nº 643.890, 
em 15 de julho de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 15 de junho de 2020, no Livro 
1843, fls.279/281, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de São 
Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, 
devidamente autuado nesta Serventia, através do qual ODIR CANDIDO SILVA, brasileiro, professor, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 3.615.679-6-SSP/SP, CPF/MF nº 620.006.168-87, casado 
com MERCI RODRIGUES MEDEIROS, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade RG 
nº 12.381.222-7-SSP/SP, CPF/MF nº 059.571.528-11, residentes e domiciliados nesta Capital, Rua 
Baixada Santista, nº 796, apto 12, bloco “B”, Itaquera, solicitam o Reconhecimento da Usucapião 
Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238, do Código Civil vigente, declarando exercerem posse 
mansa, pacífica e continua, por prazo superior a 19 (dezenove) anos, sobre o referido imóvel. Consi-
derando a certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, 
com fundamento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Ca-
pitulo 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 usuca-
pião. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

JR LOGISTICA INTEGRADA EIRELI | CNPJ nº 06.033.259/0001-15 | NIRE nº 35.600.973.751 | ATO Nº 02 DE 02 DE SETEMBRO DE 
2021: O Administrador - EPAMINODAS RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR torna público o edital de termo de responsabilidade nº 
74/2021 em ANEXO. EPAMINODAS RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR | EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 74/2021: A 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP torna público que o fiel depositário dos gêneros e mercadorias recebidos 
pela matriz da sociedade empresária “JR LOGÍSTICA INTEGRADA EIRELI”, NIRE 35600973751, CNPJ 06.033.259/0001-15, 
localizada na Avenida Baueri Mirim, nº 730, Galpão 2, Jardim Belval, CEP 06422-140, Barueri/SP, Sr. Epaminondas Rodrigues 
de Araujo Junior, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 22.946.725-8 – SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob nº139.808.788-21, assinou em 25/08/2021, o Termo de Responsabilidade nº 74/2021, com fulcro nos arts. 1º, § 
2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e parágrafo único, do art. 3º, da IN nº 72/2019, do Departamento de Registro Empresarial 
e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º da supracitada Instrução 
Normativa. Walter Iihoshi. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

HAJAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 31.849.271/0001-40 - NIRE 35.300.526.988

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2021
1 Data, Hora e Local. 09 de julho de 2021, às 09 horas, na sede da Hajar Participações S.A. (“Com-
panhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça da República, nº 386, 9º andar, 
conjunto 93, parte, República, CEP 01045-906. 2 Convocação e Presença. Dispensada a convo-
cação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”) e conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da 
Companhia. 3 Composição da Mesa. Presidente: Marlene Leal de Souza Atalla; Secretário: Jorge 
Atalla Neto. 4 Ordem do Dia. Discutir e deliberar sobre: (i) a redução desproporcional do capital social 
da Companhia; (ii) a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; 
(iii) a ratificação dos demais artigos do Estatuto Social não expressamente alterados; e (iv) a 
autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários para 
a implementação das deliberações aprovadas. 5 Deliberações. Após a análise das matérias da 
ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram e aprovaram por unanimidade o quanto segue: 
5.1 Redução do Capital Social. Os acionistas aprovaram a redução desproporcional do capital social 
da Companhia no valor total de R$ 15.066,00 (quinze mil, sessenta e seis reais), por considerá-lo 
excessivo em relação ao objeto social, nos termos do Art. 173 da Lei das S.A., mediante cancela-
mento de 15.066 (quinze mil, sesenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
todas de titularidade de Jorge Atalla Neto. 5.1.1 Consequentemente, o capital social da Companhia 
passará dos atuais R$ 13.510.713,00 (treze milhões, quinhentos e dez mil e setecentos e treze reais), 
dividido em 13.510.632 (treze milhões, quinhentos e dez mil e setecentos e treze) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, para R$ 13.495.647,00 (treze milhões, quatrocentos e noventa e 
cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais), dividido em 13.495.647 (treze milhões, quatrocentos e 
noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
5.1.2 A restituição ao acionista Jorge Atalla Neto deverá ser realizada em bens, mediante a entrega 
de 15.066 (quinze mil, sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão 
da Ciplan - Cimento Planalto S.A. e de titularidade da Companhia (“Ações Ciplan”). 5.1.3 A eficácia 
da redução de capital ora aprovada está condicionada ao decurso do prazo legal de 60 (sessenta) 
dias, a partir da publicação da presente ata, sem que ocorra a oposição de credores, ou, caso haja 
oposição, ao pagamento ou depósito judicial das quantias reclamadas pelos opositores, nos termos 
do Artigo 174, § 2º, da Lei das S.A. Dessa forma, as Ações Ciplan serão entregues ao acionista Jorge 
Atalla Neto imediatamente após o arquivamento da presente ata perante a Junta Comercial do Estado 
de São Paulo. 5.1.4 Mediante a efetiva entrega das Ações Ciplan ao  acionista Jorge Atalla Neto, 
referido acionista e a Companhia outorgar-se-ão, mutuamente, a mais ampla e geral quitação com 
relação à operação acima referida, para nada reclamarem, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto. 
1.1 Alteração do Estatuto Social. Em decorrência da deliberação aprovada acima, os acionistas 
aprovaram a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 13.495.647,00 
(treze milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais), dividido em 
13.495.647 (treze milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 1.2 Ratificação dos Demais Artigos do Estatuto So-
cial. Permanecem em pleno vigor e efeito todos os demais artigos do Estatuto Social da Companhia 
que não foram expressamente alterados pela presente. 1.3 Atos da Administração. A administração 
da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos e a assinar todos os documentos necessários à 
implementação e efetivação da Cisão Parcial ora aprovada. 6 Encerramento. Nada mais havendo a 
tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente 
ata lida e aprovada, tendo sido assinada pelos acionistas da Companhia. 7 Certificado e Autoriza-
ção. O secretário certifica que esta é uma cópia fiel da ata registrada no livro próprio. A lavratura da 
ata na forma sumária foi autorizada, pelos acionistas da Companhia, conforme previsto no artigo 130, 
parágrafo 1º, da Lei das S.A. Assinaturas. Mesa: Marlene Leal de Souza Atalla – Presidente; e Jorge 
Atalla Neto – Secretário. Acionistas: (i) Espólio de Jorge Wolney Atalla (p. Marlene Leal de Souza 
Atalla), (ii) Marlene Leal de Souza Atalla, (iii) Maria Cristina Moreno Atalla Curi, (iv) Jorge Atalla Neto, 
(v) Maria Elizabeth Moreno Atalla Buffara, (vi) Janey Aparecida Maniero Atalla, (vii) Waney Olga Ma-
niero Atalla, (viii) Anney Caroline Maniero Atalla Pelegrina, (ix) Jorge Wolney Atalla Júnior, (x) Georgia 
Delaney Atalla e (xi) Carolina Tiney Atalla.  São Paulo, 09 de julho de 2021. Mesa: Marlene Leal de 
Souza Atalla  - Presidente Jorge Atalla Neto - Secretário Acionistas: Espólio de Jorge Wolney 
Atalla (p. Marlene Leal de Souza Atalla) Marlene Leal de Souza Atalla; Maria Cristina Moreno 
Atalla Curi; Maria Elizabeth Moreno Atalla Buffara; Jorge Atalla Neto; Janey Aparecida Maniero 
Atalla. Página de assinaturas da Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 09 de julho de 
2021 Anney Caroline Maniero Atalla Pelegrina; Waney Olga Maniero Atalla; Jorge Wolney Atalla 
Júnior; Carolina Tiney Atalla; Georgia Delaney Atalla

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

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. 
 
 
 

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 

SINDICATO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS E TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS
DE PASSAGEIROS E CARGAS EM GERAL DE SÃO CARLOS E REGIÃO

O Presidente do Sindicato dos Taxistas Autônomos e Transportadores Autônomos 
de Passageiros e Cargas em Geral de São Carlos e Região, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 45.727.732/0001-16, Convocado todos os associados da entidade que estiverem em 
conformidade com o estatuto social da entidade, a comparecer na Rua: Luiz Lazaro Zamenhof, nº 
618, Vilas Brasília, CEP: 13566-670, São Carlos-SP, no dia 10 de setembro de 2021, às 10:00 
horas em 1ª chamada ou as 10:30 horas em 2ª chamada assim como reza o Artigo 17 da 
entidade  para tratarem de assuntos relativos ao Artigo 79 do presente Estatuto Social. São Carlos, 
04 de setembro de 2021. Claudinei Natal Pelegrini - Presidente - CPF: 060.286.358-98

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 
presente 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 1.155.651 o requerimento feito pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, obje-
tivando a intimação da devedora fiduciante, LUCIMAGNA RIBEIRO DA COSTA, RG nº 509052204-SSP/
SP, CPF/MF nº 534.707.451-53, servidora pública municipal, brasileira, divorciada, o qual se encontra em 
local ignorado, incerto ou inacessível, 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 pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, 
em 08 de setembro de 2021, o valor de R$257.707,75 (Duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e 
sete reais e setenta e cinco centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato 
particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 357.414, referente ao Apartamento nº 03, 
localizado no pavimento térreo do  Edifício Cotovia, situado à Rua Sagrado Coração de Jesus, nº 393, 29º 
Subdistrito - Santo Amaro; -  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 a mencionada 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, a credora fiduciária 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 pu-
blicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 08 de setembro de 2021. PLINIO 
ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de 
Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.220.383 o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intima-
ção dos devedores fiduciantes, ANDERSON GUARNIERI BALON, RG nº 218575919-SSP/SP, CPF/MF nº 
153.717.368-59, mecânico de bomba e MARIA NATERCIA GOMES DE OLIVEIRA BALON RG n° 343563836-
SSP/SP, CPF/MF n° 876.920.234-68, operadora de loja, brasileiros, casados, os quais se encontram em lo-
cal ignorado, incerto ou inacessível, 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, ficam intimados 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 qualifica-
do, a fim de efetuarem o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando 
o débito, em 08 de setembro de 2021, o valor de R$108.709,54 (Cento e oito mil, setecentos e nove 
reais e cinquenta e quatro centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato 
particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 438.136, referente ao Apartamento nº 501, 
localizado no 4º pavimento do Bloco 5 do empreendimento denominado Parque Saint Afonso, situado na Rua 
Humberto Scigliano nº 61, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, 
emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal dos fiduciantes e de todas as despesas com a 
publicação deste Edital. Ficam INTIMADOS os mencionados devedores fiduciantes que, no dia imediatamente 
posterior ao da última publicação do presente edital, serão os mesmos considerados como intimados e terão 
o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, 
ao credor fiduciário será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º 
do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar 
ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. 
São Paulo, 08 de setembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

Empro Tecnologia e Informação
Extrato – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 012/2021

Acha-se publicado no portal de compras da Empro Tecnologia e Informação, https://compras.empro.com.br, o Pregão 
Eletrônico Empro nº 012/2021, Processo nº 7460/2021 objetivando a aquisição de Scanners A3 de mesa de alta 
produção, scanner portátil de livro A3 e Scanner de Grande Formato, conforme Termo de Referência, Anexo I, deste 
Edital. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 20/09/2021, às 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na 
íntegra e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no Portal de Compras.
São José do Rio Preto/SP, 03 de setembro de 2021 Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1013171-34.2019.8.26.0004 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). JU 
HYEON LEE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Robinson Vieira Pereira, CPF/MF 336.326.388-
02, que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução, para cobrança da quantia de R$ 
12.442,88, dívida esta oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 621/4496483, emitida em 
10/08/2018. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação 
por edital para que no prazo de 03 dias úteis, a fluir após os 30 dias supra, pague o débito 
atualizado, sob pena de penhora. Em caso de pagamento dentro do tríduo, a verba honorária será 
reduzida pela metade. No prazo para Embargos (15 dias úteis), reconhecendo o crédito do 
exeqüente e depositando 30% do valor em execução incluindo custas e honorários advocatícios, 
poderá o executado requerer seja admitido pagar o restante em 06 parcelas mensais, acrescidas 
de correção monetária e juros de 1% ao mês. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, publicado na forma da lei. São Paulo, aos 01 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018144-23.2019.8.26.0007 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli 
Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a (o) WELLINGTON GOMES DA COSTA, Brasileiro, 
Solteiro, Estudante, RG25.859.843-8, CPF 084.187.837-45, com endereço à Rua Waldemar Silva, 149, 
Chácara Tubalinae Quartel, CEP 38413-306, Uberlandia - MG, que lhe foi proposta uma ação de 
ProcedimentoComum Cível por parte de SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO 
PAULO S/C Ltda, alegando em síntese: o pagamento da quantia de R$ 2.783,86 (dois mil, setecentos 
e oitentae três reais e oitenta e seis centavos), atualizado até o mês de julho de 2019, referente ao 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, curso de DIREITO e recebeu o CA nº 1 4061643, 
não cumprindo com os pagamentos dos meses: SETEMBRO E OUTUBRO ano letivo 2014. Estando a 
requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, paraque em 15 dias, a fluir dos 20 dias 
supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-secomo verdadeiros os fatos alegados. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixadoe publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 25 de agosto de 2021.,    

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA – SP 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1003573-15.2016.8.26.0278 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, Dr(a). SERGIO LUDOVICO MAR-
TINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTO DE LIMA, ALBERTO DE LIMA e MARIA DE LIMA, herdeiros 
e sucessores de MARIA DO CARMO DE LIMA que NB IMÓVEIS LTDA lhes ajuizou uma Notificação, para que 
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem no escritório da patrona da autora o débito de R$ 
1.382,79, devidamente atualizado, referente à aquisição do LOTE 26 Quadra 95 do loteamento denominado Par-
que Residencial Marengo Itaquaquecetuba São Paulo, com área total de 250,00m², sob pena de constituição em 
mora, rescisão do contrato e a reintegração da autora na posse do imóvel, condenando-o ainda, às demais comi-
nações legais e contratuais. Encontrando-se os réus, em local ignorado, deferiu-se a notificação por edital, ficando 
cientificados de que, após o cumprimento, os autos serão entregues à Requerente (artigo 729 do CPC). Será o 
presente edital, por extrato e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 04 de setembro de 2021. 



               

            

  

            
 
 
              




                  
      

     

               
                    


                  





    



  





 

 

CENTRO ESPÍRITA EM BUSCA DA VERDADE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL
De acordo com os Art. 28º e seguintes CAPÍTULO IV – DAS ELEIÇÕES, do Estatuto do CENTRO ESPÍRITA 
EM BUSCA DA VERDADE, estabelecido na Rua Antônio Cardoso Franco, nº 61, Bairro Casa Branca em Santo 
André, inscrito no CNPJ/MF sob nº 32.578.170/0001-44, convocamos todos os membros votantes, Trabalhadores 
Voluntários desta Casa para Reunião Ordinária a ser realizada em 04/09/2021 (sábado) às 14:00 horas, em primeira 
convocação, na sede do Centro, com a finalidade de tratarmos da seguinte Pauta: 1. ELEIÇÃO DA DIRETORIA E 
DO CONSELHO FISCAL PARA O EXERCÍCIO 2021/ 2.024.

Santo André, 23 de julho de 2021
Paulo de Jesus Fontanezzi

Presidente

EDITAL DE CONVOÇÃO DE ASSEMBLÉIA
PARA VOTAÇÃO DE ACORDO COLETIVO

ALMEIDA & TREVISOLLI FAST FOOD E RESTAURANTE
LTDA., inscrita no CNPJ nº 09.525.556/0001-76, com endereço
na AVENIDA LINS DE VASCONCELOS, nº 1324, CAMBUCI,
SÃO PAULO/SP, CEP 01538-001, representada na forma de seu
Contrato Social, doravante denominada “EMPRESA”, e, de outro
o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
REFEIÇÕES RÁPIDAS (FAST FOOD) DE SÃO PAULO -
SINDIFAST, organização sindical, inscrita no CNPJ nº 01.480.456/
0001-69, com sede na Rua Grajau, nº 662, Sumaré, São Paulo,
SP, CEP 01253-000, doravante denominado “SINDICATO”
convocam os empregados alocados na EMPRESA para
Assembleia Virtual, que ocorrerá no dia 09/09/2021, com início
às 11h00 e término às 12h00. O endereço eletrônico para votação
será divulgado através de comunicado que será fixado nas
dependências da empresa, bem como a minuta do Acordo
Coletivo de Trabalho objeto das tratativas, será discutida e
deliberada a seguinte Ordem do dia: enquadramento no piso
salarial especial com vigência de 01/11/2020 até 31/10/2021. A
votação e a homologação do instrumento coletivo obedecerão
às disposições estatutárias e às normas do ordenamento pátrio.

São Paulo, 03 de setembro de 2021.
Ataíde Francisco de Morais Júnior – Diretor Presidente

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de 
cadastro reserva nacional para atuar em São Paulo (Parque Novo Mundo/SP).

Assistente Administrativo I – código: 1211/21;

Técnico de Formação Profissional I – código: 1212/21.

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas, 
durante o período de inscrições,  que será de 08/09 a 15/09/2021.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 
específicos, avaliação documental e entrevista.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1129505-33.2014.8.26.0100. 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) Domingos Hugo Citti, Walter Van Aken, Wonterus Johannes Van Aken, 
Esp. Frieda Martha Unger Van Aken, Vicente Tesouro, Amelia dos Santos Tesouro, Cecilia Querino Dias de Oliveira, Hilda 
Maria de Lima Souza, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que ELEONORA VALTCHEFF, ANA LUCIA LEIS VALTCHEFF MARIANI DE OLIVEIRA, REGINALDO DE 
OLIVEIRA, TATIANA LEIS VALTCHEFF MARIANI e GUSTAVO LEIS VALTCHEFF MARIANI ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Isabel Garcia Marques nº 186 Vila Holambra, 
São Paulo SP - CEP 03385-120, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1000179-92.2018.8.26.0257 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Ipuã, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos de Jesus Gomes, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JURANDIR HONORIO SILVA, Brasileiro, CPF 226.547.688-99, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do Brasil S/A, alegando em síntese dívida relaitiva à 
Cédula Rural Pignoratícia n° 40/01580-7, cok vencimento final em 20/09/2017. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e pas-
sado nesta cidade de Ipua, aos 19 de maio de 2021. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008157-03.2018.8.26.0005 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLISVAN RAMOS DE MOURA, 
Brasileiro, Solteiro, Motorista, RG 37.591.792, CPF 318.154.878-28, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Mohamad Ibrahim Saleh, alegando em síntese: O 
requerente é comerciante distribuidor de gás liquefeito de petróleo, e, nessa condição sua empresa 
forneceu para o requerido, recebendo para pagamento da mercadoria fornecida, os cheques nºs 
000049, com o valor de R$ 350,00 com vencimento para 06.11.2010; 000051, com valor de R$ 250,00 
com vencimento para 08.11.2010; 000052, com valor de R$ 350,00 com vencimento para 08.11.2010; 
000053, com valor de R$ 350,00 com vencimento para 10.11.2010; 000054, com valor de R$ 450,00 
com vencimento para 13.11.2010; 000055, com valor de R$ 450,00 com vencimento para 14.11.2010; 
000056, com valor de R$ 350,00 com vencimento para 16.11.2010; 000057, com valor de R$ 350,00 
com vencimento para 18.11.2010; 000058, no valor de R$ 350,00, com vencimento para 19.11.2010; 
000059, no valor de R$ 350,00 com vencimento para 20.11.2010; 000060, no valor de R$ 400,00 com 
vencimento para 20.11.2010. Ocorre que os cheques foram devolvidos. Os valores, devidamente 
corrigidos até novembro de 2017, pela tabela de correção do Tribunal de Justiça de São Paulo, atinge a 
soma de R$ 11.679,73, que deverá ser atualizado na data de eventual pagamento. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de agosto de 2021. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001519-80.2018.8.26.0642. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara, do Foro de Ubatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). Diogo Volpe Gonçalves Soares, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem e a quem possa interessar, que por este Juízo e Secretaria
se processam os autos da AÇÃO DE COBRANÇA, movida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM DAS PALMEIRAS,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, sob o nº 27.189.691/0001-70, sediada na Travessa Yassuo Utiyama,
nº 50, Bairro Estufa I, CEP 11680-000, Ubatuba-SP, em face de FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, portadora do RG nº
05.881.538-2, e do CPF nº 792.397.067-04, residente e domiciliada na Rua Juvêncio Amaro de Oliveira, nº 89, Centro,
CEP 11680-000, Ubatuba-SP, objetivando a cobrança do débito condominial, referente à unidade autônoma, denominada
apartamento de nº G-11, do condomínio Requerente, no valor de R$1.834,70 (Um mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais,
e Setenta Centavos), mais os acréscimos legais incidentes até a data do efetivo pagamento, tudo relativo ao Processo nº
1001519-80.2018.8.26.0642. Por se encontrar a Requerida em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente edital
para a CITAÇÃO de FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, RG nº 05.881.538-2, e do CPF nº 792.397.067-04, para
apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, após o decurso de 30 (trinta) dias, de publicação do
presente edital. Em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC), caso contrário, serão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pela Requerente (art.341, I, II, e III, do CPC). Para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar desconhecimento ou erro, será o presente afixado no local de costume deste Juízo da
3ª Vara Cível, do Foro de Ubatuba, na Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Estufa II – CEP 11680-000, Fone: (12) 3833-
9188, Ubatuba-SP – E-mail: ubatuba3@tjsp.Jus.Br. Horário de Atendimento ao Público: das 13:00 às 19:00 horas. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ubatuba, aos 26 de julho de 2021.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 1025542-62.2020.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Ida Inês Del Cid, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO move uma Desapropriação
- Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra Emma Rossin Gallo - Espólio, objetivando desapropriar
uma área de terreno com 142,50m² (cento e quarenta e dois metros e cinquenta decímetros quadrados), e benfeitorias
existentes, que consta pertencer a Emma Rossi Galo - Espólio, representado por seu Inventariante, MÁRCIO REZENDE
DE MOURA, situada na Avenida Newton Monteiro de Andrade nº 229, São Bernardo do Campo/SP, imóvel inscrito no
cadastro imobiliário municipal sob o nº 002-003-074-000, registrado no 1º Oficial de Registro de Imóveis de São Bernardo
do Campo, sob nº 44639, e devidamente caracterizado na planta nº A3-1971, declarados de utilidade pública conforme
Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins
do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 20 de agosto de 2021.

EDITAL DE 1º e 2º leilão dos DIREITOS AQUISITIVOS (devedor fiduciante) do EXECUTADO sobre o bem imóvel abaixo descrito e para
INTIMAÇÃO do executado UHESLLEI VANDRE DOS SANTOS SÃO PEDRO (CPF nº 034.101.315-31, RG nº 38.241.069-5), bem como sua
esposa, se casado for, O CREDOR FIDUCIÁRIO BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ.00.000.000/0001-91), e demais interessados, expedido nos autos
da ação de EXECUÇÃO movida por CONDOMÍNIO EDIFICIO PARQUE SANTA CLARA (CNPJ.22.778.951/0001-29), PROCESSO 1033665-
41.2016.8.26.0224. O Doutor Mauro Civolani Forlin, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da Lei, nos termos do
Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões
(www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM: OS DIREITOS AQUISITIVOS (devedor fiduciante) SOBRE o “Apartamento
nº 308, localizado no 2º andar (ou 3º pavimento) do BLOCO 03, do empreendimento denominado “PARQUE SANTA CLARA”, situado na Avenida
Maria Ricci Perrota, Nº 101, perímetro urbano deste município, com a área privativa de 40,32m², área comum de 6,2812m², perfazendo a área total
de 46,6012m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,001073494 no terreno (com 51.053,85m²) e demais coisas comuns do condomínio. Ao referido
apartamento cabe o direito ao uso de 01 (uma) vaga descoberta indeterminada, localizada na garagem coletiva (situada no térreo do empreendimento).
Ao referido apartamento corresponde ainda uma fração equivalente a 43,8260m² da área comum descoberta, a qual a municipalidade não considerou
como área edificada (tanto no projeto como no alvará de aprovação) por ser área descoberta. Matrícula nº 119.427 do 1º Registro de Imóveis de
Guarulhos/SP, do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Uhesllei Vandre dos Santos São Pedro, CPF nº 034.101.315-
31, RG nº 38241069-5. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo,
observadas as consequências do descumprimento das obrigações inerentes. ONUS: Consta conforme R.4, da citada matricula, que o proprietário
alienou fiduciariamente o imóvel em favor do BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ.00.000.000/0001-91); e conforme Av.6, registro da penhora exequenda;
AVALIAÇÃO: R$180.000,00 (Setembro/2020); DÉBITO EXEQUENDO – fls.132: R$8.924,67 em Junho/2018; SALDO DEVEDOR CREDOR
FIDUCIÁRIO: R$178.683,11 até 22/06/2021. DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 17 de Setembro de 2021, às 14:00 horas,
encerrando-se no dia 22 de Setembro de 2021, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no
dia 13 de Outubro de 2021, às 14:00 horas; CONDIÇÕES DE VENDA - No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor de avaliação
do bem (atualizado monetariamente). Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa, que
se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances
não inferiores a 70% da última avaliação atualizada. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de
arrematação parcelada, devendo anteceder o início de cada leilão, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até
30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo
da causa (Art. 891, Par. Único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). CASO O VALOR DA ARREMATAÇÃO NÃO QUITE OS DÉBITOS
CONDOMINIAIS E DÉBITO FIDUCIÁRIO, O ARREMATANTE FICARÁ RESPONSÁVEL PELA QUITAÇÃO DO EVENTUAL SALDO DEVEDOR
JUNTO AO BANCO CREDOR. A atualização deverá ser pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judiciais comuns. Desde já, fica
consignado que o arrematante deverá efetuar o pagamento em até 24 horas após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro (artigos 18 e 19 do aludido
Provimento). Fica claro, ainda, que, se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 NCPC), 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. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual
para fins de ressarcimento pelo executado. Nos moldes do art. 20 do Prov. 1625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juízo
após a efetiva comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá
ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização
do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC).
COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante
DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial.
DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO - Se após a publicação do edital de leilões o devedor remir a execução na forma do artigo 826 do CPC/2015, deverá
este pagador efetuar, inclusive, a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda),
em remuneração aos serviços de organização e divulgação das hastas públicas até então executados, conforme já decidido pelo E. STJ em caso
análogo (Resp 185656-DF, 3ª. T, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p. 00317). DO ACORDO - Por analogia, sendo entabulado acordo entre
as partes após a publicação do edital de leilões, o pagador deverá arcar com a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco
por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos serviços até então executados. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE
- O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme
o art. 130, parágrafo único do CTN. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de
gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos
necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do
arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça.
Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email:
phillipe@argoleiloes.com.br. Ficando o executado UHESLLEI VANDRE DOS SANTOS SÃO PEDRO, bem como sua esposa, se casado for, O
CREDOR FIDUCIÁRIO BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ.00.000.000/0001-91), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso
não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento.
Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 16 de agosto de 2021.
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 A A Amazônia brasileira re-
gistrou em agosto de 2021 
mais de 28 mil focos de quei-
madas -o terceiro pior resul-
tado para o período nos úl-
timos 11 anos. Os números, 
disponibilizados nesta sema-
na pelo Inpe (Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais), 
só ficaram atrás dos registra-
dos em 2019 e 2020, os dois 
primeiros anos do governo 
de Jair Bolsonaro (sem par-
tido).

Os incêndios no bioma 
costumam estar associados 
ao desmatamento. O fogo é 
usado para queimar a vege-
tação derrubada -e que foi 
deixada secando- e para lim-
par pastos.

Desde o final de junho um 
decreto presidencial veta o 
uso de queimadas para fins 
agrícolas e/ou em florestas 
no País.

O recorde de incêndios 
para agosto aconteceu há 
dois anos, quando foram 
mais de 30 mil focos de quei-
madas na região. Na ocasião, 
ocorreu o chamado “dia do 
fogo”, quando proprietários 
de terra combinaram incên-
dios simultâneos na região 
de Novo Progresso (no sul 
do Pará), segundo apontam 
as investigações sobre o caso.

A ação começou por vol-
ta do dia 10 daquele mês e 
acabou chamando a aten-
ção internacional. Na época, 
tanto o presidente francês, 
Emmanuel Macron, quanto 
a primeira-ministra alemã, 
Angela Merkel, se manifes-
taram publicamente sobre o 
tema e pediram providências 
para conter a destruição da 
floresta.

As queimadas do “dia do 
fogo” na Amazônia e em ou-

O fogo é usado para queimar a vegetação derrubada -e que foi deixada secando- e para limpar pastos

VINÍCIUS MENDONÇA/IBAMA

Amazônia tem 3º pior 
agosto de queimadas

ÚLTIMOS 11 ANOS. Os números, disponibilizados pelo Inpe, só fi caram atrás dos 
registrados em 2019 e 2020, os dois primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro

tros biomas (inclusive em 
países vizinhos) chegaram a 
escurecer até mesmo o céu 
da cidade de São Paulo -que 
fica a 2.000 km de Novo Pro-
gresso.

O segundo lugar no ran-
king dos incêndios na Ama-
zônia de agosto do ranking 
pertence a 2020, com mais 
de 29 mil focos de queima-
das no mês.

Dados recentes do Map-
Biomas Fogo (projeto cria-
do por uma série de ONGs 
para monitorar o assunto) 
apontam que, nos últimos 
36 anos, Amazônia e cerra-
do foram os biomas que mais 
queimaram no Brasil.

Ao todo, nesse período, 
quase 20% do território bra-
sileiro foi atingido pelo fogo. 
Anualmente, os incêndios 
consomem 1,8% do territó-
rio nacional, uma área do ta-

manho da Inglaterra.
Historicamente, as quei-

madas no país começam a 
ser feitas entre junho e ju-
lho e chegam ao auge em se-
tembro -durante o período 
de seca, portanto.

Dados apontam que os in-
cêndios registrados no país 
nesse período concentram-
-se em áreas de vegetação 
nativa e costumam ocorrer 
dentro de propriedades par-
ticulares. Assim, é possível 
determinar quem é o dono 
do terreno onde aconteceu a 
queimada.

Desde o início de seu go-
verno, Bolsonaro vem sendo 
criticado por algumas de suas 
declarações sobre o tema, 
como quando ele minimizou 
o desmatamento ou quando 
defendeu de maneira reitera-
da a liberação de mineração 
em terras indígenas. (FP)

O recorde de 
incêndios para 
agosto aconteceu 
há dois anos, 
quando foram 
mais de 30 
mil focos de 
queimadas 
na região; na 
ocasião, ocorreu 
o chamado “dia 
do fogo”, quando 
proprietários 
de terra 
combinaram 
incêndios 
simultâneos

No Congresso o clima está concentrado em um 
tema: as manifestações para o próximo dia 7 de 
Setembro na capital paulista. Grupos de parlamen-

tares, até mesmo das regiões do Centro Oeste e Sul, estão 
mobilizados para irem à Paulista. Grupos de Whatsapp 
foram criados apenas com esse propósito. Eles calculam o 
maior evento dos últimos anos. A estratégia é que muitos 
irão participar pela manhã em Brasília, e seguem para São 
Paulo, com horários previstos do presidente Bolsonaro no 
ato, às 10 e às 16h, respectivamente.  A apuração é que cerca 
de 35 ônibus das cidades do interior irão desembarcar no 
maior símbolo da cidade de SP no ato pró-Bolsonaro.

DIA D 
Grupos se mobilizam

A ênfase à identificação precoce 
de alterações auditivas ou 

visuais, fatores que prejudicam 
enormemente o desempenho 

escolar e a interação social

Deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG), relator da 
proposta, na Comissão que aprovou prioridade para 
realização de exames visuais e auditivos em alunos.

Semana que vem
A votação do novo Código Eleitoral que trata de 
quarentena de 5 anos para juízes e militares foi adiada 
para o dia 8. É fato que visam proibir candidaturas de 
alguns candidatos, entre elas, do ex-ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sérgio Moro. Nos bastidores do 
Planalto, é ouvido que Bolsonaro vetaria a decisão do 
Congresso, caso fosse aprovado.

Semana que vem II
Para a mesma data, o Supremo Tribunal Federal convo-
cou o julgamento sobre marco temporal. Uma pressão 
indígena estava nos arredores da Corte, cerca de 600 
índios, com essa segunda vez adiada a data, o números 
deles diminuiu no local.

Aos trabalhadores
A Câmara aprovou novas mudanças do Imposto de 
Renda sobre pessoas físicas e empresas. Uma vitória a 
favor de muitos trabalhadores no Brasil. Isenção e re-
dução de imposto é sempre bem quisto aos brasileiros 
que são, entre os que mais pagam tributos no Mundo.

Humanização
Foi sancionada nesta sexta-feira (3) a lei que regula-
menta videochamadas para pacientes internados. Com 
isso, os serviços de saúde propiciarão, no mínimo, uma 
videochamada por dia, respeitadas as observações 
médicas, para pacientes internados em enfermarias, 
apartamentos e unidades de terapia intensiva (UTIs), 
impossibilitados de receber visitas de seus familiares. A 
medida simples, mas de grande valor aos enfermos.

Direto 
de Brasília

Por Guri do Planalto
editor@gazetasp.com.br 

VANESSA CARVALHO/BRAZIL PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO 

Brasil + Mundo

O 7 de setembro é um feriado nacio-
nal. Data de referência ao civismo 
e a lembrança da declaração de in-
dependência do Brasil (1822), frente 
ao colonialismo português. 

Sabe-se que foi um evento multifacetado, por 
vários acordos e desavenças, até envolvendo a 
Maçonaria Brasileira, com Gonçalves Ledo e José 
Bonifácio. Além da influência externa da França 
e dos Estados Unidos. 

Quase 200 anos depois, teremos um outro 
tipo de comemoração, com manifestações polí-
ticas por todo o país tomando o lugar dos desfi-
les militares. 

Bolsonaro propôs, junto com sua equipe, após 
a derrota do voto impresso na Câmara, um gran-
de movimento para este feriado. O bolsonarismo 
estará nas ruas.

Grupo de empresários, bancos e até o agrone-
gócio estão nesse bojo ora pela garantia da de-
mocracia, ora a favor do pleno apoio à Bolsonaro. 

Nas ruas estarão as vontades de mudança ra-
dical no Tribunal Superior Eleitoral-TSE e no Su-

premo Tribunal Federal-STF. Além da intervenção 
militar. Do outro lado, clama pelo impedimento 
do Presidente.

Teremos aglomerações, mas o novo corona ví-
rus, pelo jeito,  não foi “convidado” para a festa, e 
muitas pessoas, ainda, continuam in-
ternadas e outras infectadas. A Pan-
demia prossegue. Aparentemente as 
Forças Armadas desembarcaram des-
sa aventura, mas, vários policiais milita-
res aderiram ao chamado bolsonarista 
e colocaram o combustível necessário 
para que o evento ecoasse. Estão des-
contentes com os seus governadores e 
com a política salarial, principalmente 
com João Doria em São Paulo.
As pretensões para 2022 estão na 
mesa, ou melhor, nas ruas, a direita com seus 
motivos, a oposição com outros e ambas pode-
rão  manifestar, vide a recente decisão do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo. Neste 07 de setem-
bro não teremos desfiles militares, mas uma 
grande prévia das eleições de 2022. 

Neste 7 de 
setembro não 
teremos des� les 
militares, mas 
uma grande prévia 
das eleições de 
2022

Célio Egidio
celioegidio@gmail.com
Colaborador 

Célio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio Egidio

Eleições 2022
Sete de setembro, o 
desfi le virou palanque

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

DocuSign Envelope ID: 85CFDD44-BDF6-43F1-AE5D-5DD8F5054C45



A10gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A QUARTA-FEIRA, 8 DE SETEmBRO DE 2021 

Curtas

LUTO. Nascido em 22 
de abril de 1939, em 
Santos, no litoral pau-
lista, o ator, diretor de 
teatro, autor, produtor 
e político Sérgio Duar-
te Mamberti, morto na 
madrugada desta sex-
ta-feira (3) aos 82 anos. 
Em julho deste ano, 
Mamberti havia sido 
hospitalizado para tra-
tar de uma pneumo-
nia e chegou a passa 
por uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). 
Após cerca de 15 dias, se 
recuperou e teve alta.

NOVA TEMPORADA. 
A atriz Kate Walsh vai 
participar novamen-
te de “Grey’s Anatomy” 
como a médica Addi-
son Forbes Montgo-
mery. Ela confirmou a 
informação no Insta-
gram. “Estou tão feliz 
por estar em casa nova-
mente”, disse. Segundo 
o site Deadline, a perso-
nagem vai aparecer em 
vários episódios da 18ª 
temporada, que estreia 
dia 30 de setembro.

GRÁVIDA. A modelo 
Bárbara Evans anun-
ciou nesta sexta que 
está grávida do seu pri-
meiro filho. Em vídeo 
publicado nas redes, a 
modelo mostra desde 
o momento em que es-
pera ficar pronto o re-
sultado até a hora em 
que conta para o mari-
do, Gustavo Theodoro, 
a novidade. “Barbrinha. 
Meu Deus do céu, eu 
não esperava”, disse ele.

‘É o Titanic’

Atriz e cantora mexicana 

Thalia Sodi, após sua casa 

ficar alagada em meio ao 

temporal nos Estados Unidos

É 
provável que, pela 
curiosidade ine-
rente deste encon-
tro, você salte as 
primeiras faixas 

de “Dawn of Chromatica”, o 
álbum de remixes de Lady 
Gaga, para desbravar logo o 
resultado do encontro entre 
o pop 100% made in Brazil 
de Pabllo Vittar com a esté-
tica gringa -e tantas vezes 
revolucionária- da Mother 
Monster em “Fun Tonight”. 
Fun Tonight” de Pabllo, cuja 
versão transforma a então 
balada de house music num 
forrozão dos bons, com di-
reito a sanfona, um saxofo-
ne esperto acompanhando 
os vocais e aquela inquietan-
te bateria eletrônica da pisa-
dinha. O álbum já está dis-
ponível no Spotify.

DUETO 
Gaga e Pabllo caem no forró
Lady Gaga e 
Pabllo Vittar 
fazem forrozão 
dos bons em disco 
desconjuntado

Músicas póstumas
O cantor  Ednardo também está na lista de artistas interessa-
dos em gravar canções inéditas de Belchior, incluindo uma 
recém-descoberta pelo jornalista  Renato Vieira. Assim como 
Fagner e Vannick, filha de Belchior, Ednardo está preparando 
um projeto em homenagem ao músico, com quem já traba-
lhou e de quem foi amigo. “Comecei a pensar em gravar um 
disco de músicas inéditas, com solos e parcerias que fiz há 
bastante tempo, inclusive no início da carreira”.

Inspiração
Seja na terra, no céu ou na 
água, definitivamente o que 
o modelo, apresentador e 
atleta Fernando Fernandes, 
40, mais gosta é praticar 
aventura. E é com a propos-
ta de mostrar tudo o que faz 
que ele decidiu criar seu pró-
prio canal no YouTube. Por 
lá, publica viagens, rotina e 
os esportes que mais gosta 
de praticar.

Acidente
Tirullipa sofreu um acidente 
de moto dentro do condo-
mínio onde mora e preci-
sou passar por uma cirur-
gia no ombro. Na operação 
foi necessário colocar onze 
parafusos e uma placa. Em 
vídeos publicados no Insta-
gram nesta quinta, o humo-
rista afirmou não ter falado 
antes sobre o assunto por-
que gosta de vender alegria.

Affair de Caio Castro é ameaçada 
Apontada como pivô da separação entre Caio Castro e Grazi Massafera, a atriz Larissa Bone-
si, que faz filmes na Índia, diz que tem sofrido ameaças de morte. De acordo com ela, nunca 
houve traição por parte dela com Castro, embora eles já tenham tido um relacionamento 
rápido em outros tempos. A atriz reitera que não tem nada a ver com a separação. “Eu não 
tenho nada a ver com essa separação, eu não fui pivô de nada, não houve traição, não houve 
essas trocas de mensagens. Essas coisas que estão falando são pura mentira.”
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LUTO. Nascido em 22 
de abril de 1939, em 
Santos, no litoral pau-
lista, o ator, diretor de 
teatro, autor, produtor 
e político Sérgio Duar-
te Mamberti, morto na 
madrugada desta sex-
ta-feira (3) aos 82 anos. 
Em julho deste ano, 
Mamberti havia sido 
hospitalizado para tra-
tar de uma pneumo-
nia e chegou a passa 
por uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). 
Após cerca de 15 dias, se 
recuperou e teve alta.

NOVA TEMPORADA. 
A atriz Kate Walsh vai 
participar novamen-
te de “Grey’s Anatomy” 
como a médica Addi-
son Forbes Montgo-
mery. Ela confirmou a 
informação no Insta-
gram. “Estou tão feliz 
por estar em casa nova-
mente”, disse. Segundo 
o site Deadline, a perso-
nagem vai aparecer em 
vários episódios da 18ª 
temporada, que estreia 
dia 30 de setembro.

GRÁVIDA. A modelo 
Bárbara Evans anun-
ciou nesta sexta que 
está grávida do seu pri-
meiro filho. Em vídeo 
publicado nas redes, a 
modelo mostra desde 
o momento em que es-
pera ficar pronto o re-
sultado até a hora em 
que conta para o mari-
do, Gustavo Theodoro, 
a novidade. “Barbrinha. 
Meu Deus do céu, eu 
não esperava”, disse ele.

‘É o Titanic’

Atriz e cantora mexicana 

Thalia Sodi, após sua casa 

ficar alagada em meio ao 

temporal nos Estados Unidos

É 
provável que, pela 
curiosidade ine-
rente deste encon-
tro, você salte as 
primeiras faixas 

de “Dawn of Chromatica”, o 
álbum de remixes de Lady 
Gaga, para desbravar logo o 
resultado do encontro entre 
o pop 100% made in Brazil 
de Pabllo Vittar com a esté-
tica gringa -e tantas vezes 
revolucionária- da Mother 
Monster em “Fun Tonight”. 
Fun Tonight” de Pabllo, cuja 
versão transforma a então 
balada de house music num 
forrozão dos bons, com di-
reito a sanfona, um saxofo-
ne esperto acompanhando 
os vocais e aquela inquietan-
te bateria eletrônica da pisa-
dinha. O álbum já está dis-
ponível no Spotify.

DUETO 
Gaga e Pabllo caem no forró
Lady Gaga e 
Pabllo Vittar 
fazem forrozão 
dos bons em disco 
desconjuntado

Músicas póstumas
O cantor  Ednardo também está na lista de artistas interessa-
dos em gravar canções inéditas de Belchior, incluindo uma 
recém-descoberta pelo jornalista  Renato Vieira. Assim como 
Fagner e Vannick, filha de Belchior, Ednardo está preparando 
um projeto em homenagem ao músico, com quem já traba-
lhou e de quem foi amigo. “Comecei a pensar em gravar um 
disco de músicas inéditas, com solos e parcerias que fiz há 
bastante tempo, inclusive no início da carreira”.

Inspiração
Seja na terra, no céu ou na 
água, definitivamente o que 
o modelo, apresentador e 
atleta Fernando Fernandes, 
40, mais gosta é praticar 
aventura. E é com a propos-
ta de mostrar tudo o que faz 
que ele decidiu criar seu pró-
prio canal no YouTube. Por 
lá, publica viagens, rotina e 
os esportes que mais gosta 
de praticar.

Acidente
Tirullipa sofreu um acidente 
de moto dentro do condo-
mínio onde mora e preci-
sou passar por uma cirur-
gia no ombro. Na operação 
foi necessário colocar onze 
parafusos e uma placa. Em 
vídeos publicados no Insta-
gram nesta quinta, o humo-
rista afirmou não ter falado 
antes sobre o assunto por-
que gosta de vender alegria.

Affair de Caio Castro é ameaçada 
Apontada como pivô da separação entre Caio Castro e Grazi Massafera, a atriz Larissa Bone-
si, que faz filmes na Índia, diz que tem sofrido ameaças de morte. De acordo com ela, nunca 
houve traição por parte dela com Castro, embora eles já tenham tido um relacionamento 
rápido em outros tempos. A atriz reitera que não tem nada a ver com a separação. “Eu não 
tenho nada a ver com essa separação, eu não fui pivô de nada, não houve traição, não houve 
essas trocas de mensagens. Essas coisas que estão falando são pura mentira.”
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 A O Sistema Brasileiro de Te-
levisão (SBT) vai comercializar 
parte de seu acervo de ima-
gens via NFT (Token não fungí-
vel, em tradução livre). O leilão 
acontece até 30 de setembro 
na plataforma InspireIP, star-
tup  especializada em leilão de 
obras digitais.

Para a disputa, foram lan-
çadas quatro imagens  do 
apresentador Silvio Santos, 
em diversas ações transmiti-
das pela emissora: Onde tudo 
começou – 1981; De casa nova 
– 1996; Topa Tudo por Dinhei-
ro – 1992 e Teleton – 1998.

Os lances serão feitos por 
meio da criptomoeda MATIC, 
com valor inicial de cada ima-
gem, na conversão para reais, 
correspondendo a cerca de 
R$ 40. Os interessados pode-
rão comprar através do car-

SBT vai comercializar parte do  
acervo em leilão no próximo dia 30 

Em parceria 
com a empresa 
InspireIP, SBT 
irá comercializar 
obras digitais 
em NFT  em 
celebração do 
aniversário de 40 
anos da emissora

tão de crédito pela carteira 
Metamask.

Segundo o SBT, será gerado 
somente 1 NFT para cada ima-
gem. Após a compra, o arre-
matante terá posse do NFT re-
gistrado na blockchain, o que 
dará o direito de revender o 
NFT apenas no marketplace.
(GM)

 A Os leilões de veículos 
apreendidos devem se tornar 
mais rápidos e menos buro-
cráticos daqui para a frente. 
Ao menos é o que promete 
o WS-RenaJud, versão avan-
çada e atualizada do sistema 
on-line de restrição judicial de 
veículos lançada no dia 31 de 
agosto, durante a prorrogação 
da parceria entre o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e os 
Ministérios da Justiça e de Se-
gurança Pública e da Infraes-
trutura.

De acordo com o ministro 
Luiz Fux, presidente do CNJ, 
a nova versão do sistema é 
mais ágil porque possibilita o 
cumprimento em tempo real 
das ordens judiciais, como a 
realização de leilões.

Segundo informações pu-
blicadas pela Agência CNJ de 
Notícias, na nova ferramenta, 

Novo Renajud irá 
agilizar leilões

as dívidas vinculadas a veí-
culos alienados, como IPVA 
e multas de trânsito, são au-
tomaticamente transferidas 
para o CPF ou CNPJ da pessoa 
que tem o débito. Com isso, 
a Justiça poderá autorizar a 
remarcação de novo chassi, 
uma pré-condição para a alie-
nação, que antes levava cerca 
de 18 meses.

A ferramenta também 
irá permitir a efetivação de 
decisão de suspensão e libe-
ração de carteiras nacionais 
de trânsitos de forma auto-
mática e sem a necessidade 
de emissão de ordens judi-
ciais. Ainda segundo o CNJ, 
à medida que o WS-Renajud 
tiver seu uso disseminado, 
o sistema atual do Renajud, 
acessado via página especí-
fica na web, será desconti-
nuado. (GM) 

Segundo o Sistema Brasileiro de Televisão, será gerado somente 1 
NFT para cada imagem, o que torna a obra ainda mais exclusiva

DIVULGAÇÃO

 A Até a próxima segunda- 
feira, 13 de setembro, o banco 
Santander realiza um feirão 
de imóveis no qual irá dispo-
nibilizar mais de 350 proprie-
dades em leilão. As disputas 
serão divididas em três pre-
gões, organizados pelas pla-
taformas Mega Leilões, Biasi 
Leilões e Sold Leilões.

Na Mega Leilões serão rea-
lizados dois eventos, às 11h 
e às 14h. O primeiro conta-
rá com 96 imóveis residen-
ciais, localizados nos estados 
da Bahia, Goiás, Mato Gros-
so, Minas Gerais, Paraná, Per-
nambuco, Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina, 
Sergipe e São Paulo. Enquan-
to o segundo terá 41 imóveis 
comerciais. Somados os dois 
certames, os lances iniciais 
variam de R$ 48 mil a R$ 30,1 
milhões.

A Biasi Leilões, por sua vez, 
colocará em disputa 90 imó-
veis nos estados de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, Pernambu- A Biasi Leilões colocará em disputa 90 imóveis, entre comerciais e residenciais, em diversos estados

DIVULGAÇÃO/BIASI LEILÕES

Feirão de imóveis Santander 
leiloa mais de 350 imóveis 

OPORTUNIDADE. Lotes disponíveis incluem imóveis comerciais e residenciais; leilões ocorrem em três empresas

co, Amazonas, Bahia, Ceará 
e Pará.

Em São Paulo há 23 lotes, 
com destaque para uma casa 
de 598 m², na Capital, avalia-
da em R$ 1,4 milhão, mas com 
lance mínimo de R$ 949,9 
mil. O pregão acontece às 14h.

O outro evento acontece às 
13h30 na Sold Leilões, empre-
sa do Grupo Superbid. Na oca-
sião estarão à venda 90 imó-
veis, com lances iniciais entre 
R$ 48,3 mil e R$ 1,5 milhão.

Há oportunidades em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Rio Gran-
de do Sul.

A região sudeste é a que 
conta com o maior núme-
ro de ofertas, sendo possível 
arrematar uma casa em São 
Paulo, com 184 m², a partir de 
R$ 561 mil.

Os interessados nas dis-
putas devem se cadastrar no 
site da respectiva leiloeira.  
(Gladys Magalhães) 

Livraria 
da Vila 
inaugura 6ª 
unidade

 A Na contramão da crise do 
setor, que levou diversas li-
vrarias a fecharem as portas 
nos últimos anos, bem como 
a crise provocada pela pande-
mia do novo coronavírus, a 
Livraria da Vila acaba de inau-
gurar sua sexta unidade em 
menos de um ano, somando 
15 unidades no total.

A nova loja, inaugurada 
no dia 02 de setembro, fica 
no Shopping Center Norte, na 
zona norte de São Paulo. Com 
600 m², ela se junta a outras 
cinco que a empresa abriu na 
região metropolitana, desde 
dezembro do ano passado, e é 
um exemplo da estratégia da 
empresa, que vem apostando 
em unidades mais compac-
tas para continuar expandin-
do, além de contribuir para o 
fortalecimento do mercado 
editorial.

“Quanto mais unidades, 
mais firme a Livraria da Vila 
segue no propósito de cola-
borar para que o Brasil seja 
cada vez mais um país de lei-
tores”, conclui Samuel Seibel, 
presidente da Livraria da Vila.  
(GM)

EM UM ANO

 A A Sodré Santoro recebe até 
às 9h15 do dia 11 de setembro, 
os lances dos interessados em 
arrematar um dos cinco lotes 
de carros clássicos, que parti-
cipam de um leilão do gêne-
ro organizado pela empresa. 
Os carros são provenientes de 
bancos e seguradores e pos-
suem lances iniciais menores 
que R$ 30 mil.

O veículo mais disputado, 
com 82 lances até a sexta-feira 
(3), era um Volkswagen Fusca 
1600, ano 1995, modelo 1996, 
na cor branca. Movido à gaso-
lina, com câmbio manual e 
59,3 mil quilômetros rodados, 
estava cotado em R$ 17 mil. 

Leilão tem carros clássicos 
por menos de R$ 30 mil

Volkswagen Kombi, ano e modelo 1995, possui lance de R$ 18 mil

DIVULGAÇÃO/SODRÉ SANTORO

Fusca, Kombi e Corcel estão entre os lotes disponíveis no leilão 
organizado pela plataforma Sodré Santoro, marcado para dia 11

Um Ford F 600, ano e mo-
delo 1966, com pouco mais 
de  quatro mil quilômetros 
rodados, é o segundo com o 
maior número de lances. Até 
o fechamento desta matéria, 
o veículo havia recebido 37 
lances e podia ser arrematado 
a partir de R$ 29 mil.

O leilão ainda conta com 
outras três relíquias, que cos-
tumam despertar paixões em 
colecionadores. Um Volkswa-
gen Fusca 1500, ano e modelo 
1972, com 38,8 mil quilôme-
tros rodados, na cor verde, 
está cotado em R$ 22 mil. Já 
uma Volkswagen Kombi, pre-
ta e vermelha, ano e mode-
lo 1995, pode ser adquirida a 
partir de R$ 18 mil, enquanto 
um Ford Corcel II, branco, ano 
e modelo 1979, possui lance 
mínimo de R$ 7 mil.

Para participar da disputa 
basta se inscrever no site da lei-
loeira, onde é possível acessar 
o edital, ver fotos dos veículos 
e se informar sobre as condi-
ções de pagamento. (GM)

 A Referência no mercado de 
móveis e decoração, a Etna 
realiza até a próxima quarta- 
feira, 8 de setembro, às 15h, 
um leilão de móveis com des-
contos de até 70% sobre o va-
lor de mercado. O certame 
acontece somente on-line por 
meio da plataforma Superbid 
Marketplace.

Ao todo estão disponíveis 
55 lotes de móveis variados, 
provenientes de logística re-
versa e dos showrooms das 
lojas. Os lances iniciais va-
riam de R$ 90, para uma pol-
trona Dora Sued, na cor grafi-
te, a R$ 1,4 mil, pedido por um 
sofá de três lugares, branco, 
Ext. Iguape Rossini.

Outra oferta é um sofá 
cama, de dois lugares, na cor 
chumbo, que pode ser arre-
matado a partir de R$ 200. 

Etna vende móveis  
a partir de R$ 90

Pelo mesmo valor, é possí-
vel adquirir uma cadeira Lita 
Linn, na cor areia.

Vale destacar ainda um 
painel para TV, com rack, de 
160 cm, que possui lance mí-
nimo de R$ 240, ou uma cô-
moda Horizonte, branca, que 
sai a partir de R$ 350.

Alguns móveis podem 
conter pequenas avarias, 
dessa forma, é aconselhável 
agendar uma visitação antes 
de fazer ofertas. Vale lembrar 
também que é possível ver fo-
tos dos lotes disponíveis, bem 
como acessar o edital para sa-
ber as condições de conserva-
ção e as formas de pagamen-
to, no site da leiloeira.

Os interessados na disputa 
devem se inscrever no Super-
bid Marketplace e se habilitar 
para realizar ofertas. (GM)
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WWW.PUBLICUMLEILOES.COM.BR

 Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação dos executados Bar e Restaurante São Andres Ltda-Me, André Georges Maalouli e Ana Maria Sardeliche Maalouli, o 
Condomínio Residencial Cisa, Prefeitura Indaiatuba/SP, expedido no Proc. 1007219-60.2015.8.26.0248, em trâmite na 3ª V. C. Indaiatuba/SP, requerida por Banco Santander 
(Brasil) S/A. O Dr. Thiago Mendes Leite do Canto, Juiz de Direito, FAZ SABER que o leiloeiro Sr. Wanderley Samuel Pereira, JUCESP nº 981, levará a leilão o bem abaixo, através 
do Gestor www.publicumleiloes.com.br: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/09/2021, às 10:00hs, e termina em 17/09/2021, às 10:00hs e 2º Leilão começa em 
17/09/2021, às 10hs01min, e termina em 07/10/2021, às 10:00hs. CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou acima da avaliação 
(1º leilão) ou aquele que der lance não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada pela Tabela Prática do TJ/SP (2º leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, 
serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal, 
prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). BEM - Apartamento nº 
91, localizado no 9º andar, do “Condomínio Residencial Cisa”, situado na Rua 09 de Julho, nº 1010, Indaiatuba/SP, com as seguintes dependências e áreas: Dependências: sala de 
estar/jantar e TV; varanda, escritório, lavabo, suíte 1 com closet, banho e varanda; suíte 02 com banho e varanda; suíte 03 com banho e varanda; suíte 04 com banho e varanda; 
copa, cozinha, despensa, lavanderia, lavatório de empregada e depósito; com as seguintes áreas: útil de 263,02200m², comum de 136,61167m² e total de 399,63367m² e fração 
ideal no terreno de 40,74900m² ou 3,33333%. Matricula 81.954 do CRI de Indaiatuba/SP. Contribuinte nº 0020.1131.6-3 (Av.2/81.954). OBS.: Consta na Av.1 da citada matrícula, que 
a este apartamento cabe o direito de uso exclusivo de 03 vagas de garagem, sendo uma dupla que recebeu os nº 13 e 34 e, uma simples que recebeu o nº 05, todas localizadas 
no 2º subsolo. Ônus: Consta na R.5, da citada matrícula, Hipoteca à favor do Autor e na Av.6, Penhora exequenda. AVALIAÇÃO - R$ 1.500.000,00 (03/2019). Edital completo e 
demais esclarecimento no site www.publicumleiloes.com.br. Indaiatuba, 29.06.2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação dos executados Marcel Ferreira Coelho, CPF 324.829.298-90 e o Espólio de Alda Martins Ferreira Coelho, na pessoa de seu 
inventariante, bem como a mulher do 1º executado, se casado for, o Condomínio do Conjunto Residencial Vila Prudente, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura 
Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos da Ação de Procedimento Comum, ora em fase de execução, 
Processo nº 0104923-75.2008.8.26.0009, em trâmite na 2ª Vara Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente, requerida por Condomínio do Conjunto Residencial Vila Prudente,
CNPJ 55.083.331/0001-24. A Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro 
nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições 
que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/09/2021, às 10:30hs, e termina em 17/09/2021, às 10:30hs e 2º Leilão começa em 17/09/2021, às 10hs31min, e 
termina em 07/10/2021, às 10:30hs. BEM - Apartamento nº 11, do tipo H4 - 2 QP, localizado no 1º andar do Bloco 01, situado à Avenida Costa Barros, nº 2177, integrante do Conjunto 
Residencial Vila Prudente, no 26º Subdistrito - Vila Prudente, com a área útil de uso exclusivo de 54,480000m², mais 31,875038m², das áreas comuns, somando a área construída de 
86,355038m², cabendo-lhe a fração ideal de 0,292712%. A esse apartamento corresponde uma vaga indeterminada para estacionamento de carro de passeio. Matrícula nº 41.445, 
do 6º CRI/SP. Contribuinte nº 156.035.0025-4 (Av.13/41.445). Sendo nomeado depositário Marcel Ferreira Coelho, CPF 956.887.578-68. AVALIAÇÃO - R$ 306.867,47 (fev/2021). 
DÉBITO EXEQUENDO - R$ 137.255,97 (fev/2021), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o 
Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e 
email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 12 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação da executada MSM Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 56.309.826/0001-91, na pessoa de seu 
representante legal, o Condomínio Guarulhos Residencial Park, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de Guarulhos/SP, eventuais ocupantes 
dos imóveis abaixo e demais interessados, expedido nos Autos de Cumprimento de sentença (0009797-17.2011.8.26.0001), em trâmite na 4ª Vara Cível - Foro Regional I 
Santana da Capital/SP, requerida por Charles Augusto Sartori, CPF 164.748.448-09. O Dr. Anderson Suzuki, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º 
do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens abaixo descritos, através do Gestor 
www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/09/2021, às 11:00hs, e termina em 17/09/2021, às 11:00hs e 2º Leilão 
começa em 17/09/2021, às 11hs01min, e termina em 07/10/2021, às 11:00hs. BENS: LOTE 1) Apartamento nº 121, localizado no 12º andar, do “Edifício San Juan”, parte integrante 
do Condomínio denominado “Guarulhos Residencial Park”, situado na Rua Campinas, 634, na Vila Rosália, Bairro de Vila Galvão, perímetro urbano do Distrito, Município e Comarca 
de Guarulhos, Estado de São Paulo. Inscrição Imobiliária 083.34.14.0715.02.045. Matrícula nº 150.633 do 2º CRI de Guarulhos/SP. AVALIAÇÃO - R$ 255.000,00 (março/2019), 
que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. LOTE 2) Apartamento nº 172, localizado no 17º andar, do “Edifício San Thomaz”, parte integrante do 
Condomínio denominado “Guarulhos Residencial Park”, situado na Rua Campinas, 634, na Vila Rosália, Bairro de Vila Galvão, perímetro urbano do Distrito, Município e Comarca de 
Guarulhos/SP. Inscrição Imobiliária 083.34.14.0715.01.066. Matrícula nº 150.629 do 2º CRI de Guarulhos/SP. AVALIAÇÃO - R$ 255.000,00 (março/2019), que será atualizada até a 
data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 510.202,36 (set/2019), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - 
edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, 
tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 16 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação da executada Ornella Polloni, CPF 170.776.838-26, bem como seu marido, se cada for, o Condomínio Edifício 
Vale das Hortências, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de Cotia/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, 
expedido nos Autos do Cumprimento de sentença - Processo nº 0010719-90.2011.8.26.0152, em trâmite na 2ª Vara Cível - Foro de Cotia, requerida por Condomínio Edifício 
Vale das Hortências, CNPJ 65.702.920/0001-05. O Dr. Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do 
NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor 
www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/09/2021, às 11:30hs, e termina em 17/09/2021, às 11:30hs e 
2º Leilão começa em 17/9/2021, às 11hs31min, e termina em 07/10/2021, às 11:30hs. BEM - Apartamento nº 06, do Edifício Vale das Hortências, situado à Avenida Áustria, 
esquina com a Avenida Inglaterra, no Bairro da Graça, perímetro urbano do Município de Comarca de Cotia, Estado de São Paulo, localizado no pavimento superior, cabendo-lhe 
uma quota parte ideal no terreno correspondente a 1/8, ou seja, 268,125m², possuindo a área construída de 56,36m² e ao qual corresponde uma vaga para guarda de um automóvel 
no estacionamento localizado no pavimento térreo do edifício, estando o prédio construído no terreno constituído da Chácara nº 54 do loteamento Jardim Santa Paula. Matrícula 
nº 50.525 do CRI de Cotia/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Cotia, sob nº 23311.32.84.0207.00.000 (Av.04/50.525). Sendo nomeada depositária a Sra. Ornella Polloni, 
CPF 170.776.838-26. AVALIAÇÃO - R$ 230.468,80 (dez/2019), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 17.423,07
(agosto/2018), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão 
do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no 
escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos 
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 22 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação do executado Evandro Massao Sato, CPF nº 143.225.568-17, bem como sua mulher, se casado for, o Credor Fiduciário 
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, CNPJ 52.568.821/0001-22, o Condomínio Edifício Lauzane, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal 
de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos do Cumprimento de sentença Proc. nº 0124890-96.2009.8.26.0001, em 
trâmite na 4ª Vara Cível - Foro Regional I - Santana, requerida por Condomínio Edifício Lauzane, CNPJ 61.844.619/0001-77. O Dr. Anderson Suzuki, Juiz de Direito, na forma 
da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão 
o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/09/2021, às 13:00hs, e 
termina em 17/09/2021, às 13:00hs e 2º Leilão começa em 17/09/2021, às 13hs01min, e termina em 07/10/2021, às 13:00hs. BEM - Direitos pertencentes ao executado 
sobre o apartamento sob nº 47, localizado no 4º andar do Bloco “B”, integrante do “Edifício Lausanne”, situado na Avenida João Pessoa, nº 542, e Rua Particular Antônio de 
Freitas, em Lausane Paulista, no 8º Subdistrito-Santana/SP, contendo a área privativa de 57,57m², área de uso comum de 35,60m², área de garagem de 20,17m², área total 
construída de 113,34m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 1,57433%. A esse apartamento cabe o direito a uma vaga indeterminada, localizada no térreo ou 
subsolo, para um automóvel de passeio, com uso de manobrista. Matrícula nº 64.218 do 3º CRI/SP. Contribuinte nº 071.084.0222-1 (Av.04/64.218). AVALIAÇÃO - R$ 256.000,00 
(agosto/2019), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 84.192,04 (nov/2016), que será atualizado até a data do leilão. 
OBSERVAÇÃO: Às fl s. 207 o credor Fiduciário Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, informa que o Contrato nº 000214194 / Grupo 0013 / Seq. 00/ Cota 180, foi quitado 
em 18/05/2015. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. São Paulo, 23 de julho de 2021.

Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação das executadas Viviane Mascaro Paciello, CPF 176.483.458-54, as coproprietárias Vanessa Mascaro Paciello 
e Veridiana Mascaro Paciello, de qualifi cações ignoradas, o Condomínio do Edifício Igarapé, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de 
São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos do Cumprimento de sentença (0068520-76.2018.8.26.0100) - Processo 
principal 1010145-70.2015.8.26.0100, em trâmite na 35ª Vara Cível - Foro Central Cível, requerida por Mei Cabeleireiros e Comércio de Cosméticos Ltda, CNPJ 18.318.478/0001-
20 e Tereza do Rêgo Barros Meira de Araújo, CPF 049.946.898-81. O Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, 
§ 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens abaixo descritos, através do 
Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/09/2021, às 16:00hs, e termina em 17/09/2021, às 16:00hs 
e 2º Leilão começa em 17/09/2021, às 16hs01min, e termina em 07/10/2021, às 16:00hs. BENS: Apartamento nº 14, localizado no 1º andar e vaga de garagem determinada 
sob nº 53, para carro grande, situada no 1º subsolo, ambos do Edifício Igarapé, situado à Rua Jesuíno Arruda, nº 248, no 28º Subdistrito-Jardim Paulista, tendo o apartamento 
nº 14, a área útil de 151,75m², área comum de 23,388m², e portanto, uma área total de 175,138m², e a fração ideal no terreno e nas coisas comuns de 0,012956. A vaga de 
garagem nº 53, possui a área privativa de 12,00m², área comum de 31,195m², e com uma área total de 43,195m², e a fração ideal de 0,003195 no terreno e nas coisas comuns 
do edifício. Matrículas nºs 52.848 e 52.849, respectivamente, do 4º CRI/SP. Contribuintes nºs 016.080.0874-6 e 016.080.0979-3, respectivamente. Sendo nomeada depositária a 
Sra. Viviane Mascaro Paciello, CPF 176.483.458-54. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 2.210.000,00 (maio/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. 
DÉBITO EXEQUENDO - R$ 49.921,86 (junho/2020), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o 
Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 
e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 30 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação da executada Dorotéia Margarida Ferreira Bastos, CPF 312.254.378-81, o proprietário Bamerindus S. Paulo Cia. de 
Crédito Imobiliário, atual denominação de Crefi sul São Paulo S/A Crédito Imobiliário, CNPJ 61.673.539/0001-04, o Condomínio Edifício Campos Elíseos, na pessoa do 
síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes dos imóveis abaixo e demais interessados, expedido nos autos de Cumprimento 
Provisório de Sentença (0006867-68.2021.8.26.0100) - Processo principal: 1074840-91.2019.8.26.0100, em trâmite na 10ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP, requerida por 
Condomínio Edifício Campos Elíseos, CNPJ 54.064.035/0001-13. O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, 
FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os Direitos sobre os bens abaixo descritos, através do 
Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14.09.2021, às 11:15hs, e termina em 17.09.2021, às 11:15hs 
e 2º Leilão começa em 17.09.2021, às 11hs16min, e termina em 07.10.2021, às 11:15hs. BENS: 3.1) Direitos Pessoais de titularidade da executada; sobre o conjunto nº 
21, localizado no 2º andar, e 3.2) Direito Real de titularidade da executada sobre a Vaga nº 91, na garagem A, situada no 1º e 2º subsolos, interligados por rampa, ambos 
do Edifício Campos Elíseos, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 696, no 17º Subdistrito Bela Vista, tendo o apartamento a área útil de 59,90m², área comum de 5,71m², 
encerrando a área total de 65,61m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,754% no terreno e demais coisas comuns do condomínio. A vaga nº 91, possui área útil de 27,10m², 
área comum de 2,56m² e área total de 29,66m², correspondendo-lhe uma participação ideal de 1/92 de 31,320% ou seja 0,340434% no terreno e nas demais coisas comuns 
do condomínio. Contribuintes nºs: 009.076.0308-4 e 009.076.1386-1. Matrículas nºs 20.997 e 21.141, respectivamente, do 4º CRI/SP. AVALIAÇÃO DO CONJUNTO Nº 21: 
R$ 474.401,76 - AVALIAÇÃO DA VAGA Nº 91: R$ 71.160,26 - AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 545.562,02 (maio/2019), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do 
TJ/SP. Sendo nomeada depositária Dorotéia Margarida Ferreira Bastos, CPF 236.639.448-91. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 105.780,51 (março/2021), que será atualizado até a 
data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. São Paulo, 09 de agosto de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Móvel e para intimação da executada Vision Digital Artes Ltda, CNPJ 37.575.596/0001-68 e demais interessados, expedido nos autos do 
Cumprimento de sentença (0000817-89.2021.8.26.0564) - Processo principal 1020525-45.2020.8.26.0564, em trâmite na Vara do Juizado Especial Cível - Foro de São Bernardo 
do Campo /SP, requerida por Eduardo da Costa e Silva - Me, CNPJ 54.646.864/0001-04. O Dr. Carlos Gustavo Visconti, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do 
Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através 
do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/09/2021, às 12:15hs, e termina em 17/09/2021, às 
12:15hs e 2º Leilão começa em 17/09/2021, às 12hs16min, e termina em 07/10/2021, às 12:15hs. BEM - Uma máquina de impressão marca Roland-AJ 1000, de 3,20cm, série 
ZU06236, em bom estado de uso. AVALIAÇÃO - R$ 34.900,00 (julho/2021). Que se encontra na Rua dos Vianas, 320, Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP, sendo nomeado 
depositário o Sr. Henrique Martins Marquiori, CPF 378.434.528-00. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 12.769,72 (agosto/2021), que será atualizado até a data do Leilão. CONDIÇÕES 
DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br.
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - 
Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. 
São Bernardo do Campo, 11.08.2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação dos executados Cafi n Cobrança e Assessoria Financeira Ltda, CNPJ 10.430.934/0001-17, na pessoa de seu 
representante legal e a Luiz Guilherme Kuntgen, CPF 035.853.538-78 e Mariangela Mos Kuntgen, CPF 077.237.788-05, bem como a coproprietária Zody Investimentos 
LLC, CNPJ 19.403.517/0001-50, Prefeitura Municipal de São Sebastião/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Processo nº 1118298-61.2019.8.26.0100, em trâmite na 24ª Vara Cível - Foro Central Cível, requerida por Banco Safra S/A,
CNPJ 58.160.789/0001-28. A Dra. Tamara Hochgreb Matos, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado 
Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que 
segue:  DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/09/2021, às 12:45hs, e termina em 17/09/2021, às 12:45hs e 2º Leilão começa em 17/09/2021, às 12hs46min, e 
termina em 07/10/2021, às 12:45 hs. BEM - Imóvel localizado na Rodovia Governador Mário Covas, nº 341, “Praia Deserta”, no Município e Comarca de São Sebastião, Litoral 
Norte do Estado de São Paulo, encerrando a área de 8.570,00m². Matrícula nº 26.870 do CRI de São Sebastião/SP. Cadastro Municipal nº 3134.124.4223.0599.0000. AVALIAÇÃO 
TOTAL - R$ 14.400.000,00 (maio/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 2.258.231,73 (julho/2021), que será 
atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais 
condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, 
localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos 
ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 12 de agosto de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de Leilão Único de Bens Móveis e para intimação da executada Indústrias Raymounds Eireli, CNPJ 03.886.705/0001-46, na pessoa de seu representante legal e 
demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução Fiscal - Processo nº 1001717-94.2014.8.26.0695 - apensado ao Proc. nº 0700366-67.2011.8.26.0695, em 
trâmite na Vara Única - Foro de Nazaré Paulista, requerida por Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, CNPJ 00.662.270/0001-68. 
O Dr. Orlando Gonçalves de Castro Neto, Juiz de Direito, na forma da lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel 
Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens abaixo descritos, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DO 
LEILÃO - Leilão começa em 14/09/2021, às 11:00hs, e termina em 14/10/2021, às 11:00 hs. BENS - 25 caixas de gel dental Freesept Covid 70g., com 144 unidades em cada 
caixa. OBS.: Estoque rotativo da empresa. AVALIAÇÃO DE CADA CAIXA - R$ 1.100,00 - AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 27.500,00 (janeiro/2021), que será atualizada até a data 
do leilão. Que se encontram na Estrada Murilo de Almeida Passos, 1825, Vila Industrial, Bom Jesus dos Perdões/SP, sendo nomeado depositário o Sr. Raimundo Alves Júnior, 
CPF 087.102.728-36. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 11.112,65 (julho/2021), que será atualizado até a data do Leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital 
completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - 
São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afi xado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Nazaré Paulista, aos 11 de agosto de 2021.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - Nº E21034
 COMITENTE: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A (CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27) REVEN-
DEDOR: Auto Posto Dois Irmãos Guarulhos Ltda. (CNPJ/MF nº 65.775.959/0001-44) DEVE-

DORES: Dionísio Domingos Fernandes (CPF/MF nº 029.991.478-05) Nívia Maria Bianchezi Fernandes (CPF/MF nº 
085.631.078-60). O Comitente, na forma da Lei, com fulcro no Artigo 63, § 1º ao 7º, da Lei Federal nº 4.591/64 e Artigo 
1º, incisos VI e VII, da Lei Federal nº 4.864/65, e demais disposições aplicáveis à matéria, FAZ SABER que  que será 
levado a público pregão de venda e arrematação do bem garantidor da Escritura Pública de Constituição de Alienação 
Fiduciária, lavrada em 08/01/2016, às fl s. 307/317, do livro 3147, no 3º Tabelião de Notas da Capital/SP, e da Escritura de 
Aditamento, lavrada em 13/03/17, à fl s. 257/260, do livro 3251, no 3º Tabelião de Notas da Capital/SP, a seguir descritos, 
tendo o 1º Público Leilão início no dia 22 de setembro de 2021, às 14:00 horas, e término no dia 22 de setembro de 
2021, às 15:00 horas, entregando-o a quem mais der, fi cando designado, desde logo, 2º Público Leilão com início no 
dia 23 de setembro de 2021, às 14:00 horas, e término no 23 de setembro de 2021, às 15:00 horas, caso não haja 
licitantes no 1º, entregando-o a quem mais der, respeitadas as condições de venda constantes no presente edital, assim 
como no site www.d1lance.com.br DESCRIÇÃO DOS BENS:  (i) Um apartamento nº 32, localizado no 3º andar ou 5º 
pavimento, do Edifício Dom Michel, situado na Avenida André Luiz, nº 251, no Jardim Teresópolis, perímetro urbano deste 
Distrito, Município e Comarca de Guarulhos/SP, contendo a área útil ou privativa de 130,022m², área comum de 65,368m², 
área construída total de 195,390m², coefi ciente de proporcionalidade de 5,583296%, e a fração ideal no terreno de 
44,080m². Cadastro Municipal nº 083.55.95.0161.01.038. Matrícula nº 100.519 do 2º CRI de Guarulhos/SP; (ii) Uma vaga 
de garagem nº 05, localizada no pavimento inferior ou 1º pavimento, do Edifício Dom Michel, situado na Avenida André 
Luiz, nº 251, no Jardim Teresópolis, perímetro urbano deste Distrito, Município de Guarulhos/SP, contendo a área útil ou 
privativa de 8,400m², área comum de 2,166m², área total construída de 10,566m², um coefi ciente de proporcionalidade 
de 0,184986%, e uma fração ideal no terreno de 1,460m². Cadastro Municipal nº 083.55.95.0161.01.005. Matrícula nº 
100.520 do 2º CRI de Guarulhos/SP; e (iii) Uma vaga de garagem nº 06, localizada no pavimento inferior ou 1º pavimento, 
do Edifício Dom Michel, situado na Avenida André Luiz, nº 251, no Jardim Teresópolis, perímetro urbano deste Distrito, 
Município de Guarulhos/SP, contendo a área útil ou privativa de 9,870m², área comum de 2,545m², área total construída 
de 12,415m², um coefi ciente de proporcionalidade de 0,217359%, e uma fração ideal no terreno de 1,716m². Cadastro 
Municipal nº 083.55.95.0161.01.006. Matrícula nº 100.521 do 2º CRI de Guarulhos/SP. PREÇO MÍNIMO DO 1º PÚBLICO 
LEILÃO: R$ 742.232,93. PREÇO MÍNIMO DO 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 711.800,13. O leilão será conduzido pelo Lei-
loeiro Ofi cial Sr. José Roberto Neves Amorim, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o 
nº  1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL É DE RESPONSABILIDADE 
DO ARREMATANTE, correndo por conta deste todas as despesas e eventuais riscos. Os interessados deverão tomar 
conhecimento de todas as regras para participação e condições de venda, concordando tacitamente com as mesmas 
ao participar dos leilões. Ficam as partes: COMITENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (CNPJ/MF nº 
33.337.122/0001-27), AUTO POSTO DOIS IRMÃOS GUARULHOS LTDA. (CNPJ/MF nº 65.775.959/0001-44), e devedo-
res: DIONÍSIO DOMINGOS FERNANDES (CPF/MF nº 029.991.478-05) e NÍVIA MARIA BIANCHEZI FERNANDES (CPF/
MF nº 085.631.078-60), intimados das designações feitas acima, suprindo esta publicação a intimação pessoal. Demais 
informações, condições e Edital Completo no Portal.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - Nº E21035
 COMITENTE: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A (CNPJ/MF nº 

33.337.122/0001-27) REVENDEDOR: Automotivo Tangerinas Ltda. (CNPJ/MF nº 43.297.563/0001-
04) DEVEDORES: Maria de Fátima Oliveira Cantante Mosqueira (CPF/MF nº 860.136.968-53) 
Juarez Maciel Mosqueira (CPF/MF nº 173.886.941-53) O Comitente, na forma da Lei, com fulcro 
no Artigo 63, § 1º ao 7º, da Lei Federal nº 4.591/64 e Artigo 1º, incisos VI e VII, da Lei Federal nº 
4.864/65, e demais disposições aplicáveis à matéria, FAZ SABER que  que será levado a público pre-
gão de venda e arrematação do bem garantidor da Escritura Pública de Constituição de Alienação Fi-
duciária, lavrada em 20/04/2018, às fl s. 107/114, do livro 3352, no 3º Tabelião de Notas da Capital/SP, 
a seguir descrita, tendo o 1º Público Leilão início no dia 20 de setembro de 2021, às 14:00 horas, 
e término no dia 20 de setembro de 2021, às 15:00 horas, entregando-o a quem mais der, fi cando 
designado, desde logo, 2º Público Leilão com início no dia 30 de setembro de 2021, às 14:00 
horas, e término no 30 de setembro de 2021, às 15:00 horas, caso não haja licitantes no 1º, entre-
gando-o a quem mais der, respeitadas as condições de venda constantes no presente edital, assim 
como no site www.d1lance.com.br. DESCRIÇÃO DOS BENS:  Um apartamento nº 171, localizado 
no 17º andar do Edifício Meridién, situado na Alameda Barros nº 418, no 11º Subdistrito Santa Cecília, 
contendo a área privativa de 155,328m², a área comum de garagem de 90,393m², correspondente ao 
direito de uso de 04 vagas indeterminadas, localizadas nos 1º, 2º e 3º subsolos, sujeitas ao uso de 
manobristas, a área comum de 55,261m², a área total de 300,982m², e a fração ideal de terreno de 
2,3189%, sendo que na área privativa de cada apartamento encontra-se inclusa a área de 3,00m², 
referente a 1 armário indeterminado e localizado nos 1º, 2º e 3º subsolos. Cadastro Municipal nº 
020.066.0840-1. Matrícula nº 114.137 do 2º CRI de São Paulo/SP. PREÇO MÍNIMO DO 1º PÚBLICO 
LEILÃO: R$ 2.449.219,50 PREÇO MÍNIMO DO 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 1.951.331,08. DO CON-
DUTOR DO LEILÃO 1. O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. José Roberto Neves Amorim, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº  1106, exclusivamente 
pela plataforma D1Lance Leilões. A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL É DE RESPONSABILIDADE DO 
ARREMATANTE, correndo por conta deste todas as despesas e eventuais riscos. Os interessados 
deverão tomar conhecimento de todas as regras para participação e condições de venda, concordan-
do tacitamente com as mesmas ao participar dos leilões. Ficam as partes: COMITENTE: IPIRANGA 
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27) REVENDEDOR: AUTOMO-
TIVO TANGERINAS LTDA. (CNPJ/MF nº 43.297.563/0001-04) DEVEDORES: MARIA DE FÁTIMA 
OLIVEIRA CANTANTE MOSQUEIRA (CPF/MF nº 860.136.968-53) e JUAREZ MACIEL MOSQUEIRA 
(CPF/MF nº 173.886.941-53), intimados das designações feitas acima, suprindo esta publicação a 
intimação pessoal. Demais informações, condições e Edital Completo no Portal.

Leilão do Município de
Mogi Mirim e SAAE

com 47 lotes de veículos (motos, carros,
caminhão e ônibus) e bens diversos.

Dario Souza Junior | Jucesp 923                (11) 2979-8089  
contato@darioleiloes.com.br              www.darioleiloes.com.br

Confira relação completa no site www.darioleiloes.com.br. 
Modalidade Online com encerramento dia 20/09 a partir das 10hs. A 
visitação ao pátio para inspeção visual dos lotes ocorrerá do dia 13 a 
17/09, devendo ser agendada antecipadamente com o Leiloeiro Dario 
pelo telefone (11) 2979-8089 | Whatsapp (11) 98998-4875.

Divisão de Execução de Campinas
Errata de EDITAL – EDITAL HASTA PÚBLICA 03/2021

No que diz respeito ao Edital supramencionado, Publicado no “Jornal Gazeta de São Paulo, Edição de
Quinta-Feira, 19 de agosto de 2021, às fls. A8”, O Juiz Coordenador da Divisão de Execução de
Campinas, Dr. Flávio Landi, determinou a publicação desta Errata, para fins de correção de erro
material, tendo em vista não conformidade na avaliação do bem do lote 13.

ONDE SE LÊ:
Valor Unitário (% Penhorado): R$ 112.779,58 Valor Total Penhorado: R$ 112.779,58 Data
da Avaliação: 12/08/2019  Data Penhora: 16/04/2019  Ordem da Penhora: 1  Lance Mínimo
(50%): R$ 56.389,79 Anexo(s) do bem: Não há anexos cadastrados para este bem.

LEIA-SE:
Valor Unitário (% Penhorado): R$ 270.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 270.000,00 Data
da Avaliação: 12/08/2019  Data Penhora: 16/04/2019  Ordem da Penhora: 1  Lance Mínimo
(50%): R$ 135.000,00 Anexo(s) do bem: Não há anexos cadastrados para este bem.

Campinas, 03 de setembro de 2.021
FLÁVIO LANDI – Juiz do Trabalho Coordenador da Divisão de Execução de Campinas

2ªVC DE SERTÃOZINHO/SP – EDITAL DE LEILÃO/INTIMAÇÃO
O Dr. Juiz FAZ SABER a todos que foi design. hasta púb., c/ início da capt. de lances p/ o 1º Leilão
dia  15/09/21 às 16h e se encerr.  dia  17/09/21,  às 16h,  aceitos  lances  iguais/super.  à
avaliação; não havendo lance, seguirá s/ interr. o  2º Leilão, do dia  17/09/21, às 16:01h e
encerr.  dia  08/10/21,  às  16h,  p/  maior  lance,  exceto  vil  (50%  da  avaliação),  no  site
www.giordanoleiloes.com.br, p/ alienação do bem:  Proc.  0000994-56.2018.8.26.0597 de
Eduardo Levi de Souza contra Alge Transformadores Ltda. Bem: Prédio construído p/ reforma de
motores, frente c/ Rua B, nº 180, c/ 753,21m² e seu respectiv. Terreno, em São Carlos/SP, Bairro
Vila Pq. Industrial, terreno este constituído dos lts. 1 a 13 e 16 a 26, qd. 01 da planta da referida
Vila, c/ área total 7.351m² aprox., CRI de São Carlos/SP nº 19.035, R$ 6.343.347,86. Ônus: Débitos
na Pref. Municipal  de São Carlos; Indispon. Autos 0000009-71.2013 na 1ªVF de São Carlos/SP;
Penhora autos: 566.01.2010.014679-2 na 2ªVC de São Carlos/SP; 1500206-03.2014 e 0010037-
47.2017 na VFP de São Carlos/SP; 0016933-92.2006 na 4ªVC de São Carlos/SP; 5001377-54.2018
na 1ªVF de  São Carlos/SP;  000244413.2016 na 2ªVF de  São Carlos/SP.  Negativo  o leilão,  fica
autoriz. Venda Direta, nas regras do leilão, p/ prazo de 60 dias, fechada em ciclos de 15 dia cada.
Quem pretender arrematar deverá ofertar lance p/ site supra, cadastrando-se até 24h antes do
leilão. Pgto: À vista. Admite-se parcelam., c/ 25% à vista e o restante em até 30x, mensais/sucess.,
c/ mín. de R$ 1.000,00, acresc. da corr. monetária da poupança, garantida a integraliz. p/ hipoteca
judl. sobre o próprio bem. Leiloeiro: Giordano Bruno C. Amador, c/ suporte da gestora Leilões
Judiciais Serrano, www.leiloesjudiciais.com.br. Comissão: Arrematação, 5% do lanço; adjudic., 2%
da avaliação; remição/acordo, 5% da dívida. O bem será vendido c/ se encontra. Inform.: 0800-
707-9272.  O  edital  estará  disponível  na  íntegra  no  site  supra. Ficam  intimados  os
executados/cônjuges/demais interess., das datas acima, se não encontrados pessoalm., e de que,
antes da arremat./adjudic., poderá remir a execução, ciente que o prazo p/ apresentar process.
será de 10 dias após a arrematação. P/ que chegue ao conhecimento de todos e não aleguem
ignorância, expediu o presente, public./afix. no local de costume, na sede do Órgão, bem como no
sítio eletrônico supramencionado. Em, 07/07/21.

Dr. MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA – Juiz de Direto

EDITAL DE PRIMEIRO e SEGUNDO LEILÕES EXTRAJUDICIAL 
Alienação Fiduciária Lei Federal nº 9.514/97 

WASHINGTON LUIZ PEREIRA VIZEU, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 414, devidamente autorizado 
pelo titular e credor fiduciário COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – 
SICCOB PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF nº 10.262.276/0001-00, com sede na cidade Presidente Prudente, Estado 
de São Paulo, na Av. Joaquim Constantino, n.º 2.161, Vila Nova Prudente, informa que promoverá os leilões públicos 
extrajudiciais, de acordo com os artigos 26, 27 e parágrafos, da Lei Federal n° 9.514/97 com as alterações incluídas pelas 
Leis Federais: n° 10.931/04, n° 13.043/14 e n° 13465/17, para a venda do IMÓVEL abaixo descrito, localizado na cidade 
de Valinhos, Estado de São Paulo, recebido em alienação fiduciária por meio do instrumento particular com constituição 
de garantia de alienação fiduciária, na qual figura como FIDUCIANTE VIFRAN COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF nº 48.678.163/0001-54, com sede na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, à Rua 13 de Maio, 
nº 159, Sala 07, Centro, faz-se COMUNICADO pelo presente Edital para CIÊNCIA e o exercício do direito de preferência 
que os leilões públicos serão realizados em: 1° Leilão: 10/09/2021 às 14:00h – Valor: R$ 574.000,00 (quinhentos 
e setenta e quatro mil reais). 2° Leilão: 24/09/2021 às 14:01h – Valor: R$ 572.620,70 (quinhentos e setenta e 
dois mil seiscentos e vinte reais e setenta centavos). Os lances poderão ser ofertados exclusivamente de forma 
on-line, através do site www.vizeuonline.com.br, mediante prévio cadastro e habilitação no site do leiloeiro. Imóvel: 
UNIDADE RESIDENCIAL constituída pela CASA sob n.º “08” (oito), do CONDOMINIO RESIDENCIAL “VILLAGIO DI 
FIORI”, à Rua Sebastião Barbarini, nº 105, Bairro Ortizes, na Cidade e Comarca de Valinhos, contendo garagem, 
varanda, sala de estar/refeições, hall de circulação, 03 (três) dormitórios, sendo um deles do tipo suíte, um 
banheiro social, cozinha, área de serviço e varanda, comas seguintes áreas: privativa de 106,7600m²; comum 
de 41,6029m², total de 148,3629m² de área, cujo terreno de utilização exclusiva possui as seguintes medidas 
e confrontações: 12,80m de frente para o acesso 2; 30,76m a direita, confrontando com o terro na casa n.º 07; 
12,83m no fundos, confrontando com Agostinho Capovila, e finalmente, 29,84m a esquerda, confrontando com o 
terro da casa 09, possuindo as seguintes áreas: área privativa (construída) real de 30,24.000m; Área comum real 
de 41,60295m²; Área total real (construída) de 71,84294m²; Área ocupada pela edificação de 30,24.000m²; Área 
reservada para jardim e quintal de 357,6.000m²; Área de utilização exclusiva de 387,84.000m2; Área comum de 
terreno de 195,73476m²; Área Total de terreno de 583,57476m². A esta unidade corresponde uma Fração Ideal de 
2,94118% no terreno do condomínio Residencial designado Remanescente da Gleba “E-1”, da subdivisão Arildo 
Antunes dos Santos, encerrando a área de 21.548,45m², perfeitamente descrito e caracterizado na Av. 3/73.887, 
do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas – SP. - Matricula Registrada sob o n.º 1.674 no 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Valinhos/SP. Condições de Venda: O pagamento deverá ser feito à 
vista acrescido da comissão de 5% (cinco por cento) do Leiloeiro, depositados em conta corrente em até 48 (quarenta 
e oito) horas após o leilão. Será de responsabilidade do arrematante as despesas relativas à aquisição do imóvel, des-
pesas cartoriais, ITBI, despesas de registro e lavratura da escritura, quando exigido e todas as despesas que vencerem 
a partir da arrematação. A venda será em caráter “Ad Corpus”. O valor mínimo de arrematação para o segundo leilão 
poderá sofrer atualização. É assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço 
correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos, despesas, honorários e comissão do leiloeiro. O imóvel será 
vendido no estado em que se encontra não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, caracterís-
ticas e estado de conservação. Ônus com regularizações, averbações, desocupação, distribuição de ação de imissão 
na posse, gastos judiciais e despesas serão por conta e responsabilidade do arrematante. Será de responsabilidade do 
arrematante se informar de restrições urbanísticas do empreendimento. Os interessados deverão ter conhecimentos do 
Edital e se cadastrar no site do leiloeiro antecipadamente. Mais informações (11) 5071-8555 ou www.vizeuonline.com.
br – WASHINGTON LUIZ PEREIRA VIZEU - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 414.

EDITAL DE PRIMEIRO e SEGUNDO LEILÕES EXTRAJUDICIAL
Alienação Fiduciária Lei Federal nº 9.514/97 

WASHINGTON LUIZ PEREIRA VIZEU, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 414, devidamente autorizado 
pelo titular e credor fiduciário COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – 
SICCOB PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF nº 10.262.276/0001-00, com sede na cidade Presidente Prudente, Estado 
de São Paulo, na Av. Joaquim Constantino, n.º 2.161, Vila Nova Prudente, informa que promoverá os leilões públicos 
extrajudiciais, de acordo com os artigos 26, 27 e parágrafos, da Lei Federal n° 9.514/97 com as alterações incluídas pelas 
Leis Federais: n° 10.931/04, n° 13.043/14 e n° 13465/17, para a venda do IMÓVEL abaixo descrito, localizado na cidade 
de Valinhos, Estado de São Paulo, recebido em alienação fiduciária por meio do instrumento particular com constituição 
de garantia de alienação fiduciária, na qual figura como FIDUCIANTE VIFRAN COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF nº 48.678.163/0001-54, com sede na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, à Rua 13 de Maio, 
nº 159, Sala 07, Centro, faz-se COMUNICADO pelo presente Edital para CIÊNCIA e o exercício do direito de preferência 
que os leilões públicos serão realizados em: 1° Leilão: 10/09/2021 às 15:00h – Valor: R$ 573.000,00 (quinhentos 
e setenta e três mil reais). 2° Leilão: 24/09/2021 às 15:01h – Valor: R$ 572.620,70 (quinhentos e setenta e dois 
mil seiscentos e vinte reais e setenta centavos). Os lances poderão ser ofertados exclusivamente de forma on-line, 
através do site www.vizeuonline.com.br, mediante prévio cadastro e habilitação no site do leiloeiro. Imóvel: UNIDADE 
RESIDENCIAL constituída pela CASA sob n.º “32” (trinta e dois), do CONDOMINIO RESIDENCIAL “VILLAGIO DI 
FIORI”, à Rua Sebastião Barbarini, nº 105, Bairro Ortizes, na Cidade e Comarca de Valinhos, contendo garagem, 
sala de estar com varanda, sala de refeições com varanda, hall de circulação, banheiro social, 03 (três) dormi-
tórios, sendo um deles do tipo suíte, cozinha, área de serviço com w.c., com a seguinte área: total de 104,58m², 
sendo que a construção ocupará de 104,58m², cujo terreno de utilização exclusiva possui as seguintes medidas 
e confrontações: 12,25m de frente para o acesso 2; 36,30m a direita, confrontando com o terro na casa n.º 31; 
12,25m no fundos, confrontando com a quadra “D”, do Jardim São Pedro; e35,41m a esquerda, confrontando 
com o terreno da casa n.º 33, possuindo as seguintes áreas: Área privativa (construída) real de 30,24000m2; 
Área comum real de 41,60294m²; Área total real (construída) de 71,84294m²; Área ocupada pela edificação de 
30,24000m²; Área reservada para jardim e quintal de 413,26000m²; Área de utilização exclusiva de 443,50000m2; 
Área comum de terreno de 223,82521m²; Área Total de terreno de 667,32521m². A esta unidade corresponde uma 
Fração Ideal de 2,94118% no terreno do condomínio Residencial, designado Remanescente da Gleba “E-1”, da 
subdivisão Arildo Antunes dos Santos, encerrando a área de 21.548,45m², perfeitamente descrito e caracterizado 
na Av. 3/73.887, do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas – SP. - Matricula Registrada sob o 
n.º 1.671 no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Valinhos/SP. Condições de Venda: O pagamento deverá 
ser feito à vista acrescido da comissão de 5% (cinco por cento) do Leiloeiro, depositados em conta corrente em até 48 
(quarenta e oito) horas após o leilão. Será de responsabilidade do arrematante as despesas relativas à aquisição do 
imóvel, despesas cartoriais, ITBI, despesas de registro e lavratura da escritura, quando exigido e todas as despesas que 
vencerem a partir da arrematação. A venda será em caráter “Ad Corpus”. O valor mínimo de arrematação para o segundo 
leilão poderá sofrer atualização. É assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por 
preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos, despesas, honorários e comissão do leiloeiro. O imóvel 
será vendido no estado em que se encontra não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, caracte-
rísticas e estado de conservação. Ônus com regularizações, averbações, desocupação, distribuição de ação de imissão 
na posse, gastos judiciais e despesas serão por conta e responsabilidade do arrematante. Será de responsabilidade do 
arrematante se informar de restrições urbanísticas do empreendimento. Os interessados deverão ter conhecimentos do 
Edital e se cadastrar no site do leiloeiro antecipadamente. Mais informações (11) 5071-8555 ou www.vizeuonline.com.
br – WASHINGTON LUIZ PEREIRA VIZEU - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 414.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA DA FAMÍLIA 
E SUCESSÕES DA COMARCA DE JUNDIAÍ/SP. Processo nº 1012734-87.2015.8.26.0309. Executado: 
MARCELO CEZAR DE LIMA - Ford/Escort GL 16V D, 1997/1998 em Jundiaí/SP. Rua Uva Isabel, nº 43, 
Jundiaí/SP - Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 8.551,36 - Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 4.275,68 (50% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 01/10/2021 
às 11h40min, e termina em 04/10/2021 às 11h40min; 2º Leilão começa em 04/10/2021 às 11h41min, 
e termina em 25/10/2021 às 11h40min. Fica o executado MARCELO CEZAR DE LIMA, o credor 
tributário ESTADO DE SÃO PAULO, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso 
não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 30/11/2016.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR
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 Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação dos executados Bar e Restaurante São Andres Ltda-Me, André Georges Maalouli e Ana Maria Sardeliche Maalouli, o 
Condomínio Residencial Cisa, Prefeitura Indaiatuba/SP, expedido no Proc. 1007219-60.2015.8.26.0248, em trâmite na 3ª V. C. Indaiatuba/SP, requerida por Banco Santander 
(Brasil) S/A. O Dr. Thiago Mendes Leite do Canto, Juiz de Direito, FAZ SABER que o leiloeiro Sr. Wanderley Samuel Pereira, JUCESP nº 981, levará a leilão o bem abaixo, através 
do Gestor www.publicumleiloes.com.br: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/09/2021, às 10:00hs, e termina em 17/09/2021, às 10:00hs e 2º Leilão começa em 
17/09/2021, às 10hs01min, e termina em 07/10/2021, às 10:00hs. CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou acima da avaliação 
(1º leilão) ou aquele que der lance não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada pela Tabela Prática do TJ/SP (2º leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, 
serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal, 
prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). BEM - Apartamento nº 
91, localizado no 9º andar, do “Condomínio Residencial Cisa”, situado na Rua 09 de Julho, nº 1010, Indaiatuba/SP, com as seguintes dependências e áreas: Dependências: sala de 
estar/jantar e TV; varanda, escritório, lavabo, suíte 1 com closet, banho e varanda; suíte 02 com banho e varanda; suíte 03 com banho e varanda; suíte 04 com banho e varanda; 
copa, cozinha, despensa, lavanderia, lavatório de empregada e depósito; com as seguintes áreas: útil de 263,02200m², comum de 136,61167m² e total de 399,63367m² e fração 
ideal no terreno de 40,74900m² ou 3,33333%. Matricula 81.954 do CRI de Indaiatuba/SP. Contribuinte nº 0020.1131.6-3 (Av.2/81.954). OBS.: Consta na Av.1 da citada matrícula, que 
a este apartamento cabe o direito de uso exclusivo de 03 vagas de garagem, sendo uma dupla que recebeu os nº 13 e 34 e, uma simples que recebeu o nº 05, todas localizadas 
no 2º subsolo. Ônus: Consta na R.5, da citada matrícula, Hipoteca à favor do Autor e na Av.6, Penhora exequenda. AVALIAÇÃO - R$ 1.500.000,00 (03/2019). Edital completo e 
demais esclarecimento no site www.publicumleiloes.com.br. Indaiatuba, 29.06.2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação dos executados Marcel Ferreira Coelho, CPF 324.829.298-90 e o Espólio de Alda Martins Ferreira Coelho, na pessoa de seu 
inventariante, bem como a mulher do 1º executado, se casado for, o Condomínio do Conjunto Residencial Vila Prudente, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura 
Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos da Ação de Procedimento Comum, ora em fase de execução, 
Processo nº 0104923-75.2008.8.26.0009, em trâmite na 2ª Vara Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente, requerida por Condomínio do Conjunto Residencial Vila Prudente,
CNPJ 55.083.331/0001-24. A Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro 
nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições 
que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/09/2021, às 10:30hs, e termina em 17/09/2021, às 10:30hs e 2º Leilão começa em 17/09/2021, às 10hs31min, e 
termina em 07/10/2021, às 10:30hs. BEM - Apartamento nº 11, do tipo H4 - 2 QP, localizado no 1º andar do Bloco 01, situado à Avenida Costa Barros, nº 2177, integrante do Conjunto 
Residencial Vila Prudente, no 26º Subdistrito - Vila Prudente, com a área útil de uso exclusivo de 54,480000m², mais 31,875038m², das áreas comuns, somando a área construída de 
86,355038m², cabendo-lhe a fração ideal de 0,292712%. A esse apartamento corresponde uma vaga indeterminada para estacionamento de carro de passeio. Matrícula nº 41.445, 
do 6º CRI/SP. Contribuinte nº 156.035.0025-4 (Av.13/41.445). Sendo nomeado depositário Marcel Ferreira Coelho, CPF 956.887.578-68. AVALIAÇÃO - R$ 306.867,47 (fev/2021). 
DÉBITO EXEQUENDO - R$ 137.255,97 (fev/2021), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o 
Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e 
email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 12 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação da executada MSM Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 56.309.826/0001-91, na pessoa de seu 
representante legal, o Condomínio Guarulhos Residencial Park, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de Guarulhos/SP, eventuais ocupantes 
dos imóveis abaixo e demais interessados, expedido nos Autos de Cumprimento de sentença (0009797-17.2011.8.26.0001), em trâmite na 4ª Vara Cível - Foro Regional I 
Santana da Capital/SP, requerida por Charles Augusto Sartori, CPF 164.748.448-09. O Dr. Anderson Suzuki, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º 
do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens abaixo descritos, através do Gestor 
www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/09/2021, às 11:00hs, e termina em 17/09/2021, às 11:00hs e 2º Leilão 
começa em 17/09/2021, às 11hs01min, e termina em 07/10/2021, às 11:00hs. BENS: LOTE 1) Apartamento nº 121, localizado no 12º andar, do “Edifício San Juan”, parte integrante 
do Condomínio denominado “Guarulhos Residencial Park”, situado na Rua Campinas, 634, na Vila Rosália, Bairro de Vila Galvão, perímetro urbano do Distrito, Município e Comarca 
de Guarulhos, Estado de São Paulo. Inscrição Imobiliária 083.34.14.0715.02.045. Matrícula nº 150.633 do 2º CRI de Guarulhos/SP. AVALIAÇÃO - R$ 255.000,00 (março/2019), 
que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. LOTE 2) Apartamento nº 172, localizado no 17º andar, do “Edifício San Thomaz”, parte integrante do 
Condomínio denominado “Guarulhos Residencial Park”, situado na Rua Campinas, 634, na Vila Rosália, Bairro de Vila Galvão, perímetro urbano do Distrito, Município e Comarca de 
Guarulhos/SP. Inscrição Imobiliária 083.34.14.0715.01.066. Matrícula nº 150.629 do 2º CRI de Guarulhos/SP. AVALIAÇÃO - R$ 255.000,00 (março/2019), que será atualizada até a 
data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 510.202,36 (set/2019), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - 
edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, 
tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 16 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação da executada Ornella Polloni, CPF 170.776.838-26, bem como seu marido, se cada for, o Condomínio Edifício 
Vale das Hortências, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de Cotia/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, 
expedido nos Autos do Cumprimento de sentença - Processo nº 0010719-90.2011.8.26.0152, em trâmite na 2ª Vara Cível - Foro de Cotia, requerida por Condomínio Edifício 
Vale das Hortências, CNPJ 65.702.920/0001-05. O Dr. Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do 
NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor 
www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/09/2021, às 11:30hs, e termina em 17/09/2021, às 11:30hs e 
2º Leilão começa em 17/9/2021, às 11hs31min, e termina em 07/10/2021, às 11:30hs. BEM - Apartamento nº 06, do Edifício Vale das Hortências, situado à Avenida Áustria, 
esquina com a Avenida Inglaterra, no Bairro da Graça, perímetro urbano do Município de Comarca de Cotia, Estado de São Paulo, localizado no pavimento superior, cabendo-lhe 
uma quota parte ideal no terreno correspondente a 1/8, ou seja, 268,125m², possuindo a área construída de 56,36m² e ao qual corresponde uma vaga para guarda de um automóvel 
no estacionamento localizado no pavimento térreo do edifício, estando o prédio construído no terreno constituído da Chácara nº 54 do loteamento Jardim Santa Paula. Matrícula 
nº 50.525 do CRI de Cotia/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Cotia, sob nº 23311.32.84.0207.00.000 (Av.04/50.525). Sendo nomeada depositária a Sra. Ornella Polloni, 
CPF 170.776.838-26. AVALIAÇÃO - R$ 230.468,80 (dez/2019), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 17.423,07
(agosto/2018), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão 
do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no 
escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos 
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 22 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação do executado Evandro Massao Sato, CPF nº 143.225.568-17, bem como sua mulher, se casado for, o Credor Fiduciário 
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, CNPJ 52.568.821/0001-22, o Condomínio Edifício Lauzane, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal 
de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos do Cumprimento de sentença Proc. nº 0124890-96.2009.8.26.0001, em 
trâmite na 4ª Vara Cível - Foro Regional I - Santana, requerida por Condomínio Edifício Lauzane, CNPJ 61.844.619/0001-77. O Dr. Anderson Suzuki, Juiz de Direito, na forma 
da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão 
o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/09/2021, às 13:00hs, e 
termina em 17/09/2021, às 13:00hs e 2º Leilão começa em 17/09/2021, às 13hs01min, e termina em 07/10/2021, às 13:00hs. BEM - Direitos pertencentes ao executado 
sobre o apartamento sob nº 47, localizado no 4º andar do Bloco “B”, integrante do “Edifício Lausanne”, situado na Avenida João Pessoa, nº 542, e Rua Particular Antônio de 
Freitas, em Lausane Paulista, no 8º Subdistrito-Santana/SP, contendo a área privativa de 57,57m², área de uso comum de 35,60m², área de garagem de 20,17m², área total 
construída de 113,34m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 1,57433%. A esse apartamento cabe o direito a uma vaga indeterminada, localizada no térreo ou 
subsolo, para um automóvel de passeio, com uso de manobrista. Matrícula nº 64.218 do 3º CRI/SP. Contribuinte nº 071.084.0222-1 (Av.04/64.218). AVALIAÇÃO - R$ 256.000,00 
(agosto/2019), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 84.192,04 (nov/2016), que será atualizado até a data do leilão. 
OBSERVAÇÃO: Às fl s. 207 o credor Fiduciário Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, informa que o Contrato nº 000214194 / Grupo 0013 / Seq. 00/ Cota 180, foi quitado 
em 18/05/2015. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. São Paulo, 23 de julho de 2021.

Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação das executadas Viviane Mascaro Paciello, CPF 176.483.458-54, as coproprietárias Vanessa Mascaro Paciello 
e Veridiana Mascaro Paciello, de qualifi cações ignoradas, o Condomínio do Edifício Igarapé, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de 
São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos do Cumprimento de sentença (0068520-76.2018.8.26.0100) - Processo 
principal 1010145-70.2015.8.26.0100, em trâmite na 35ª Vara Cível - Foro Central Cível, requerida por Mei Cabeleireiros e Comércio de Cosméticos Ltda, CNPJ 18.318.478/0001-
20 e Tereza do Rêgo Barros Meira de Araújo, CPF 049.946.898-81. O Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, 
§ 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens abaixo descritos, através do 
Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/09/2021, às 16:00hs, e termina em 17/09/2021, às 16:00hs 
e 2º Leilão começa em 17/09/2021, às 16hs01min, e termina em 07/10/2021, às 16:00hs. BENS: Apartamento nº 14, localizado no 1º andar e vaga de garagem determinada 
sob nº 53, para carro grande, situada no 1º subsolo, ambos do Edifício Igarapé, situado à Rua Jesuíno Arruda, nº 248, no 28º Subdistrito-Jardim Paulista, tendo o apartamento 
nº 14, a área útil de 151,75m², área comum de 23,388m², e portanto, uma área total de 175,138m², e a fração ideal no terreno e nas coisas comuns de 0,012956. A vaga de 
garagem nº 53, possui a área privativa de 12,00m², área comum de 31,195m², e com uma área total de 43,195m², e a fração ideal de 0,003195 no terreno e nas coisas comuns 
do edifício. Matrículas nºs 52.848 e 52.849, respectivamente, do 4º CRI/SP. Contribuintes nºs 016.080.0874-6 e 016.080.0979-3, respectivamente. Sendo nomeada depositária a 
Sra. Viviane Mascaro Paciello, CPF 176.483.458-54. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 2.210.000,00 (maio/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. 
DÉBITO EXEQUENDO - R$ 49.921,86 (junho/2020), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o 
Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 
e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 30 de julho de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação da executada Dorotéia Margarida Ferreira Bastos, CPF 312.254.378-81, o proprietário Bamerindus S. Paulo Cia. de 
Crédito Imobiliário, atual denominação de Crefi sul São Paulo S/A Crédito Imobiliário, CNPJ 61.673.539/0001-04, o Condomínio Edifício Campos Elíseos, na pessoa do 
síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes dos imóveis abaixo e demais interessados, expedido nos autos de Cumprimento 
Provisório de Sentença (0006867-68.2021.8.26.0100) - Processo principal: 1074840-91.2019.8.26.0100, em trâmite na 10ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP, requerida por 
Condomínio Edifício Campos Elíseos, CNPJ 54.064.035/0001-13. O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, 
FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os Direitos sobre os bens abaixo descritos, através do 
Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14.09.2021, às 11:15hs, e termina em 17.09.2021, às 11:15hs 
e 2º Leilão começa em 17.09.2021, às 11hs16min, e termina em 07.10.2021, às 11:15hs. BENS: 3.1) Direitos Pessoais de titularidade da executada; sobre o conjunto nº 
21, localizado no 2º andar, e 3.2) Direito Real de titularidade da executada sobre a Vaga nº 91, na garagem A, situada no 1º e 2º subsolos, interligados por rampa, ambos 
do Edifício Campos Elíseos, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 696, no 17º Subdistrito Bela Vista, tendo o apartamento a área útil de 59,90m², área comum de 5,71m², 
encerrando a área total de 65,61m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,754% no terreno e demais coisas comuns do condomínio. A vaga nº 91, possui área útil de 27,10m², 
área comum de 2,56m² e área total de 29,66m², correspondendo-lhe uma participação ideal de 1/92 de 31,320% ou seja 0,340434% no terreno e nas demais coisas comuns 
do condomínio. Contribuintes nºs: 009.076.0308-4 e 009.076.1386-1. Matrículas nºs 20.997 e 21.141, respectivamente, do 4º CRI/SP. AVALIAÇÃO DO CONJUNTO Nº 21: 
R$ 474.401,76 - AVALIAÇÃO DA VAGA Nº 91: R$ 71.160,26 - AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 545.562,02 (maio/2019), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do 
TJ/SP. Sendo nomeada depositária Dorotéia Margarida Ferreira Bastos, CPF 236.639.448-91. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 105.780,51 (março/2021), que será atualizado até a 
data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. São Paulo, 09 de agosto de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Móvel e para intimação da executada Vision Digital Artes Ltda, CNPJ 37.575.596/0001-68 e demais interessados, expedido nos autos do 
Cumprimento de sentença (0000817-89.2021.8.26.0564) - Processo principal 1020525-45.2020.8.26.0564, em trâmite na Vara do Juizado Especial Cível - Foro de São Bernardo 
do Campo /SP, requerida por Eduardo da Costa e Silva - Me, CNPJ 54.646.864/0001-04. O Dr. Carlos Gustavo Visconti, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do 
Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através 
do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/09/2021, às 12:15hs, e termina em 17/09/2021, às 
12:15hs e 2º Leilão começa em 17/09/2021, às 12hs16min, e termina em 07/10/2021, às 12:15hs. BEM - Uma máquina de impressão marca Roland-AJ 1000, de 3,20cm, série 
ZU06236, em bom estado de uso. AVALIAÇÃO - R$ 34.900,00 (julho/2021). Que se encontra na Rua dos Vianas, 320, Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP, sendo nomeado 
depositário o Sr. Henrique Martins Marquiori, CPF 378.434.528-00. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 12.769,72 (agosto/2021), que será atualizado até a data do Leilão. CONDIÇÕES 
DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br.
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - 
Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. 
São Bernardo do Campo, 11.08.2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação dos executados Cafi n Cobrança e Assessoria Financeira Ltda, CNPJ 10.430.934/0001-17, na pessoa de seu 
representante legal e a Luiz Guilherme Kuntgen, CPF 035.853.538-78 e Mariangela Mos Kuntgen, CPF 077.237.788-05, bem como a coproprietária Zody Investimentos 
LLC, CNPJ 19.403.517/0001-50, Prefeitura Municipal de São Sebastião/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Processo nº 1118298-61.2019.8.26.0100, em trâmite na 24ª Vara Cível - Foro Central Cível, requerida por Banco Safra S/A,
CNPJ 58.160.789/0001-28. A Dra. Tamara Hochgreb Matos, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado 
Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que 
segue:  DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/09/2021, às 12:45hs, e termina em 17/09/2021, às 12:45hs e 2º Leilão começa em 17/09/2021, às 12hs46min, e 
termina em 07/10/2021, às 12:45 hs. BEM - Imóvel localizado na Rodovia Governador Mário Covas, nº 341, “Praia Deserta”, no Município e Comarca de São Sebastião, Litoral 
Norte do Estado de São Paulo, encerrando a área de 8.570,00m². Matrícula nº 26.870 do CRI de São Sebastião/SP. Cadastro Municipal nº 3134.124.4223.0599.0000. AVALIAÇÃO 
TOTAL - R$ 14.400.000,00 (maio/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 2.258.231,73 (julho/2021), que será 
atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais 
condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, 
localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos 
ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 12 de agosto de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de Leilão Único de Bens Móveis e para intimação da executada Indústrias Raymounds Eireli, CNPJ 03.886.705/0001-46, na pessoa de seu representante legal e 
demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução Fiscal - Processo nº 1001717-94.2014.8.26.0695 - apensado ao Proc. nº 0700366-67.2011.8.26.0695, em 
trâmite na Vara Única - Foro de Nazaré Paulista, requerida por Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, CNPJ 00.662.270/0001-68. 
O Dr. Orlando Gonçalves de Castro Neto, Juiz de Direito, na forma da lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel 
Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens abaixo descritos, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DO 
LEILÃO - Leilão começa em 14/09/2021, às 11:00hs, e termina em 14/10/2021, às 11:00 hs. BENS - 25 caixas de gel dental Freesept Covid 70g., com 144 unidades em cada 
caixa. OBS.: Estoque rotativo da empresa. AVALIAÇÃO DE CADA CAIXA - R$ 1.100,00 - AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 27.500,00 (janeiro/2021), que será atualizada até a data 
do leilão. Que se encontram na Estrada Murilo de Almeida Passos, 1825, Vila Industrial, Bom Jesus dos Perdões/SP, sendo nomeado depositário o Sr. Raimundo Alves Júnior, 
CPF 087.102.728-36. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 11.112,65 (julho/2021), que será atualizado até a data do Leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital 
completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - 
São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afi xado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Nazaré Paulista, aos 11 de agosto de 2021.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - Nº E21034
 COMITENTE: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A (CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27) REVEN-
DEDOR: Auto Posto Dois Irmãos Guarulhos Ltda. (CNPJ/MF nº 65.775.959/0001-44) DEVE-

DORES: Dionísio Domingos Fernandes (CPF/MF nº 029.991.478-05) Nívia Maria Bianchezi Fernandes (CPF/MF nº 
085.631.078-60). O Comitente, na forma da Lei, com fulcro no Artigo 63, § 1º ao 7º, da Lei Federal nº 4.591/64 e Artigo 
1º, incisos VI e VII, da Lei Federal nº 4.864/65, e demais disposições aplicáveis à matéria, FAZ SABER que  que será 
levado a público pregão de venda e arrematação do bem garantidor da Escritura Pública de Constituição de Alienação 
Fiduciária, lavrada em 08/01/2016, às fl s. 307/317, do livro 3147, no 3º Tabelião de Notas da Capital/SP, e da Escritura de 
Aditamento, lavrada em 13/03/17, à fl s. 257/260, do livro 3251, no 3º Tabelião de Notas da Capital/SP, a seguir descritos, 
tendo o 1º Público Leilão início no dia 22 de setembro de 2021, às 14:00 horas, e término no dia 22 de setembro de 
2021, às 15:00 horas, entregando-o a quem mais der, fi cando designado, desde logo, 2º Público Leilão com início no 
dia 23 de setembro de 2021, às 14:00 horas, e término no 23 de setembro de 2021, às 15:00 horas, caso não haja 
licitantes no 1º, entregando-o a quem mais der, respeitadas as condições de venda constantes no presente edital, assim 
como no site www.d1lance.com.br DESCRIÇÃO DOS BENS:  (i) Um apartamento nº 32, localizado no 3º andar ou 5º 
pavimento, do Edifício Dom Michel, situado na Avenida André Luiz, nº 251, no Jardim Teresópolis, perímetro urbano deste 
Distrito, Município e Comarca de Guarulhos/SP, contendo a área útil ou privativa de 130,022m², área comum de 65,368m², 
área construída total de 195,390m², coefi ciente de proporcionalidade de 5,583296%, e a fração ideal no terreno de 
44,080m². Cadastro Municipal nº 083.55.95.0161.01.038. Matrícula nº 100.519 do 2º CRI de Guarulhos/SP; (ii) Uma vaga 
de garagem nº 05, localizada no pavimento inferior ou 1º pavimento, do Edifício Dom Michel, situado na Avenida André 
Luiz, nº 251, no Jardim Teresópolis, perímetro urbano deste Distrito, Município de Guarulhos/SP, contendo a área útil ou 
privativa de 8,400m², área comum de 2,166m², área total construída de 10,566m², um coefi ciente de proporcionalidade 
de 0,184986%, e uma fração ideal no terreno de 1,460m². Cadastro Municipal nº 083.55.95.0161.01.005. Matrícula nº 
100.520 do 2º CRI de Guarulhos/SP; e (iii) Uma vaga de garagem nº 06, localizada no pavimento inferior ou 1º pavimento, 
do Edifício Dom Michel, situado na Avenida André Luiz, nº 251, no Jardim Teresópolis, perímetro urbano deste Distrito, 
Município de Guarulhos/SP, contendo a área útil ou privativa de 9,870m², área comum de 2,545m², área total construída 
de 12,415m², um coefi ciente de proporcionalidade de 0,217359%, e uma fração ideal no terreno de 1,716m². Cadastro 
Municipal nº 083.55.95.0161.01.006. Matrícula nº 100.521 do 2º CRI de Guarulhos/SP. PREÇO MÍNIMO DO 1º PÚBLICO 
LEILÃO: R$ 742.232,93. PREÇO MÍNIMO DO 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 711.800,13. O leilão será conduzido pelo Lei-
loeiro Ofi cial Sr. José Roberto Neves Amorim, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o 
nº  1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL É DE RESPONSABILIDADE 
DO ARREMATANTE, correndo por conta deste todas as despesas e eventuais riscos. Os interessados deverão tomar 
conhecimento de todas as regras para participação e condições de venda, concordando tacitamente com as mesmas 
ao participar dos leilões. Ficam as partes: COMITENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (CNPJ/MF nº 
33.337.122/0001-27), AUTO POSTO DOIS IRMÃOS GUARULHOS LTDA. (CNPJ/MF nº 65.775.959/0001-44), e devedo-
res: DIONÍSIO DOMINGOS FERNANDES (CPF/MF nº 029.991.478-05) e NÍVIA MARIA BIANCHEZI FERNANDES (CPF/
MF nº 085.631.078-60), intimados das designações feitas acima, suprindo esta publicação a intimação pessoal. Demais 
informações, condições e Edital Completo no Portal.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - Nº E21035
 COMITENTE: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A (CNPJ/MF nº 

33.337.122/0001-27) REVENDEDOR: Automotivo Tangerinas Ltda. (CNPJ/MF nº 43.297.563/0001-
04) DEVEDORES: Maria de Fátima Oliveira Cantante Mosqueira (CPF/MF nº 860.136.968-53) 
Juarez Maciel Mosqueira (CPF/MF nº 173.886.941-53) O Comitente, na forma da Lei, com fulcro 
no Artigo 63, § 1º ao 7º, da Lei Federal nº 4.591/64 e Artigo 1º, incisos VI e VII, da Lei Federal nº 
4.864/65, e demais disposições aplicáveis à matéria, FAZ SABER que  que será levado a público pre-
gão de venda e arrematação do bem garantidor da Escritura Pública de Constituição de Alienação Fi-
duciária, lavrada em 20/04/2018, às fl s. 107/114, do livro 3352, no 3º Tabelião de Notas da Capital/SP, 
a seguir descrita, tendo o 1º Público Leilão início no dia 20 de setembro de 2021, às 14:00 horas, 
e término no dia 20 de setembro de 2021, às 15:00 horas, entregando-o a quem mais der, fi cando 
designado, desde logo, 2º Público Leilão com início no dia 30 de setembro de 2021, às 14:00 
horas, e término no 30 de setembro de 2021, às 15:00 horas, caso não haja licitantes no 1º, entre-
gando-o a quem mais der, respeitadas as condições de venda constantes no presente edital, assim 
como no site www.d1lance.com.br. DESCRIÇÃO DOS BENS:  Um apartamento nº 171, localizado 
no 17º andar do Edifício Meridién, situado na Alameda Barros nº 418, no 11º Subdistrito Santa Cecília, 
contendo a área privativa de 155,328m², a área comum de garagem de 90,393m², correspondente ao 
direito de uso de 04 vagas indeterminadas, localizadas nos 1º, 2º e 3º subsolos, sujeitas ao uso de 
manobristas, a área comum de 55,261m², a área total de 300,982m², e a fração ideal de terreno de 
2,3189%, sendo que na área privativa de cada apartamento encontra-se inclusa a área de 3,00m², 
referente a 1 armário indeterminado e localizado nos 1º, 2º e 3º subsolos. Cadastro Municipal nº 
020.066.0840-1. Matrícula nº 114.137 do 2º CRI de São Paulo/SP. PREÇO MÍNIMO DO 1º PÚBLICO 
LEILÃO: R$ 2.449.219,50 PREÇO MÍNIMO DO 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 1.951.331,08. DO CON-
DUTOR DO LEILÃO 1. O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. José Roberto Neves Amorim, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº  1106, exclusivamente 
pela plataforma D1Lance Leilões. A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL É DE RESPONSABILIDADE DO 
ARREMATANTE, correndo por conta deste todas as despesas e eventuais riscos. Os interessados 
deverão tomar conhecimento de todas as regras para participação e condições de venda, concordan-
do tacitamente com as mesmas ao participar dos leilões. Ficam as partes: COMITENTE: IPIRANGA 
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27) REVENDEDOR: AUTOMO-
TIVO TANGERINAS LTDA. (CNPJ/MF nº 43.297.563/0001-04) DEVEDORES: MARIA DE FÁTIMA 
OLIVEIRA CANTANTE MOSQUEIRA (CPF/MF nº 860.136.968-53) e JUAREZ MACIEL MOSQUEIRA 
(CPF/MF nº 173.886.941-53), intimados das designações feitas acima, suprindo esta publicação a 
intimação pessoal. Demais informações, condições e Edital Completo no Portal.

Leilão do Município de
Mogi Mirim e SAAE

com 47 lotes de veículos (motos, carros,
caminhão e ônibus) e bens diversos.

Dario Souza Junior | Jucesp 923                (11) 2979-8089  
contato@darioleiloes.com.br              www.darioleiloes.com.br

Confira relação completa no site www.darioleiloes.com.br. 
Modalidade Online com encerramento dia 20/09 a partir das 10hs. A 
visitação ao pátio para inspeção visual dos lotes ocorrerá do dia 13 a 
17/09, devendo ser agendada antecipadamente com o Leiloeiro Dario 
pelo telefone (11) 2979-8089 | Whatsapp (11) 98998-4875.

Divisão de Execução de Campinas
Errata de EDITAL – EDITAL HASTA PÚBLICA 03/2021

No que diz respeito ao Edital supramencionado, Publicado no “Jornal Gazeta de São Paulo, Edição de
Quinta-Feira, 19 de agosto de 2021, às fls. A8”, O Juiz Coordenador da Divisão de Execução de
Campinas, Dr. Flávio Landi, determinou a publicação desta Errata, para fins de correção de erro
material, tendo em vista não conformidade na avaliação do bem do lote 13.

ONDE SE LÊ:
Valor Unitário (% Penhorado): R$ 112.779,58 Valor Total Penhorado: R$ 112.779,58 Data
da Avaliação: 12/08/2019  Data Penhora: 16/04/2019  Ordem da Penhora: 1  Lance Mínimo
(50%): R$ 56.389,79 Anexo(s) do bem: Não há anexos cadastrados para este bem.

LEIA-SE:
Valor Unitário (% Penhorado): R$ 270.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 270.000,00 Data
da Avaliação: 12/08/2019  Data Penhora: 16/04/2019  Ordem da Penhora: 1  Lance Mínimo
(50%): R$ 135.000,00 Anexo(s) do bem: Não há anexos cadastrados para este bem.

Campinas, 03 de setembro de 2.021
FLÁVIO LANDI – Juiz do Trabalho Coordenador da Divisão de Execução de Campinas

2ªVC DE SERTÃOZINHO/SP – EDITAL DE LEILÃO/INTIMAÇÃO
O Dr. Juiz FAZ SABER a todos que foi design. hasta púb., c/ início da capt. de lances p/ o 1º Leilão
dia  15/09/21 às 16h e se encerr.  dia  17/09/21,  às 16h,  aceitos  lances  iguais/super.  à
avaliação; não havendo lance, seguirá s/ interr. o  2º Leilão, do dia  17/09/21, às 16:01h e
encerr.  dia  08/10/21,  às  16h,  p/  maior  lance,  exceto  vil  (50%  da  avaliação),  no  site
www.giordanoleiloes.com.br, p/ alienação do bem:  Proc.  0000994-56.2018.8.26.0597 de
Eduardo Levi de Souza contra Alge Transformadores Ltda. Bem: Prédio construído p/ reforma de
motores, frente c/ Rua B, nº 180, c/ 753,21m² e seu respectiv. Terreno, em São Carlos/SP, Bairro
Vila Pq. Industrial, terreno este constituído dos lts. 1 a 13 e 16 a 26, qd. 01 da planta da referida
Vila, c/ área total 7.351m² aprox., CRI de São Carlos/SP nº 19.035, R$ 6.343.347,86. Ônus: Débitos
na Pref. Municipal  de São Carlos; Indispon. Autos 0000009-71.2013 na 1ªVF de São Carlos/SP;
Penhora autos: 566.01.2010.014679-2 na 2ªVC de São Carlos/SP; 1500206-03.2014 e 0010037-
47.2017 na VFP de São Carlos/SP; 0016933-92.2006 na 4ªVC de São Carlos/SP; 5001377-54.2018
na 1ªVF de  São Carlos/SP;  000244413.2016 na 2ªVF de  São Carlos/SP.  Negativo  o leilão,  fica
autoriz. Venda Direta, nas regras do leilão, p/ prazo de 60 dias, fechada em ciclos de 15 dia cada.
Quem pretender arrematar deverá ofertar lance p/ site supra, cadastrando-se até 24h antes do
leilão. Pgto: À vista. Admite-se parcelam., c/ 25% à vista e o restante em até 30x, mensais/sucess.,
c/ mín. de R$ 1.000,00, acresc. da corr. monetária da poupança, garantida a integraliz. p/ hipoteca
judl. sobre o próprio bem. Leiloeiro: Giordano Bruno C. Amador, c/ suporte da gestora Leilões
Judiciais Serrano, www.leiloesjudiciais.com.br. Comissão: Arrematação, 5% do lanço; adjudic., 2%
da avaliação; remição/acordo, 5% da dívida. O bem será vendido c/ se encontra. Inform.: 0800-
707-9272.  O  edital  estará  disponível  na  íntegra  no  site  supra. Ficam  intimados  os
executados/cônjuges/demais interess., das datas acima, se não encontrados pessoalm., e de que,
antes da arremat./adjudic., poderá remir a execução, ciente que o prazo p/ apresentar process.
será de 10 dias após a arrematação. P/ que chegue ao conhecimento de todos e não aleguem
ignorância, expediu o presente, public./afix. no local de costume, na sede do Órgão, bem como no
sítio eletrônico supramencionado. Em, 07/07/21.

Dr. MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA – Juiz de Direto

EDITAL DE PRIMEIRO e SEGUNDO LEILÕES EXTRAJUDICIAL 
Alienação Fiduciária Lei Federal nº 9.514/97 

WASHINGTON LUIZ PEREIRA VIZEU, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 414, devidamente autorizado 
pelo titular e credor fiduciário COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – 
SICCOB PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF nº 10.262.276/0001-00, com sede na cidade Presidente Prudente, Estado 
de São Paulo, na Av. Joaquim Constantino, n.º 2.161, Vila Nova Prudente, informa que promoverá os leilões públicos 
extrajudiciais, de acordo com os artigos 26, 27 e parágrafos, da Lei Federal n° 9.514/97 com as alterações incluídas pelas 
Leis Federais: n° 10.931/04, n° 13.043/14 e n° 13465/17, para a venda do IMÓVEL abaixo descrito, localizado na cidade 
de Valinhos, Estado de São Paulo, recebido em alienação fiduciária por meio do instrumento particular com constituição 
de garantia de alienação fiduciária, na qual figura como FIDUCIANTE VIFRAN COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF nº 48.678.163/0001-54, com sede na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, à Rua 13 de Maio, 
nº 159, Sala 07, Centro, faz-se COMUNICADO pelo presente Edital para CIÊNCIA e o exercício do direito de preferência 
que os leilões públicos serão realizados em: 1° Leilão: 10/09/2021 às 14:00h – Valor: R$ 574.000,00 (quinhentos 
e setenta e quatro mil reais). 2° Leilão: 24/09/2021 às 14:01h – Valor: R$ 572.620,70 (quinhentos e setenta e 
dois mil seiscentos e vinte reais e setenta centavos). Os lances poderão ser ofertados exclusivamente de forma 
on-line, através do site www.vizeuonline.com.br, mediante prévio cadastro e habilitação no site do leiloeiro. Imóvel: 
UNIDADE RESIDENCIAL constituída pela CASA sob n.º “08” (oito), do CONDOMINIO RESIDENCIAL “VILLAGIO DI 
FIORI”, à Rua Sebastião Barbarini, nº 105, Bairro Ortizes, na Cidade e Comarca de Valinhos, contendo garagem, 
varanda, sala de estar/refeições, hall de circulação, 03 (três) dormitórios, sendo um deles do tipo suíte, um 
banheiro social, cozinha, área de serviço e varanda, comas seguintes áreas: privativa de 106,7600m²; comum 
de 41,6029m², total de 148,3629m² de área, cujo terreno de utilização exclusiva possui as seguintes medidas 
e confrontações: 12,80m de frente para o acesso 2; 30,76m a direita, confrontando com o terro na casa n.º 07; 
12,83m no fundos, confrontando com Agostinho Capovila, e finalmente, 29,84m a esquerda, confrontando com o 
terro da casa 09, possuindo as seguintes áreas: área privativa (construída) real de 30,24.000m; Área comum real 
de 41,60295m²; Área total real (construída) de 71,84294m²; Área ocupada pela edificação de 30,24.000m²; Área 
reservada para jardim e quintal de 357,6.000m²; Área de utilização exclusiva de 387,84.000m2; Área comum de 
terreno de 195,73476m²; Área Total de terreno de 583,57476m². A esta unidade corresponde uma Fração Ideal de 
2,94118% no terreno do condomínio Residencial designado Remanescente da Gleba “E-1”, da subdivisão Arildo 
Antunes dos Santos, encerrando a área de 21.548,45m², perfeitamente descrito e caracterizado na Av. 3/73.887, 
do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas – SP. - Matricula Registrada sob o n.º 1.674 no 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Valinhos/SP. Condições de Venda: O pagamento deverá ser feito à 
vista acrescido da comissão de 5% (cinco por cento) do Leiloeiro, depositados em conta corrente em até 48 (quarenta 
e oito) horas após o leilão. Será de responsabilidade do arrematante as despesas relativas à aquisição do imóvel, des-
pesas cartoriais, ITBI, despesas de registro e lavratura da escritura, quando exigido e todas as despesas que vencerem 
a partir da arrematação. A venda será em caráter “Ad Corpus”. O valor mínimo de arrematação para o segundo leilão 
poderá sofrer atualização. É assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço 
correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos, despesas, honorários e comissão do leiloeiro. O imóvel será 
vendido no estado em que se encontra não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, caracterís-
ticas e estado de conservação. Ônus com regularizações, averbações, desocupação, distribuição de ação de imissão 
na posse, gastos judiciais e despesas serão por conta e responsabilidade do arrematante. Será de responsabilidade do 
arrematante se informar de restrições urbanísticas do empreendimento. Os interessados deverão ter conhecimentos do 
Edital e se cadastrar no site do leiloeiro antecipadamente. Mais informações (11) 5071-8555 ou www.vizeuonline.com.
br – WASHINGTON LUIZ PEREIRA VIZEU - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 414.

EDITAL DE PRIMEIRO e SEGUNDO LEILÕES EXTRAJUDICIAL
Alienação Fiduciária Lei Federal nº 9.514/97 

WASHINGTON LUIZ PEREIRA VIZEU, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 414, devidamente autorizado 
pelo titular e credor fiduciário COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – 
SICCOB PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF nº 10.262.276/0001-00, com sede na cidade Presidente Prudente, Estado 
de São Paulo, na Av. Joaquim Constantino, n.º 2.161, Vila Nova Prudente, informa que promoverá os leilões públicos 
extrajudiciais, de acordo com os artigos 26, 27 e parágrafos, da Lei Federal n° 9.514/97 com as alterações incluídas pelas 
Leis Federais: n° 10.931/04, n° 13.043/14 e n° 13465/17, para a venda do IMÓVEL abaixo descrito, localizado na cidade 
de Valinhos, Estado de São Paulo, recebido em alienação fiduciária por meio do instrumento particular com constituição 
de garantia de alienação fiduciária, na qual figura como FIDUCIANTE VIFRAN COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF nº 48.678.163/0001-54, com sede na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, à Rua 13 de Maio, 
nº 159, Sala 07, Centro, faz-se COMUNICADO pelo presente Edital para CIÊNCIA e o exercício do direito de preferência 
que os leilões públicos serão realizados em: 1° Leilão: 10/09/2021 às 15:00h – Valor: R$ 573.000,00 (quinhentos 
e setenta e três mil reais). 2° Leilão: 24/09/2021 às 15:01h – Valor: R$ 572.620,70 (quinhentos e setenta e dois 
mil seiscentos e vinte reais e setenta centavos). Os lances poderão ser ofertados exclusivamente de forma on-line, 
através do site www.vizeuonline.com.br, mediante prévio cadastro e habilitação no site do leiloeiro. Imóvel: UNIDADE 
RESIDENCIAL constituída pela CASA sob n.º “32” (trinta e dois), do CONDOMINIO RESIDENCIAL “VILLAGIO DI 
FIORI”, à Rua Sebastião Barbarini, nº 105, Bairro Ortizes, na Cidade e Comarca de Valinhos, contendo garagem, 
sala de estar com varanda, sala de refeições com varanda, hall de circulação, banheiro social, 03 (três) dormi-
tórios, sendo um deles do tipo suíte, cozinha, área de serviço com w.c., com a seguinte área: total de 104,58m², 
sendo que a construção ocupará de 104,58m², cujo terreno de utilização exclusiva possui as seguintes medidas 
e confrontações: 12,25m de frente para o acesso 2; 36,30m a direita, confrontando com o terro na casa n.º 31; 
12,25m no fundos, confrontando com a quadra “D”, do Jardim São Pedro; e35,41m a esquerda, confrontando 
com o terreno da casa n.º 33, possuindo as seguintes áreas: Área privativa (construída) real de 30,24000m2; 
Área comum real de 41,60294m²; Área total real (construída) de 71,84294m²; Área ocupada pela edificação de 
30,24000m²; Área reservada para jardim e quintal de 413,26000m²; Área de utilização exclusiva de 443,50000m2; 
Área comum de terreno de 223,82521m²; Área Total de terreno de 667,32521m². A esta unidade corresponde uma 
Fração Ideal de 2,94118% no terreno do condomínio Residencial, designado Remanescente da Gleba “E-1”, da 
subdivisão Arildo Antunes dos Santos, encerrando a área de 21.548,45m², perfeitamente descrito e caracterizado 
na Av. 3/73.887, do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas – SP. - Matricula Registrada sob o 
n.º 1.671 no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Valinhos/SP. Condições de Venda: O pagamento deverá 
ser feito à vista acrescido da comissão de 5% (cinco por cento) do Leiloeiro, depositados em conta corrente em até 48 
(quarenta e oito) horas após o leilão. Será de responsabilidade do arrematante as despesas relativas à aquisição do 
imóvel, despesas cartoriais, ITBI, despesas de registro e lavratura da escritura, quando exigido e todas as despesas que 
vencerem a partir da arrematação. A venda será em caráter “Ad Corpus”. O valor mínimo de arrematação para o segundo 
leilão poderá sofrer atualização. É assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por 
preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos, despesas, honorários e comissão do leiloeiro. O imóvel 
será vendido no estado em que se encontra não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, caracte-
rísticas e estado de conservação. Ônus com regularizações, averbações, desocupação, distribuição de ação de imissão 
na posse, gastos judiciais e despesas serão por conta e responsabilidade do arrematante. Será de responsabilidade do 
arrematante se informar de restrições urbanísticas do empreendimento. Os interessados deverão ter conhecimentos do 
Edital e se cadastrar no site do leiloeiro antecipadamente. Mais informações (11) 5071-8555 ou www.vizeuonline.com.
br – WASHINGTON LUIZ PEREIRA VIZEU - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 414.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA DA FAMÍLIA 
E SUCESSÕES DA COMARCA DE JUNDIAÍ/SP. Processo nº 1012734-87.2015.8.26.0309. Executado: 
MARCELO CEZAR DE LIMA - Ford/Escort GL 16V D, 1997/1998 em Jundiaí/SP. Rua Uva Isabel, nº 43, 
Jundiaí/SP - Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 8.551,36 - Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 4.275,68 (50% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 01/10/2021 
às 11h40min, e termina em 04/10/2021 às 11h40min; 2º Leilão começa em 04/10/2021 às 11h41min, 
e termina em 25/10/2021 às 11h40min. Fica o executado MARCELO CEZAR DE LIMA, o credor 
tributário ESTADO DE SÃO PAULO, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso 
não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 30/11/2016.

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

A VERDADE 
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SÁBADO, 4 A QUARTA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2021 

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. 

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.

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.

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 Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 2ª VARA CRIMINAL DO FORO DA CO-
MARCA DE BOTUCATU/SP - Processo nº 0013431-59.2003.8.26.0079. Partes: Autor(es): JUSTIÇA PÚBLICA e o(a)(s) 
Réu(s): JOÃO CARLOS DIAS GOMES, CPF nº. 125.783.408-89. 1º LEILÃO: 16/09/21 às 10h30 oportunidade em que 
o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção 2º 
LEILÃO: 06/10/21 às 10h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 10% do valor da avaliação atualizada pelos índices 
adotados pelo TJ/SP. 1ª Data Avaliação: R$ 21.300,62 e 2ª Data Lance Inicial: R$ 2.130,06, valores sujeitos a atualiza-
ções. LOTE ÚNICO DE BEM MÓVEL: Veículo Marca/Modelo: GM-C20 SULAM TOPEKA, Cor: Vermelha, Combustível: 
Gasolina, Ano/Modelo: 1993, Placa: BMD-6878, Renavam: 00609566466, Chassi: 9BG244NHPPC009899. VISITAÇÃO: 
Pátio “José Antonio Bezerra Peças ME”, na Rua José Benedito Nogueira, s/nº - Jardim Tropical - Botucatu/SP. Venda no 
estado em que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da 
arrematação. 

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

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

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

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

Leilão Público Extrajudicial -  On-line

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

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

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

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

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

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

Leiloeira Oficial - Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661

AVIBRAS INDÚSTRIA AEROESPACIAL S.A

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.

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 

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

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

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

@ 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:

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º - CPC), 
e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) J. M

ATENÇÃO - SEGREDO DE JUSTIÇA
1ª Vara Família e Sucessões 

da Comarca de São Carlos/SP
Processo nº 1001730-53.2018.8.26.0566 (Nº de Ordem 000289/2018)

1ª Praça de 10/09/2021, à 15/09/2021, às 10:30 horas.
2ª Praça encerra às 10:30 horas do dia 07/10/2021 
a 80% (OITENTA POR CENTO) do valor de avaliação.

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do 
processo e no Portal sold.superbid.net. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 01 - UMA 
CASA E RESPECTIVO TERRENO, sito à Rua Conde do Pinhal, nº 52, antigo 50, medindo 
19,60 m. de frente, por 25,75 m. de fundos, confrontando de um lado com Tomaz 
Giampá, herdeiros de Francisco Morelli, de outros lado com Maria A. Ortega e pelos 
fundos com Vitório Brisolari.” Consta da avaliação que referido imóvel possui 
483,75m² de terreno e 231,59m² construídos, em área Central e valorizada da Cidade 
de São Carlos. Matrícula nº 48.432 do CRI de São Carlos/SP. Contribuinte nº 
02.057.008.001. Avaliação: R$ 1.050.000,00 em maio de 2019 - fls 70/71. Avaliação 
Atualizada: R$1.175.620,00 em julho de 2021 Tabela TJSP. Depositário: Executado. 
Local do bem: Rua Conde do Pinhal, 1732 - São Carlos/SP. Não há nos autos informação 
sobre Recurso pendente de julgamento sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s).

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações (11) 3296-7555

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

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 – 24/09/2021 

às 14h00 - VALOR: R$ 93.899,68 e 2º leilão público – 27/09/2021 às 14h00 - VALOR: R$ 375.646,27. 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 
“24”, da quadra nº “15”, do loteamento denominado “Residencial Portal Bordon II”, em Sumaré-SP, com a área 
total de 250,00m². MATRÍCULA: 116.260 – Registro de Imóveis de Sumaré/SP. FIDUCIANTES: ADALBERTO 
LUIZ NOGUEIRA CPF 283.049.118-17 E LUCIANA APARECIDA MALVASO NOGUEIRA CPF 274.343.058-35. 
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 24/08/2021. 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.

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

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
LEILÃO DATA: 20/09/2021 - 10h 

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL - LEILÃO ON-LINE
EDITAL Nº LI.CSAQ.G.00002.2021 - CNPJ: 23.274.194/0001-19

03 Lotes de bens móveis:
- AUTOTRANSFORMADOR HITASCHI, NS. 701672-1(ODD.GRL.O.017.2019)

- AUTOTRANSFORMADOR HITACHI, NS. 702440-1(ODD.GRL.O.17.2019)
- AUTOTRANSFORMADOR BROWN BOVERI, NS. SPT-12196 (ODD.GRL.O.016.2020)

LOCALIZAÇÃO DOS BENS: RUA BRASILIO DE ARAUJO, S/Nº, RODOVIA SP 39, KM 5
 BAIRRO QUATINGA - MOGI DAS CRUZES – SP

Bens vendidos somente para Pessoas Jurídicas, no estado em que se encontram, sem garantias.

 

Leiloeiro O�cial: BRUNO AGNELLO PEGORARO - JUCESP 763

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0019577-72.2018.8.26.0344 - 4ª Vara Cível 
da Comarca de Marília do Estado de São Paulo - BEM: O IMÓVEL RESIDENCIAL, 
descrito conforme termo de quitação emitido pela COMASA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: um imóvel constituído de um 

terreno sem benfeitorias, compreendendo o lote nº 16, da quadra 11, do Jardim Nova Marília 
02, sendo um terreno Regular, tem frente e mede 8,00 metros para a Rua 03, lado ímpar, à 
direita divisa com o lote 17 e mede 20,00 metros, ao fundo divisa com o lote 36 e mede 8,00 
metros, a esquerda divisa com o lote 15 e mede 20,00 metros, totalizando uma área de 160,00 
m². Localiza-se a 34,00 metros da esquina da Rua 03 com o Prol. da Av. Fernando Botelho 
Vilella. Consta em fls. 40/71, laudo de avaliação informando que foi construído um imóvel 
residencial com área construída de 100,00 metros. INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Nº 7479600-1. 
AVALIAÇÃO: R$ 116.494,00 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), em 
27 de outubro de 2016 (fls.47). LOCALIZAÇÃO: Rua Narciso Ribeiro, nº 411, Bairro Nova Marília 
II, Marília, SP. O leilão ocorrerá através do portal www.satoleiloes.com.br com data prevista 
para: 08/09/2021 a partir das 16h00 com encerramento às 16h00 em 13/10/2021; 
correspondente à avaliação no valor de R$ 141.386,28 (cento e quarenta e um mil e trezentos 
e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos) atualizado de acordo com os índices da Tabela do 
TJSP-INPC, em julho de 2021, valor este que será novamente atualizado na data do leilão, 
diretamente no sistema gestor.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 1004254-49.2014.8.26.0344 - 4ª Vara Cível da Comarca de 
Marília do Estado de São Paulo - BEM: 01 (UM) PRÉDIO de tijolos, coberto de telhas, sob o n° 486, da 
Rua Amazonas, e o seu respectivo terreno que compreende parte dos lotes n°s 09 e 10, da quadra n° 
94, do Bairro Cascata, nesta cidade, medindo 20,00 metros de frente para a Rua Amazonas; por uma 

face lateral e da frente aos fundos, mede 20,00 metros, confrontando com o lote nº 13; por outra face lateral e 
também da frente aos fundos, mede primeiramente 10,00 metros até um ponto; deste ponto deflete à direita, numa 
distância de 20,00 metros, até alcançar a Av. São Paulo, confrontando nestes percursos, com terrenos restantes do 
mesmo lote nº 10; dai deflete à esquerda e segue pela mesma Av. São Paulo, até um ponto, na distância, de 1,50 
metros; daí deflete esquerda e segue numa distância de 23,00 metros, até outro ponto; deste ponto deflete à direita 
e segue em direção aos fundos numa distância de 8,50 metros, confrontando com terrenos restantes do mesmo lote 
nº 09; na face dos fundos, mede 17,00 metros, confrontando com o lote nº 08, e pela frente com a citada via pública. 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1152100. MATRÍCULA: Nº 23.245 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Marília-SP. 
Consta em Av. 4 que o imóvel encerra a área de 404,50m². CONSTA LAUDO DE AVALIAÇÃO: Em fls.162/194. 
AVALIAÇÃO: R$ 607.147,58 (seiscentos e sete mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), em 05 
de julho de 2016, (fls. 168). LOCALIZAÇÃO: Rua Amazonas nº 486 – Bairro Cascata - Marília – SP. O leilão ocorrerá 
através do portal www.satoleiloes.com.br com data prevista para: o 1º LEILÃO em 08/09/2021 a partir das 12h30min 
com encerramento às 12h30min em 13/09/2021; correspondente à avaliação no valor de R$ 744.492,16 (setecentos 
e quarenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e dois reais, atualizados de acordo com os índices da Tabela do 
TJSP-INPC, em agosto de 2021, valor este que será novamente atualizado na data do leilão, diretamente no sistema 
gestor. Caso não haja lance, seguirá sem interrupção para o 2º LEILÃO que se encerrará em 13/10/2021 a partir das 
12h30min, correspondente à 70% (setenta por cento) do valor da avaliação atualizado até a data do leilão.

33ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 33ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL 
DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 0134023-25.2010.8.26.0100. Executados: requerido(s) ERNANES 
ROSA PEREIRA, seu cônjuge MARIA DE JESUS GODOI PEREIRA - Prédio residencial com 320,00m² de área 
construída no Alto da Mooca. Rua Teófilo Dias, nº 301, São Paulo/SP - Contribuinte nº 052.229.0004-5. Descrição 
completa na Matrícula nº 65.622 do 07º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.841.000,00 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 920.500,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 29/10/2021 às 13h50min, e termina em 03/11/2021 às 13h50min; 2ª Praça co-
meça em 03/11/2021 às 13h51min, e termina em 23/11/2021 às 13h50min. Ficam os requerido(s) ERNANES 
ROSA PEREIRA, seu cônjuge MARIA DE JESUS GODOI PEREIRA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), terceiro(a) interessado ROBERTO SALAMANDUKA, CLEIDE ROSA PEREIRA e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da 
Penhora realizada em 25/09/2012. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

SATO LEILÕES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente vendedor: ANTIBES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA Inscrito no CNPJ sob nº 
28.435.891/0001-28. - Data: 03 de Setembro de 2021, às 14:00. O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sr. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Travessa Comandante Salgado, 
75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP, online no site www.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 3: 1 banco; Lote 4: 1 mesa de jantar; Lote 4.2: 1 vaso sanitário; Lote 5: 1 cortina; Lote 6: 4 taças de vinho; Lote 7: 1 guincho para toalha; Lote 9: 4 
pratos; Lote 10: 4 pratos; Lote 11: 4 sousplat; Lote 13: 1 jogo de garfos e facas; Lote 15: 2 jogos de toalhas; Lote 16: 2 almofadas; Lote 17: 5 travesseiros; Lote 18: 1 vidro tipo box; Lote 19: 

1 espelho; Lote 20: 1 pia com torneira; Lote 22: 1 vinho; Lote 23: 1 mochila; Lote 24: 01 box cama de casal; Lote 25: 1 colchão de casal; Lote 26: 1 lençol, 1 edredom, 1 cobertor; Lote 27: 1 bandeja; Lote 28: 
2 canecas e 1 vaso; Lote 29: 1 porta papel higiênico; Lote 30: 1 passarinho prata; Lote 31: 1 mala de viagem; Lote 32: 2 baldes; Lote 35: 2 caixas organizadoras; Lote 36: 3 luminárias e 3 lâmpadas; Lote 37: 
kit penduradores ; Lote 38: 1 poltrona; Lote 39: 2 mesas de apoio; Lote 40: 2 cestos; Lote 41: 1 coração; Lote 42: 1 mesa escrivaninha; Lote 43: 1 porta sulfite; Lote 44: 2 vasos de planta; Lote 45: 1 boneco 
articulado; Lote 46: 1 armário; Lote 47: 4 potes para mantimentos; Lote 50: 1 micro-ondas; Lote 51: 1 mini cooktop; Lote 53: 2 armários; Lote 54: 1 pia + 1 gabinete + 1 torneira; Lote 55: 4 camisetas; Lote 
56: 5 cabides; Lote 57: 1 tv 43''; Lote 58: 1 vaso; Lote 59: 01 balcão; Lote 60: 2 cadeiras; Lote 62: 01 balcão; Lote 64: 09 cadeiras; Lote 66: 1 kit para banheiro e 1 bandeja; Lote 67: 5 vasos sanitários; Lote 
68: 03 cadeiras; Lote 70: 3 bancos; Lote 71: 01 cadeira; Lote 72: 1 mesa; Lote 74: 3 totens; Lote 75: 1 trio de vasos; Lote 76: 3 bancos; Lote 78: 3 mesas; Lote 79: 02 banqueta; Lote 80: 2 cortinas; Lote 83: 
03 mesa; Lote 85: 1 bancada; Lote 86: 2 vasos sanitários; Lote 87: 1 toten; Lote 88: 3 ares condicionados; Lote 91: 12 luminárias; Lote 92: 2 pias; Lote 93: 1 mesa; Lote 94: 10 cadeiras; Lote 97.1: 2 garrafas; 
Lote 102: 2 jogos com 4 vasos; Lote 103: 4 cadeiras; Lote 105: 1 mesa balcão; Lote 107: 3 books; Lote 108: 1 geladeira; Lote 109: 2 cestas; Lote 110: 1 balcão + pia + torneira; Lote 112: 1 vaso sanitário; Lote 
113: 1 espelho; Lote 115: 3 vasos; Lote 116: estrutura metálica, bancada, cuba, torneira; Lote 117: 1 vidro de sabonete; Lote 120: 1 quadro; Lote 121: 1 mesa; Lote 122: 1 vela; Lote 123: 1 vela + 2 xícaras + 1 
bandeja; Lote 124: 04 tv samsung; Lote 125: 1 calendário; Lote 126: 1 caveira prata; Lote 127: 1 porta lápis; Lote 128: 1 luminária pendente; Lote 129: 1 mesa suspensa; Lote 130: 1 tapete; Lote 131: 2 cortinas; 
Lote 132: 1 vaso; Lote 133: 8 almofadas; Lote 134: 1 tapete; Lote 135: 1 arandela tubular; Lote 136: 2 potes de vidros; Lote 138: 1 pássaro decorativo; Lote 139: 1 peseira; Lote 141: 1 porta retrato; Lote 142: 
1 tapete; Lote 143: 2 duplas de garrafas; Lote 144: 2 vasos e 1 pote brancos; Lote 145: 01 luminárias; Lote 147: 1 almofada; Lote 148: 2 ampulhetas; Lote 149: 1 prato de ferro; Lote 151: 1 almofada; Lote 152: 
1 balcão de cozinha; Lote 156: 2 sofás; Lote 157: 3 tigelas; Lote 159: 1 book decorativo; Lote 161: 2 vasos; Lote 164: 6 pratos; Lote 165: 6 pratos; Lote 166: 1 kit de porta mantimentos; Lote 167: 1 máquina 
de lavar; Lote 170: 1 azeite; Lote 171: 1 jogo de garrafas; Lote 173: 1 conjunto bandeja + 3 toalhas; Lote 175: 1 armário de cozinha; Lote 177: 2 vasos; Lote 178: 1 café + salsa crespa; Lote 182: 1 armário; Lote 
184: 4 garrafas + 4 mini champagne + 1 espumante + 1 vinho branco, 1 gin e 2 copos + bandeja; Lote 188: 1 quadro decorativo; Lote 190: 10 copos; Lote 191: 1 pote; Lote 192: 2 books decorativo; Lote 193: 
2 books decorativos + 1 vaso; Lote 194: 1 coifa; Lote 195: 1 janela preta; Lote 196: 1 apoiador quadrado de granito; Lote 199: 1 escultura decorativa; Lote 200: 3 camisetas; Lote 201: 3 cabides; Lote 202: 1 
luminária; Lote 205: 1 agenda preta; Lote 209: 01 box de solteiro + cabeceira + colchão; Lote 212: 1 cadeira azul; Lote 213: 1 caixa organizadora; Lote 214: 1 regata; Lote 215: 1 sapato; Lote 216: 1 pote; Lote 
217: 1 sapatenis; Lote 218: 1 passarinho de madeira; Lote 220: 1 bancada para banheiro + 1 torneira + divisórias; Lote 221: 9 caixas organizadoras; Lote 222: 1 armário/guarda roupas; Lote 223: 1 torneira + 
registros; Lote 224: 1 espelhos moldura de madeira; Lote 225: 2 espelhos; Lote 226: 2 vidro para box de vidro; Lote 227: 2 portas toalha preto; Lote 228: 1 chuveiro + registro; Lote 229: 2 vidros para 
shampoo e condicionador; Lote 230: 1 janela; Lote 233: 1 colcha; Lote 234: 1 vaso sanitário; Lote 235: 2 toalhas; Lote 236: 1 vaso ; Lote 238: 2 quadros decorativos; Lote 239: 1 porta retrato; Lote 240: 1 
decorativo love; Lote 243: 3 vasos; Lote 244: 1 vestido; Lote 245: 1 calça; Lote 248: 01 bolsas; Lote 249: 5 camisetas; Lote 250: 1 casaco o; Lote 251: 10 cabides; Lote 253: 1 travesseiro + 1 fronha; Lote 255: 
2 espelhos; Lote 257: 1 espelho; Lote 258: 1 letreiro; Lote 260: 1 caixa; Lote 261: 1 agenda; Lote 262: 1 quadro; Lote 264: 1 persiana; Lote 265: 1 cama de casal + cabeceira estofada; Lote 268: 1 chuveiro; 
Lote 269: 1 vaso sanitário; Lote 270: 1 prateleira; Lote 271: 3 patos de borracha; Lote 272: 2 potes pretos; Lote 274: 2 fechadura digital; Lote 275: 1 mesa de centro; Lote 278: 3 cadeira; Lote 279: 1 balcão 
para recepção; Lote 280: cadeiras; Lote 281: 1 pia; Lote 283: cadeiras de escritório; Lote 284: 2 mesas com 6 estações; Lote 285: 5 mesas com 3 estações; Lote 286: 1 cabeceira; Lote 287: 1 vaso de plástico; 
Lote 288: 1 bancada para banheiro + torneira + apoio de metal; Lote 290: 1 mesinha de apoio; Lote 292: 3 caixa organizadora; Lote 295: 1 quadro; Lote 297: 1 guarda roupas; Lote 298: cadeiras; Lote 301: 
conjunto com 2 vasos; Lote 303: 08 cadeira; Lote 88.2: 3 ares condicionados; EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE 
www.satoleiloes.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA
20ª VARA CÍVEL FORO CENTRAL CÍVEL

Edital de 1ª e 2ª Praça do Bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide 
e INTIMAÇÃO do requerido ÊXITO NEGÓCIOS E IMÓVEIS LTDA (CNPJ: 07.119.509/0001-05), 
extraída dos autos da AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ESPÉCIES DE CONTRATOS, 

promovida por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A (CNPJ: 92.702.067/0001-96), extraída nos autos 
do processo nº 1088453-23.2015.8.26.0100 (01). A DRA. CLARISSA RODRIGUES ALVES, Juíza de Direito da 20ª Vara 
Cível do Foro Central Cível/SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 do NCPC e parágrafos, e art. 884 I e II, ambos do CPC, 
regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015 e 2614/2021 do TJSP, conduzido pela Leiloeira Ofi cial Renata Franklin 
Simões, JUCESP nº 1.040, através do site FRANKLIN LEILÕES (www.franklinleiloes.com.br), portal de leilões on-line, 
levará a público pregão de venda e arrematação com inicio da 1ª Praça 14/09/2021 às 15:00 horas e com término no 
dia 17/09/2021 às 15:00 horas, entregando-o quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já 
designado para a 2ª Praça com início no dia 17/09/2021 às 15:01h horas e com término no dia 13/10/2021 às 15:00 
horas, caso não haja licitantes na 1º Praça,  será aceito lance de 50% do valor atualizado da avaliação, conforme o art. 
885 do NCPC, Parágrafo único. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento que pode-
rão ser prestadas pelo arrematante. BEM: IMÓVEL - UM BOX DE GARAGEM Nº 812 – C BLOCO “B”, localizado no 8º 
andar do Edifício Garagens Automáticas 25 de Março, situado na Rua 25 de Março nº 135 (entrada principal da garagem 
do 1º bloco), nºs 137, 153 (lojas), e nº 143 (entrada principal da garagem do 2º bloco), no 1º subdistrito – Sé, com área 
útil de  15,24m², área comum de 7,93m², área total de 23,17m², com a fração ideal de 0,190792% no terreno e coisas de 
uso comum. Cadastro Municipal nº 002.070.0516-8. Matrícula nº 139.943 4º CRI São Paulo/SP. O bem será vendido no 
estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas con-
dições, antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica. ÔNUS: Consta na referida Matrícula  Av.04 
– Penhora Exequenda. Consta junto a Prefeitura Municipal de São Paulo débitos em aberto de IPTU no valor R$ 617,26, 
atualizado para agosto/2021. Não consta nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. DO VALOR MÍNIMO 
DA VENDA DO BEM: No primeiro pregão, o valor mínimo para venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial 
que corresponde a R$ 13.300,00 (março/2021), que será atualizado á época da alienação. No segundo pregão, o valor 
mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% do valor atualizado. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmen-
te perante a Vara onde tramita a ação, ou no escritório do gestor, localizado na Rua Paracatu nº 309 sala 101 – São Paulo/
SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3562-6726 e/ou pelo e-mail: contato@franklinleiloes.com.br. Ficam os EXECUTADOS, na 
pessoa de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for 
revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado 
no endereço constante do processo, incidirá a disposição do art. 274, paragrafo único, do CPC e, em reforço, intimação 
considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afi xado e publicado na forma da lei. CLARISSA 
RODRIGUES ALVES  MM. Juíza de Direito 20ª Vara Cível do Foro Central Cível/SP

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

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) TEGRA INCORPORADORA , torna púbico a oferta, em leilão ONLINE - 135° 
LEILÃO TEGRA  – GRAVURA PERDIZES - extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento 
decorado, com encerramento a partir das 11h30  do dia 08/09/2021, no portal  www.lancetotal.com.
br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE 
JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os 
bens serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro 
qualquer responsabilidade quanto ao estado de conservação.  Os bens poderão ser examinados 
pelos interessados  durante o período de leilão  de 03/09/21 a 07/09/21. (Sexta à Terça-feira). Reti-
rada dos bens: Dia 11 de Setembro de 2021 das 10h às 15h na Rua Aimberê, 2022 - Perdizes, São 
Paulo - SP, 01258-020. A venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 
5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações 
com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro 
tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) TEGRA INCORPORADORA , torna púbico a oferta, em leilão ONLINE –  134° 
LEILÃO TEGRA  – NEO BROOKLIN  - extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento 
decorado, com encerramento a partir das 10h00  do dia 08/09/2021, no portal  www.lancetotal.com.
br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE 
JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os bens 
serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer 
responsabilidade quanto ao estado de conservação.  Os bens poderão ser examinados pelos inte-
ressados  durante o período de leilão  de 03/09/21 a 07/09/21. (Sexta à Terça-feira). Retirada dos 
bens: Dia 10 de Setembro de 2021 das 10h às 15h na Rua Andréa Paulinetti, 234 - Brooklin, São 
Paulo - SP, 04707-051. A venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 
5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações 
com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro 
tel. (11) 3868-2910.

DocuSign Envelope ID: 85CFDD44-BDF6-43F1-AE5D-5DD8F5054C45
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SÁBADO, 4 A QUARTA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2021 

1ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) SONIA MARIA MONTORO PAVIM - ME, ESPÓLIO DE SONIA MARIA MONTORO PAVIM representado por MARILI GABRIELA 
MONTORO PAVIM, VALDIR ANTONIO MACIEL PAVIM. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) DANILO PINHEIRO SPESSOTTO da 1ª Vara Cível da 
Comarca de São João da Boa Vista/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial - Contratos Bancários ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ SÃO PAULO - SICREDI UNIÃO PR/
SP contra SONIA MARIA MONTORO PAVIM - ME, ESPÓLIO DE SONIA MARIA MONTORO PAVIM representado por MARILI GABRIELA MONTORO 
PAVIM, VALDIR ANTONIO MACIEL PAVIM - Processo nº 1006711-56.2017.8.26.0568 (Nº de Ordem 266/2018) e que foi designada a venda 
do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 27/09/2021, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, 
em 30/09/2021, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á 
sem interrupção até às 14:00 horas do dia 28/10/2021 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal 
www.superbidjudicial.com.br. O Leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. 
O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre do(s) bem(ns) arrematado(s) (art. 130, 
CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em 
inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.superbidjudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, 
do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Lote 1 - Veículo marca Hyundai, modelo IX35 ano/mod. 2014/2015, 
cor preta, flex, placa FWW-8837, automático. Obs.: a inventariante Marília Gabriela apresentou o documento de porte obrigatório do veículo, 
exercício 2017, em nome de Sonia Maria Montoro Pavim ME, com alienação para o Banco Bradesco SA. O veículo se encontra em excelente 
estado de uso e conservação, sem avarias. O veículo está na posse da inventariante, Marília Gabriela Montoro Pavim. RENAVAM: 01265030330. 
Débitos: IPVA 2021: R$ 2.857,20; DPVAT 2020: R$ 5,23; LICENCIAMENTO 2018: R$ 134,56; LICENCIAMENTO 2019: R$ 128,08; LICENCIAMENTO 
2020: R$ 122,03; LICENCIAMENTO 2021: R$ 98,91. Dívida Ativa: CDA nº 1307697208: R$ 3.421,39. Restrição Judiciária: BLOQ. RENAJUD - 
TRANSFERENCIA. Valores e referências obtidos em consulta realizada em 30/07/2021, através dos portais https://www.ipva.fazenda.sp.gov.
br, http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br e https://www.detran.sp.gov.br. Valor da avaliação em 22/08/2019: R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 
Valor da avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em JUL/2021: R$ 78.171,29 (setenta e oito mil, cento e setenta e um 
reais e vinte e nove centavos). Depositário: MARÍLIA GABRIELA MONTORO PAVIM. Local do bem: Rua João Artem, 279, Recanto do Bosque, 
São João da Boa Vista/SP. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São João da Boa Vista/SP, aos 30 de julho de 2021. DANILO PINHEIRO 
SPESSOTTO Juiz(a) de Direito.

w
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08/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu. Loc.: SP. Leilão de Informática, Móveis e Eletros. 08/09/2021 
A PARTIR DAS 11:00h. Sold Loja do Mecânico. Loc.: SP. Serras, Lixadeiras, Parafusadeiras, Esmerilhadeiras, Politriz. 
08/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 4ª Vara Cível da Lapa 1ª Praça. Loc.: SP. Televisores, quadros e mesa de madeira. 
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 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. Loc.: RS. Motor Indução, Bombas Dosadora, Servidor, 
Nobreak, Etc. 08/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold HM Engenharia. Loc.: SP. Honda Civic EXL CVT 2.0. 08/09/2021 A 
PARTIR DAS 14:00h. Sold Casa8. Loc.: SP. Casa8. 08/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Etna. Loc.: SP. Sofás, Aparadores, 
Poltronas, Cadeiras e Etc. 08/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold Guascor do Brasil. Loc.: AC. Peças Cummins. 09/09/2021 
A PARTIR DAS 09:00h. MA IMÓVEIS. Loc.: Apto 214m² em Mogi das Cruzes/SP. 09/09/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA 
Imóveis. Loc.: SP. Apto. 91m² e Vaga de Garagem no Pq. Imperial em São. 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 em. 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/SP. Loc.: SP. Apartamento com 129,40m² em São Vicente/SP. 09/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. 
MA Imóveis. Loc.: SP. Apartamento 215m² em São Paulo/SP. 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis. Loc.: SP. Casa 
734m² em Araraquara/SP. 09/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold IMC Louveira. Loc.: SP. Fornos, Fritadeiras, Fogões, 
Balcões Refrigerados, Mesas. 10/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Empresa Vende. 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. Loc.: SP. Pedra 
Cuba, Vasos, Armários, Microonda, Refrigerador. 13/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu. Loc.: SP. 
Televisores, Celulares, Monitores, Cpus, Etc. 13/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. MA Imóveis. Loc.: SP. Apto 52m² em 
Demarchi, São Bernardo do Campo/SP. 13/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. MA Imóveis. Loc.: ES, GO, MG, MS, PB, PE, PR, RJ, 
RN, RS, SP. Pagamento em até 420 meses. Use o FGTS, Pagamento. 13/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Compartilhado 
Embu (Sombra). Loc.: SP. Mesas, Espelhos, Poltronas, Escrivaninhas, Tapetes, Etc. 13/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA 
IMÓVEIS. Loc.: SP. Terrenos em Barueri/SP, Itu/SP e Sorocaba/SP. 13/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis. Loc.: SP. 
Apto 122m² em Santo André/SP. 13/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. MA Imóveis. Loc.: SP. Apto 511m² em Ribeirão Preto/
SP. 14/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. MA Imóveis. Loc.: SP. Casa 262m² em Atibaia/SP. 14/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 
MA Imóveis. Loc.: SP. Casa 178m² em São Caetano do Sul/SP. 14/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Dafiti. Loc.: MG. 
Vestuário, Calçados, Acessórios, etc.

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. 13/09/2021 A PARTIR DAS 14:01h. São Gerônimo. Loc.: PR. Cavalo 
Mecânico, Micro Ônibus, Máquinas Industriais.

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.

13/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PM Frederico Westphalen. Loc.: RS. Veículos, Caminhões, Ônibus, Retroescavadeiras.
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. Servidora Municipal, Sra. Carina da Silveira, Portaria nº 313/2021.

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

08/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Systems. Loc.: SP. Prateleiras, Estruturas Armazenagem, Empilhadeiras. 08/09/2021 
A PARTIR DAS 14:45h. AMG Comex. Loc.: MG, SP. Porta Pallets, Prateleira Ind., Corte Plasma CNC. 09/09/2021 A PARTIR 
DAS 14:45h. AMG Comex. Loc.: SP. Empilhadeiras, Misturador Asfalto, Pórtico, Caixa D’Água. 09/09/2021 A PARTIR DAS 
15:00h. PME Thanfer. Loc.: SP. Moldes de Injeção, Maquinas de Solda, Serras, Motores. 14/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. 
AMG Comex. Loc.: SP. Compressor, Gerador, Pórtico, Disjuntor, Maqs Industriais.

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 11:00h. Mapfre. Loc.: SP. Veículos Sinistrados e Sucatas: Honda CG 160, Peugeot.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.

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

08/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. TNT. Loc.: MG, PR, RJ, RS. Volkswagen Gol, Caminhão Baú, Sucata de Cavalo. 08/09/2021 
A PARTIR DAS 15:30h. P&G Manaus. Loc.: AM. Máquina Seladora Koch. 08/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. TIVIT. Loc.: PR. 
Sofás, Mesas, Gaveteiros, Armários, Ventiladores, Etc. 09/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Braspine. Loc.: PR. Appliance 
Firewall Blockbit Bb. 09/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Compartilhado 1095 A. Loc.: BA, GO, MG, MS, PB, PR, RJ, SP. Peças 
Elétricas, Rolos de Fita Lixa, Discos e outros. 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. GM. Loc.: BA, PE, PR, SP. Chevrolet Onix, 
Chevrolet Astra, Chevrolet Cobalt e Outros. 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. PME Pedreira Mattar. Loc.: MG. Cavalo 
Mecânico Volvo, Pá Carregadeira Fiatallis. 09/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis. Loc.: MG. Terrenos em Três 
Marias/MG. Regularizados e sem débito. 09/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. PME Aucom. Loc.: SP. Portal Fresadora Italiana. 
09/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Axians. Loc.: SP. Impressoras Lexmark. 09/09/2021 A PARTIR DAS 18:25h. Compartilhado 
1095 B. Loc.: SP. Veículos de Passeio e Utilitários. 10/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. PME Eringer. Loc.: SP. Centro de 
Usinagem Okuma, e Romi. Torno CNC Mazaki. 10/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Boehringer. Loc.: SP. Notebooks Dell e 
Lenovo, Desktops Lenovo. 10/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Unisys. Loc.: SP. Estações de Trabalho Duplas com Cadeiras. 
10/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Solistica. Loc.: AL, BA, MA, PA, RN, RS, SP. Iveco Daily, Caminhões Baú MB, Cavalo 
Mecânico Iveco. 13/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Tropical. Loc.: BA, GO, MT, PE, SP. Caminhões, Carrocerias, Cavalo 
Mecânico, Semirreboque e. 13/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. PME Oeste Engenharia. Loc.: SC. Volkswagen Saveiro 1.8, e 
Caminhão Betoneira Mercedes. 13/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Fórmula Zero. Loc.: PA. Volkswagen Amarok, Toyota 
Hilux, Mercedes. 13/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Schulz. Loc.: SC. Motobombas, Geradores, Rocadeiras, Cortadores. 
13/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Totalflex. Loc.: MG. Caminhão Guindauto Scania P310. 14/09/2021 A PARTIR DAS 
10:00h. PME Central de Equipamentos. Loc.: SC. Escada Rolante Atlas, Ilhas de Congelados Eletrofio, Racks. 14/09/2021 A 
PARTIR DAS 10:30h. Benteler. Loc.: SP. Prensa Hidráulica Schuler. 14/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Mac Imóveis. Loc.: 
CE. Aprox. 27.840 Kg De Estruturas Metálicas. 14/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Usina Ester. Loc.: SP. Veículos de Passeio, 
Utilitários, Caminhões Baú, Tratores. 14/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. SLC Agrícola. Loc.: BA, MA, MS, MT, PI. Veículos, 
Caminhões Carga Seca, Colheitadeiras. 14/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Continental. Loc.: SP. Calandra 3 Rolos e Prensas 
Hidráulicas. 14/09/2021 A PARTIR DAS 17:00h. Schulz. Loc.: SC. Politriz, Rebitador Pneumático, Estojo de Ferramentas. 

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.

2ª VARA CÍVEL - FORO DE RIO CLARO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação das executadas: APARECIDA DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 709.796.698-04)
e seu cônjuge se casada for e JÉSSICA DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 291.104.738-90) e seu cônjuge se casada for, bem como os donatários de LEODINA DOS SANTOS PINTO (CPF/MF Nº 780.316.568-00), quais
sejam: BENEDITA DE ALMEIDA SILVA (CPF/MF Nº 069.369.408-46) e seu cônjuge EDIVALDO FERREIRA SILVA (CPF/MF Nº 380.840.168-06); CIRO DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 853.938.868-53) e seu
cônjuge CÉLIA DE SOUZA ALMEIDA (CPF/MF Nº 263.245.178-70); MARIA DE JESUS OLIVEIRA ALMEIDA (CPF/MF Nº 220.522.438-79); LINDISNEY DONIZETI PALMA (CPF/MF Nº 062.858.168-83);
JULIANA CRISTINA PALMA (CPF/MF Nº 167.906.028-79); CLEUZA DE ALMEIDA ALVES (CPF/MF Nº 294.219.148-13) e seu cônjuge DIRCEU ALVES (CPF/MF Nº 015915188-06); LEONIRCE DE SOUZA
ALMEIDA (CPF/MF Nº 272.902.278-32); DULCILIA DOS SANTOS ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº 027.798.508-09), NAIR DE ALMEIDA ALVES (falecida), e seu cônjuge JOSÉ PINTO DE OLIVEIRA
NETO (CPF/MF Nº 543.411.678-04), e seus filhos: EVANDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA (CPF/MF Nº 154.828.308-88), seu cônjuge LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA (CPF/MF Nº 312.397.458-85) e
ADEMILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA (CPF/MF Nº 123.387.698-80), seu cônjuge DÉBORA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA (CPF/MF Nº 254.177.328-50).
O MM. Juiz de Direito Dr. Joélis Fonseca, da 2ª Vara Cível – Foro de Rio Claro, 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 Alienação Judicial com Extinção de Condomínio cumulada com Arbitragem de Aluguel em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por BENEDITA DE ALMEIDA SILVA (CPF/MF Nº
069.369.408-46); EDIVALDO FERREIRA SILVA (CPF/MF Nº 380.840.168-06); CIRO DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 853.938.868-53); CÉLIA DE SOUZA ALMEIDA (CPF/MF Nº 263.245.178-70); MARIA DE
JESUS OLIVEIRA ALMEIDA (CPF/MF Nº 220.522.438-79); LINDISNEY DONIZETI PALMA (CPF/MF Nº 062.858.168-83); JULIANA CRISTINA PALMA (CPF/MF Nº 167.906.028-79); CLEUZA DE ALMEIDA
ALVES (CPF/MF Nº 294.219.148-13); DIRCEU ALVES (CPF/MF Nº 015915188-06); LEONIRCE DE SOUZA ALMEIDA (CPF/MF Nº 272.902.278-32); DULCILIA DOS SANTOS ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF/
MF Nº 027.798.508-09); NAIR DE ALMEIDA ALVES (falecida); JOSÉ PINTO DE OLIVEIRA NETO (CPF/MF Nº 543.411.678-04); EVANDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA (CPF/MF Nº 154.828.308-88);
LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA (CPF/MF Nº 312.397.458-85); ADEMILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA (CPF/MF Nº 123.387.698-80); DÉBORA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA (CPF/MF Nº 254.177.328-
50), em face de APARECIDA DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 709.796.698-04) e JÉSSICA DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 291.104.738-90), nos autos do Processo nº 0010421-47.2018.8.26.0510, 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: Uma casa localizada à Rua M 12, nº 419 do Jardim Independência, Rio Claro/SP, CEP 13505-270 - Descrição do Imóvel: Uma casa, sob o nº 419, a Rua M 12, da quadra “I”, do
loteamento denominado “Jardim Independência”, situado na comarca de Rio Claro, com frente para a Rua M 12, sob o nº 419, lado ímpar, entre a Avenida M 21 e o Parque das Indústrias, distante 46,13 metros da Avenida
M 21, canto em curva; medindo 10,00 metros de frente, 10,00 metros de largura na face dos fundos, por 25,00 metros de ambos os lados, da frente aos fundos; com a área de 250,00 metros quadrados, confrontando de
um lado com o lote 04, de outro lado com o lote 06 e fundos com o lote 12.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 01.06.041.0151.001
Matrícula Imobiliária n° 18.239 1º Cartório de Registros de Imóveis de Rio Claro/ SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário/Observações
R. 05 07/11/12 Doação - Donatários qualificados acima
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação (fls. 344/383), trata-se de imóvel residencial composto por sala, cozinha, dois dormitórios, banheiro e área de serviço. Além disso, há uma pequena construção nos fundos do
terreno, composta por dormitório, rancho e despejo, e anexo a uma sala, uma cozinha, um banheiro e área coberta.
OBS 02: De acordo com a Certidão de Valor Venal do Imóvel, constata-se que o terreno em apreço possui uma área construída de 131,09m².
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 295.300,00 (Set/2019 – Avaliação às fls. 344/383).
Valor de avaliação atualizado: R$ 329.375,90 (Jul/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 314,31 (Ago/2021), referentes a débitos de IPTU de 2021. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
02 - A 1ª praça terá início em 21 de setembro de 2021, às 16 horas, e se encerrará no dia 24 de setembro de 2021, às 16 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 24 de setembro de 2021, às 16 horas, e se encerrará em 14 de outubro de 2021, às 16 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 80% 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 e artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 16 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. JOÉLIS FONSECA - JUIZ DE DIREITO
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SÁBADO, 4 A QUARTA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2021 

1ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) SONIA MARIA MONTORO PAVIM - ME, ESPÓLIO DE SONIA MARIA MONTORO PAVIM representado por MARILI GABRIELA 
MONTORO PAVIM, VALDIR ANTONIO MACIEL PAVIM. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) DANILO PINHEIRO SPESSOTTO da 1ª Vara Cível da 
Comarca de São João da Boa Vista/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial - Contratos Bancários ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ SÃO PAULO - SICREDI UNIÃO PR/
SP contra SONIA MARIA MONTORO PAVIM - ME, ESPÓLIO DE SONIA MARIA MONTORO PAVIM representado por MARILI GABRIELA MONTORO 
PAVIM, VALDIR ANTONIO MACIEL PAVIM - Processo nº 1006711-56.2017.8.26.0568 (Nº de Ordem 266/2018) e que foi designada a venda 
do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 27/09/2021, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, 
em 30/09/2021, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á 
sem interrupção até às 14:00 horas do dia 28/10/2021 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal 
www.superbidjudicial.com.br. O Leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. 
O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre do(s) bem(ns) arrematado(s) (art. 130, 
CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em 
inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.superbidjudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, 
do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Lote 1 - Veículo marca Hyundai, modelo IX35 ano/mod. 2014/2015, 
cor preta, flex, placa FWW-8837, automático. Obs.: a inventariante Marília Gabriela apresentou o documento de porte obrigatório do veículo, 
exercício 2017, em nome de Sonia Maria Montoro Pavim ME, com alienação para o Banco Bradesco SA. O veículo se encontra em excelente 
estado de uso e conservação, sem avarias. O veículo está na posse da inventariante, Marília Gabriela Montoro Pavim. RENAVAM: 01265030330. 
Débitos: IPVA 2021: R$ 2.857,20; DPVAT 2020: R$ 5,23; LICENCIAMENTO 2018: R$ 134,56; LICENCIAMENTO 2019: R$ 128,08; LICENCIAMENTO 
2020: R$ 122,03; LICENCIAMENTO 2021: R$ 98,91. Dívida Ativa: CDA nº 1307697208: R$ 3.421,39. Restrição Judiciária: BLOQ. RENAJUD - 
TRANSFERENCIA. Valores e referências obtidos em consulta realizada em 30/07/2021, através dos portais https://www.ipva.fazenda.sp.gov.
br, http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br e https://www.detran.sp.gov.br. Valor da avaliação em 22/08/2019: R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 
Valor da avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em JUL/2021: R$ 78.171,29 (setenta e oito mil, cento e setenta e um 
reais e vinte e nove centavos). Depositário: MARÍLIA GABRIELA MONTORO PAVIM. Local do bem: Rua João Artem, 279, Recanto do Bosque, 
São João da Boa Vista/SP. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São João da Boa Vista/SP, aos 30 de julho de 2021. DANILO PINHEIRO 
SPESSOTTO Juiz(a) de Direito.

w
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08/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu. Loc.: SP. Leilão de Informática, Móveis e Eletros. 08/09/2021 
A PARTIR DAS 11:00h. Sold Loja do Mecânico. Loc.: SP. Serras, Lixadeiras, Parafusadeiras, Esmerilhadeiras, Politriz. 
08/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 4ª Vara Cível da Lapa 1ª Praça. Loc.: SP. Televisores, quadros e mesa de madeira. 
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 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. Loc.: RS. Motor Indução, Bombas Dosadora, Servidor, 
Nobreak, Etc. 08/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold HM Engenharia. Loc.: SP. Honda Civic EXL CVT 2.0. 08/09/2021 A 
PARTIR DAS 14:00h. Sold Casa8. Loc.: SP. Casa8. 08/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Etna. Loc.: SP. Sofás, Aparadores, 
Poltronas, Cadeiras e Etc. 08/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold Guascor do Brasil. Loc.: AC. Peças Cummins. 09/09/2021 
A PARTIR DAS 09:00h. MA IMÓVEIS. Loc.: Apto 214m² em Mogi das Cruzes/SP. 09/09/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA 
Imóveis. Loc.: SP. Apto. 91m² e Vaga de Garagem no Pq. Imperial em São. 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 em. 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/SP. Loc.: SP. Apartamento com 129,40m² em São Vicente/SP. 09/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. 
MA Imóveis. Loc.: SP. Apartamento 215m² em São Paulo/SP. 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis. Loc.: SP. Casa 
734m² em Araraquara/SP. 09/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold IMC Louveira. Loc.: SP. Fornos, Fritadeiras, Fogões, 
Balcões Refrigerados, Mesas. 10/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Empresa Vende. 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. Loc.: SP. Pedra 
Cuba, Vasos, Armários, Microonda, Refrigerador. 13/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu. Loc.: SP. 
Televisores, Celulares, Monitores, Cpus, Etc. 13/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. MA Imóveis. Loc.: SP. Apto 52m² em 
Demarchi, São Bernardo do Campo/SP. 13/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. MA Imóveis. Loc.: ES, GO, MG, MS, PB, PE, PR, RJ, 
RN, RS, SP. Pagamento em até 420 meses. Use o FGTS, Pagamento. 13/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Compartilhado 
Embu (Sombra). Loc.: SP. Mesas, Espelhos, Poltronas, Escrivaninhas, Tapetes, Etc. 13/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA 
IMÓVEIS. Loc.: SP. Terrenos em Barueri/SP, Itu/SP e Sorocaba/SP. 13/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis. Loc.: SP. 
Apto 122m² em Santo André/SP. 13/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. MA Imóveis. Loc.: SP. Apto 511m² em Ribeirão Preto/
SP. 14/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. MA Imóveis. Loc.: SP. Casa 262m² em Atibaia/SP. 14/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 
MA Imóveis. Loc.: SP. Casa 178m² em São Caetano do Sul/SP. 14/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Dafiti. Loc.: MG. 
Vestuário, Calçados, Acessórios, etc.

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. 13/09/2021 A PARTIR DAS 14:01h. São Gerônimo. Loc.: PR. Cavalo 
Mecânico, Micro Ônibus, Máquinas Industriais.

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.

13/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PM Frederico Westphalen. Loc.: RS. Veículos, Caminhões, Ônibus, Retroescavadeiras.
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. Servidora Municipal, Sra. Carina da Silveira, Portaria nº 313/2021.

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

08/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Systems. Loc.: SP. Prateleiras, Estruturas Armazenagem, Empilhadeiras. 08/09/2021 
A PARTIR DAS 14:45h. AMG Comex. Loc.: MG, SP. Porta Pallets, Prateleira Ind., Corte Plasma CNC. 09/09/2021 A PARTIR 
DAS 14:45h. AMG Comex. Loc.: SP. Empilhadeiras, Misturador Asfalto, Pórtico, Caixa D’Água. 09/09/2021 A PARTIR DAS 
15:00h. PME Thanfer. Loc.: SP. Moldes de Injeção, Maquinas de Solda, Serras, Motores. 14/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. 
AMG Comex. Loc.: SP. Compressor, Gerador, Pórtico, Disjuntor, Maqs Industriais.

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 11:00h. Mapfre. Loc.: SP. Veículos Sinistrados e Sucatas: Honda CG 160, Peugeot.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.

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

08/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. TNT. Loc.: MG, PR, RJ, RS. Volkswagen Gol, Caminhão Baú, Sucata de Cavalo. 08/09/2021 
A PARTIR DAS 15:30h. P&G Manaus. Loc.: AM. Máquina Seladora Koch. 08/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. TIVIT. Loc.: PR. 
Sofás, Mesas, Gaveteiros, Armários, Ventiladores, Etc. 09/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Braspine. Loc.: PR. Appliance 
Firewall Blockbit Bb. 09/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Compartilhado 1095 A. Loc.: BA, GO, MG, MS, PB, PR, RJ, SP. Peças 
Elétricas, Rolos de Fita Lixa, Discos e outros. 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. GM. Loc.: BA, PE, PR, SP. Chevrolet Onix, 
Chevrolet Astra, Chevrolet Cobalt e Outros. 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. PME Pedreira Mattar. Loc.: MG. Cavalo 
Mecânico Volvo, Pá Carregadeira Fiatallis. 09/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis. Loc.: MG. Terrenos em Três 
Marias/MG. Regularizados e sem débito. 09/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. PME Aucom. Loc.: SP. Portal Fresadora Italiana. 
09/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Axians. Loc.: SP. Impressoras Lexmark. 09/09/2021 A PARTIR DAS 18:25h. Compartilhado 
1095 B. Loc.: SP. Veículos de Passeio e Utilitários. 10/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. PME Eringer. Loc.: SP. Centro de 
Usinagem Okuma, e Romi. Torno CNC Mazaki. 10/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Boehringer. Loc.: SP. Notebooks Dell e 
Lenovo, Desktops Lenovo. 10/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Unisys. Loc.: SP. Estações de Trabalho Duplas com Cadeiras. 
10/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Solistica. Loc.: AL, BA, MA, PA, RN, RS, SP. Iveco Daily, Caminhões Baú MB, Cavalo 
Mecânico Iveco. 13/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Tropical. Loc.: BA, GO, MT, PE, SP. Caminhões, Carrocerias, Cavalo 
Mecânico, Semirreboque e. 13/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. PME Oeste Engenharia. Loc.: SC. Volkswagen Saveiro 1.8, e 
Caminhão Betoneira Mercedes. 13/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Fórmula Zero. Loc.: PA. Volkswagen Amarok, Toyota 
Hilux, Mercedes. 13/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Schulz. Loc.: SC. Motobombas, Geradores, Rocadeiras, Cortadores. 
13/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Totalflex. Loc.: MG. Caminhão Guindauto Scania P310. 14/09/2021 A PARTIR DAS 
10:00h. PME Central de Equipamentos. Loc.: SC. Escada Rolante Atlas, Ilhas de Congelados Eletrofio, Racks. 14/09/2021 A 
PARTIR DAS 10:30h. Benteler. Loc.: SP. Prensa Hidráulica Schuler. 14/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Mac Imóveis. Loc.: 
CE. Aprox. 27.840 Kg De Estruturas Metálicas. 14/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Usina Ester. Loc.: SP. Veículos de Passeio, 
Utilitários, Caminhões Baú, Tratores. 14/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. SLC Agrícola. Loc.: BA, MA, MS, MT, PI. Veículos, 
Caminhões Carga Seca, Colheitadeiras. 14/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Continental. Loc.: SP. Calandra 3 Rolos e Prensas 
Hidráulicas. 14/09/2021 A PARTIR DAS 17:00h. Schulz. Loc.: SC. Politriz, Rebitador Pneumático, Estojo de Ferramentas. 

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.

2ª VARA CÍVEL - FORO DE RIO CLARO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação das executadas: APARECIDA DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 709.796.698-04)
e seu cônjuge se casada for e JÉSSICA DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 291.104.738-90) e seu cônjuge se casada for, bem como os donatários de LEODINA DOS SANTOS PINTO (CPF/MF Nº 780.316.568-00), quais
sejam: BENEDITA DE ALMEIDA SILVA (CPF/MF Nº 069.369.408-46) e seu cônjuge EDIVALDO FERREIRA SILVA (CPF/MF Nº 380.840.168-06); CIRO DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 853.938.868-53) e seu
cônjuge CÉLIA DE SOUZA ALMEIDA (CPF/MF Nº 263.245.178-70); MARIA DE JESUS OLIVEIRA ALMEIDA (CPF/MF Nº 220.522.438-79); LINDISNEY DONIZETI PALMA (CPF/MF Nº 062.858.168-83);
JULIANA CRISTINA PALMA (CPF/MF Nº 167.906.028-79); CLEUZA DE ALMEIDA ALVES (CPF/MF Nº 294.219.148-13) e seu cônjuge DIRCEU ALVES (CPF/MF Nº 015915188-06); LEONIRCE DE SOUZA
ALMEIDA (CPF/MF Nº 272.902.278-32); DULCILIA DOS SANTOS ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº 027.798.508-09), NAIR DE ALMEIDA ALVES (falecida), e seu cônjuge JOSÉ PINTO DE OLIVEIRA
NETO (CPF/MF Nº 543.411.678-04), e seus filhos: EVANDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA (CPF/MF Nº 154.828.308-88), seu cônjuge LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA (CPF/MF Nº 312.397.458-85) e
ADEMILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA (CPF/MF Nº 123.387.698-80), seu cônjuge DÉBORA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA (CPF/MF Nº 254.177.328-50).
O MM. Juiz de Direito Dr. Joélis Fonseca, da 2ª Vara Cível – Foro de Rio Claro, 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 Alienação Judicial com Extinção de Condomínio cumulada com Arbitragem de Aluguel em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por BENEDITA DE ALMEIDA SILVA (CPF/MF Nº
069.369.408-46); EDIVALDO FERREIRA SILVA (CPF/MF Nº 380.840.168-06); CIRO DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 853.938.868-53); CÉLIA DE SOUZA ALMEIDA (CPF/MF Nº 263.245.178-70); MARIA DE
JESUS OLIVEIRA ALMEIDA (CPF/MF Nº 220.522.438-79); LINDISNEY DONIZETI PALMA (CPF/MF Nº 062.858.168-83); JULIANA CRISTINA PALMA (CPF/MF Nº 167.906.028-79); CLEUZA DE ALMEIDA
ALVES (CPF/MF Nº 294.219.148-13); DIRCEU ALVES (CPF/MF Nº 015915188-06); LEONIRCE DE SOUZA ALMEIDA (CPF/MF Nº 272.902.278-32); DULCILIA DOS SANTOS ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF/
MF Nº 027.798.508-09); NAIR DE ALMEIDA ALVES (falecida); JOSÉ PINTO DE OLIVEIRA NETO (CPF/MF Nº 543.411.678-04); EVANDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA (CPF/MF Nº 154.828.308-88);
LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA (CPF/MF Nº 312.397.458-85); ADEMILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA (CPF/MF Nº 123.387.698-80); DÉBORA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA (CPF/MF Nº 254.177.328-
50), em face de APARECIDA DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 709.796.698-04) e JÉSSICA DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 291.104.738-90), nos autos do Processo nº 0010421-47.2018.8.26.0510, 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: Uma casa localizada à Rua M 12, nº 419 do Jardim Independência, Rio Claro/SP, CEP 13505-270 - Descrição do Imóvel: Uma casa, sob o nº 419, a Rua M 12, da quadra “I”, do
loteamento denominado “Jardim Independência”, situado na comarca de Rio Claro, com frente para a Rua M 12, sob o nº 419, lado ímpar, entre a Avenida M 21 e o Parque das Indústrias, distante 46,13 metros da Avenida
M 21, canto em curva; medindo 10,00 metros de frente, 10,00 metros de largura na face dos fundos, por 25,00 metros de ambos os lados, da frente aos fundos; com a área de 250,00 metros quadrados, confrontando de
um lado com o lote 04, de outro lado com o lote 06 e fundos com o lote 12.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 01.06.041.0151.001
Matrícula Imobiliária n° 18.239 1º Cartório de Registros de Imóveis de Rio Claro/ SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário/Observações
R. 05 07/11/12 Doação - Donatários qualificados acima
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação (fls. 344/383), trata-se de imóvel residencial composto por sala, cozinha, dois dormitórios, banheiro e área de serviço. Além disso, há uma pequena construção nos fundos do
terreno, composta por dormitório, rancho e despejo, e anexo a uma sala, uma cozinha, um banheiro e área coberta.
OBS 02: De acordo com a Certidão de Valor Venal do Imóvel, constata-se que o terreno em apreço possui uma área construída de 131,09m².
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 295.300,00 (Set/2019 – Avaliação às fls. 344/383).
Valor de avaliação atualizado: R$ 329.375,90 (Jul/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 314,31 (Ago/2021), referentes a débitos de IPTU de 2021. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
02 - A 1ª praça terá início em 21 de setembro de 2021, às 16 horas, e se encerrará no dia 24 de setembro de 2021, às 16 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 24 de setembro de 2021, às 16 horas, e se encerrará em 14 de outubro de 2021, às 16 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 80% 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 e artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 16 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. JOÉLIS FONSECA - JUIZ DE DIREITO
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Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
7ª VC SÃO PAULO/SP Proc. nº 0049214-29.2015.8.26.0100 EXEQUENTE: SIDNEY LENT JÚNIOR (CPF 044.694.988-40) 
EXECUTADO: AMIR JAMIL KARAM (CPF 345.695.108-68) COPROPRIETÁRIOS: LAILA AMIR KARAM (CPF 176.113.578-32), 
DANIEL CAMPOS D'ANTONIO (CPF 165.585.878-58), SUMAIA AMIR KARAM (CPF 265.889.688-33), SANDRO FERREIRA 
LIMA (CPF 199.868.518-74), AMIR JAMIL KARAM JUNIOR (CPF 188.347.278-43), RENATA CID BACIL KARAM(CPF 
219.504.678-30) Encerramento 1º Leilão: 23/09/2021 - 10h15min Encerramento 2º Leilão: 14/10/2021 - 10h15min LOTE 01: 
Um lote de terreno, sem benfeitorias, sob nº 01, da quadra “L”, do loteamento denominado “Outeiro das Paineiras”, Bairro 
Botujuru, em Campo Limpo Paulista, com área de 2.446,51m². Cadastro Municipal 02.200.001.001. MATRÍCULA 15.296 – 2º 
CRI DE JUNDIAÍ/SP. LANCE MÍNIMO 1º LEILÃO: R$ 148.611,11* LANCE MÍNIMO 2º LEILÃO: R$ 74.305,55* LOTE 02: Um 
lote de terreno, sem benfeitorias, sob nº 01, da quadra “N”, do loteamento denominado “Outeiro das Paineiras”, Bairro Botujuru, 
em Campo Limpo Paulista, com a área de 2.796,75m². Cadastro Municipal 02.202.001.001. MATRÍCULA 12.967 – 2º CRI DE 
JUNDIAÍ/SP. LANCE MÍNIMO 1º LEILÃO: R$ 167.043,49* LANCE MÍNIMO 2º LEILÃO: R$ 83.521,74* LOTE 04: Um lote de 
terreno, sem benfeitorias, sob nº 02, da quadra “L”, do loteamento denominado “Outeiro das Paineiras”, Bairro Botujuru, em 
Campo Limpo Paulista, com a área de 2.562,25m². Cadastro Municipal 02.200.002.001. MATRÍCULA 15.297 - 2º CRI DE 
JUNDIAÍ/SP LANCE MÍNIMO 1º LEILÃO: R$ 155.523,25* LANCE MÍNIMO 2º LEILÃO: R$ 77.761,62* LOTE 05: Um lote de 
terreno, sem benfeitorias, sob nº 13, da quadra “L”, do loteamento denominado “Outeiro das Paineiras”, Bairro Botujuru, em 
Campo Limpo Paulista, com a área de 2.459,25m. Cadastro Municipal 02.200.002.001. MATRÍCULA15.298 - 2º CRI DE 
JUNDIAÍ/SP. LANCE MÍNIMO 1º LEILÃO: R$ 149.763,13* LANCE MÍNIMO 2º LEILÃO: R$ 74.881,56* *Os valores serão 
atualizados à época da alienação. NÃO CONSTA ÔNUS DAS REFERIDAS MATRÍCULAS. Leia o Edital Completo no site da 
leiloeira (Art. 887, § 2o, CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 – São 
Paulo/SP. Ana Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online 
16ª VC do Foro Central da Capital/SP Proc. nº 1102580-92.2017.8.26.0100 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A 
(CNPJ 90.400.888/0001-42) EXECUTADOS: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA VÃO LIVRE LTDA. (CNPJ 
56.044.811/0001-49), representada por CROSS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAIS EIRELI  (CNPJ 
37.801.615/0001-27); JOSÉ LUIZ GOES PERESTRELO (CPF 766.461.818-53) GABRIEL RUBIN (CPF 028.457.177-68) 
INTERESSADOS: ALICE BONJURNO PERESTRELO (CPF 011.594.937-04), CILA RUBIN (CPF 872.780.738-04), 
PREFEITURA DE SÃO PAULO Encerramento 1º Leilão: 21/10/21 – 14h00 Lance Mínimo: LT 1 - R$ 96.438,07* / LT 2 - R$ 
105.585,01* Encerramento 2º Leilão: 18/11/21 - 14h00 Lance Mínimo: LT 1 - R$ 67.506,65*/ LT 2 - R$ 73.909,50* *Os valores 
serão atualizados à época da alienação. LT 1 – VG DE GARAGEM INDETERMINADA - ED. VERA REGINA R. BARTIRA, Nº 
59, SÃO PAULO/SP. LT 2 - VG DE GARAGEM 71/72M, 1º SUBSOLO- ED. MIRANTE DO PARQUE R. MINISTRO GODOY, Nº 
195, SÃO PAULO/SP. MATRÍCULAS 52.427 E 100.257 – 2º CRI DA CAPITAL/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no 

o site da leiloeira (Art. 887, § 2 , CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 – São 
Paulo/SP. Ana Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br 

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
38ª VC do Foro Central da Capital/SP Proc. nº 1109255-71.2017.8.26.0100 EXEQUENTE: COND. ROGER ZMEKHOL (CNPJ 
54.005.277/0001-36) EXECUTADO: ESPÓLIO DE MAURO RAFAEL VIDO (CPF 766.329.388-68), na pessoa de sua inventariante 
ROZILDA DIOLINDA DA SILVA (CPF 230.135.675-20) INTERESSADOS: BANCO NACIONAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL (CNPJ 17.157.777/0001-67), atual sucessor por incorporação de FINADISA - COMPANHIA DE CRÉDITO 
IMOBILIÁRIO (CNPJ 62.817.416/0001-54), ESPÓLIO DE JOSÉ FERNANDES (CPF 024.839.638-20), IRACEMA APARECIDA 
FERNANDES (CPF 024.839.638-20), CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF (CNPJ 00.360.305/0001-04), atual sucessor por 
incorporação de BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO – BNH (CNPJ 33.633.686/0015-02) Encerramento 1º Leilão: 08/10/21 - 
14h00– Lance Mínimo: R$ 157.093,71*Encerramento 2º Leilão: 05/11/21 - 14h00– Lance Mínimo: R$ 94.256,22* *Os valores 
serão atualizados à época da alienação. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE CJ. 515 – ED. ED. ROGER ZMEKHOL R. 
TABATINGUERA, Nº 140, SÃO PAULO/SP. MATRÍCULA 24.419 – 1º CRI DA CAPITAL/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital 
Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o , CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 
– São Paulo/SP. Ana Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

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

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

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

Felipe Nunes Gomes Teixeira Bignardi – JUCESP 950

Leilão de Bens Diversos
Somente Online

Cadastre-se antecipadamente no site para participar do leilão

Visitação: Agendar com a equipe da Leiloei

08/09 - 11HS

Bens à Venda: 38 válvulas de diversos tipos e capacidades, 04 torres de 

resfriamento, m/SEMCO, 17 estantes em aço e HONDA/CIVIC SPORT, 2016/2017

Localização dos bens: Santana do Parnaíba/RS

10/09 - 11HS

Bens à Venda: 07 Bombas Submersas, 05 Conjuntos de Bombas Hidráulicas, 
Máquina Defumadora, Gerador de Energia, Secador de Ar Comprimido, 
Compressor de Ar, Máquina Embaladora de Salame e 14 Evaporadores.

Localização dos bens: Santa Rosa/SP

09/09 - 10HS

Bens à Venda: Prensa Excêntrica 25 Ton, Cabine de Pintura Completa, Rebitadeira, Durômetro, 

Máquina Seladora, Máquinas de Sodas a Ponto, Lavadora de Peças, Compressores e Empilhadeira.

Localização dos bens: Diadema/SP

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. 
Processo nº 0061729-57.2019.8.26.0100. Requerido: DANIEL GOMES PEREIRA (CPF 328.444.618-40). Credor(es) e/ou 
interessado(s): ESTADO DE SÃO PAULO. O Leilão começa em 11/11/2021, às 14hs00min, e termina em 01/12/2021, às 
14hs00min. Bem a ser leiloado: I/Audi/A3 Sportback 2.0T FSI, 2007/2008 em Jandira/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital 
completo. Lance mínimo: R$ 43.255,00 – sujeito à atualização. Comissão do Leiloeiro: + 6% sobre o valor da arrematação. 
Leiloeiro Oficial: Sr. Daniel Bizerra da Costa – JUCESP 1.175. Fica o requerido DANIEL GOMES PEREIRA, sua cônjuge, se 
casado for, o credor tributário ESTADO DE SÃO PAULO e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem 
como da penhora realizada em data de 12/02/2021, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. O 
presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital completo 
e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 24 de agosto de 2021.e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148 São Paulo, 24 de agosto de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Processo nº 
1051989-58.2019.8.26.0100. Executados: ENGECEL DO BRASIL TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI (CNPJ 07.250.809/0001-
10), CELSO LUIZ DOS SANTOS (CPF 692.805.417-49), ALEX TORRES ROCHA (CPF 127.273.047-65). Credor(es) e/ou 
interessado(s): ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 1º Leilão começa em 16/11/2021, às 14hs00min, e termina em 19/11/2021, às 
14hs00min e; 2º Leilão começa em 19/11/2021, às 14hs01min, e termina em 09/12/2021, às 14hs00min. Bem a ser leiloado: 
VW/GOL City MB, 2014/2015 no Rio de Janeiro/RJ. Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Lance mínimo no 1º Leilão: 
R$ 30.557,00* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 18.334,20* – 60% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão do 
Leiloeiro: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeiro Oficial: Sr. Daniel Bizerra da Costa – JUCESP 1.175. Ficam os executados 
ENGECEL DO BRASIL TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI, CELSO LUIZ DOS SANTOS, ALEX TORRES ROCHA, suas cônjuges, 
se casados forem, o credor tributário ESTADO DO RIO DE JANEIRO e demais interessados INTIMADOS das designações 
supra, bem como da penhora realizada em data de 10/09/2020, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/
postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital 
completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 19 de agosto de 2021.completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148 São Paulo, 19 de agosto de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Processo 
nº 1087736-11.2015.8.26.0100. Executada: ANALYA KAROLLYNA BARROS MAGALHÃES MENESES (CPF 358.978.388-
52). Credor(es) e/ou interessado(s): GEORGES MARCELO EIVAZIAN (CPF 212.902.688-51), BANCO SANTANDER BRASIL 
S/A (CNPJ 90.400.888/0001-42), MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 1º Leilão começa em 25/10/2021, às 14hs00min, e 
termina em 28/10/2021, às 14hs00min e; 2º Leilão começa em 28/10/2021, às 14hs01min, e termina em 17/11/2021, 
às 14hs00min. Bem a ser leiloado: DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto. 133, Cond. Ed. Felice Vila Formosa, situado na 
Rua Irú, nº 136, Vila Formosa, São Paulo/SP com descrição completa na Matrícula nº 247.232 do 9º CRI da Comarca da 
Capital/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 331.566,72* – Lance mínimo no 2º 
Leilão: R$ 265.253,38* – 80% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão do Leiloeiro: + 5% sobre o valor 
da arrematação. Leiloeiro Oficial: Sr. Daniel Bizerra da Costa – JUCESP 1.175. Fica a executada ANALYA KAROLLYNA 
BARROS MAGALHÃES MENESES, o convivente e compossuidor GEORGES MARCELO EIVAZIAN, o credor fiduciário 
BANCO SANTANDER BRASIL S/A, o credor EDIFICIO FELICE VILA FORMOSA, o credor tributário MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem como do arresto realizado em data de 
02/12/2016, convertido em penhora em data de 15/07/2018, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/
postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital 
completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 20 de agosto de 2021.completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148 São Paulo, 20 de agosto de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Processo 
nº 1094214-30.2018.8.26.0100. Executado: ESPÓLIO DE DORIVAL CARNEIRO PEREIRA (CPF 025.200.287-34), na pessoa 
de seu inventariante IVOMAR DE SOUZA CARNEIRO PEREIRA (CPF 289.437.597-20). Credor(es) e/ou interessado(s): 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 1º Leilão começa em 19/10/2021, às 14hs00min, e termina em 22/10/2021, às 14hs00min 
e; 2º Leilão começa em 22/10/2021, às 14hs01min, e termina em 11/11/2021, às 14hs00min. Bem a ser leiloado: 
Apto. 55, Ed. Porto Belo, situado na Rua Dona Veridiana, nº 524, Santa Cecília, São Paulo/SP com descrição completa na 
Matrícula nº 121.843 do 2º CRI da Comarca da Capital/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Lance mínimo no 
1º Leilão: R$ 484.007,66* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 290.404,60* – 60% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. 
Comissão do Leiloeiro: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeiro Oficial: Sr. Daniel Bizerra da Costa – JUCESP 1.175. 
Fica o executado ESPÓLIO DE DORIVAL CARNEIRO PEREIRA, na pessoa de seu inventariante IVOMAR DE SOUZA 
CARNEIRO PEREIRA, o credor tributário MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais interessados INTIMADOS das designações 
supra, bem como da penhora realizada em data de 19/09/2019, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/
postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital 
completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 24 de agosto de 2021.completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148 São Paulo, 24 de agosto de 2021.

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online

www.BIASILEILOES.com.br

10ª VC da CAPITAL/SP Proc. nº 0006875-16.2019.8.26.0100 EXEQUENTE: NOVAPORTFOLIO 
PARTICIPAÇÕES S/A. (CNPJ/MF 27.025.181/0001-67). EXECUTADO: EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO 
(CPF/MF 244.870.748-00); INTERESSADOS: JAIR PIRES DO NASCIMENTO; VERA LÚCIA RODRIGUES 
LEITE; ANDRÉ LUIS ARNAUT PEREIRA; VARA DE TRABALHO DE GUARATINGUTÁ – 15ª REGIÃO-SP 
PREFEITURA DE CUNHA/SP. Encerramento 1º Leilão: 16/09/21 - 15h00 – Lance Mínimo: R$ 4.800.288,04* 
Encerramento 2º Leilão: 07/10/21 – 15h00 - Lance Mínimo: R$ 2.400.144,02* *Os valores serão 
atualizados à época da alienação. FAZENDA SÃO SEBASTIÃO - ESTRADA PAULO VIRGÍNIO KM 29, 
CUNHA/SP. MATRÍCULAS 2.722 e 4.329 DO CRI DE CUNHA/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no 

o site da leiloeira (Art. 887, § 2 , CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Av. 
Fagundes Filho, 145, Cj. 22, Ed. Austin – São Paulo/SP. Eduardo Consentino Leiloeiro oficial – JUCESP 616. 
(João Victor Barroca Galeazzi – Preposto em exercício) Tel. 11-4083-2575 – www.BIASILEILOES.com.br 

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

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO SOBRE OS DIREITOS DO BEM IMÓVEL e de INTIMAÇÃO do requerido APARECIDO 
CAIRES DE JESUS (CPF/MF 438.339.695-04), e seu cônjuge, se casado for; dos promitentes vendedores VAGNER 
ANTÔNIO ANTUNES (CPF/MF 119.565.128-70), GESSON FERNANDES DA SILVA (CPF/MF 722.020.414-00), 
FRANCISCA FLAVIA DA SILVA FERNANDES (CPF/MF 852.659.344-72), VALQUIRIA ANTUNES (CPF/MF 
131.661.789-01), JULIANA BATISTA DOS SANTOS (CPF/MF 260.203.538-69), JORGE DO NASCIMENTO FIORELLI 
(CPF/MF 001.708.338-95), NOEMIA FRUTUOSA FIORELLI (CPF/MF IGNORADO) e PEDRO DO NASCIMENTO 
FIORELLI (CPF/MF 517.355.048-15), e seus respectivos cônjuges, se casados forem; da proprietária 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES MOREIRA S/A (CNPJ/MF 44.171.320/0001-80), na pessoa 
de seu representante legal; e demais interessados., expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo 
nº 0003911-33.2018.8.26.0505, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Pires, requerido por HILDETE 
ALBERTINA DE SOUSA CAIRES DE JESUS. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão 
o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º 
LEILÃO em 20/09/2021, às 15h35 e término em 23/09/2021, às 15h35, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, 
o 14/10/2021, às 15h35 (horários de Brasília/DF). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS) – OS DIREITOS SOBRE UM LOTE DE 
TERRENO, constituído por parte da chácara nº 01, da ESTÂNCIA DAS ROSAS, situado no perímetro urbano do Distrito, 
Município e Comarca de Ribeirão Pires, estado de São Paulo, com área de 570,00 mts² (Quinhentos e Setenta Metros 
Quadrados) , medindo 18,87 metros de frente para a estrada da Cooperativa; mede 15,00 metros nos fundos onde 
confronta com a viela sanitária, do lado esquerdo da frente aos fundos mede 39, 00 metros, confrontando com a 
promitente vendedora, e do lado direito da frente aos fundos mede 29 00 metros, está localizado no lado esquerdo da 
Estrada da Cooperativa, distante 42,00 metros das terras pertencentes a De Santi, de quem das citadas terras dirige par a 
referida estrada da Cooperativa. Inscrito na Prefeitura Municipal sob nº 341.63.55.0104.00.0000 – Lote 30. Matrícula nº 
9.816 do CRI da Comarca de Ribeirão Pires/SP. AVALIAÇÃO – R$ 200.000,00 (dezembro/2018 – fls. 22-29 dos 
autos). ÔNUS – Consta da referida matrícula a propriedade sobre o imóvel de EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 
CONSTRUÇÕES MOREIRA S/A, e conforme R.01 (29/10/1979) o registro do compromisso de compra e venda em favor 
de JORGE DO NASCIMENTO FIORELLI, NOEMIA FRUTUOSA FIORELLI e PEDRO DO NASCIMENTO FIORELLI. Os 
direitos sobre o imóvel, ora alienados no presente processo, decorrem do Instrumento Particular de Compra e Venda, 
celebrado em 31/07/2009 (fls. 11-15 dos autos) entre os litigantes HILDETE ALBERTINA DE SOUSA CAIRES DE JESUS e 
APARECIDO CAIRES DE JESUS e os promitentes vendedores VAGNER ANTÔNIO ANTUNES, GESSON FERNANDES 
DA SILVA, FRANCISCA FLAVIA DA SILVA FERNANDES, VALQUIRIA ANTUNES e JULIANA BATISTA DOS SANTOS. 
Referido contrato, bem como as citadas benfeitorias constantes do imóvel não se encontram averbadas na respectiva 
matrícula, sendo tais regularizações de responsabilidade exclusiva do arrematante Não constam nos autos recurso ou 
causa pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS – Não constam débitos fiscais sobre o imóvel, conforme Certidão 
Negativa de Débitos Imobiliários, expedida em 19/07/2021, pela Prefeitura de Ribeirão Pires. DÉBITO EXEQUENDO – R$ 
2.899,62 (dezembro/2018 – fls. 35) *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO PAGAMENTO – 
Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em 
favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão 
admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. 
COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances 
inferiores a 60,00% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – 
Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência 
do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 
pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado 
na forma da Lei. Ribeirão Pires, 22 de julho de 2021. DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO dos DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM IMÓVEL e de INTIMAÇÃO da executada BENEDITA 
ADRIANA LANDIM (CPF/MF 301.273.448-10); do credor fiduciário FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR, 
representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ/MF 00.360.305/0001-04); e demais interessados, expedido 
nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 1004711-54.2019.8.26.0361, em trâmite na 2ª Vara 
Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, requerida por CONDOMINIO RESIDENCIAL JUNDIAPEBA II. Nos termos do Art. 
881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-line da 
www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 20/09/2021, às 14h00 e término em 23/09/2021, às 14h00, e não 
havendo licitante seguir-se-á sem interrupção o 2º LEILÃO até o dia 14/10/2021, às 14h00 (horários de Brasília/DF). 
RELAÇÃO DO(S) BEM(NS) – OS DIREITOS SOBRE UMA UNIDADE AUTÔNOMA designada APARTAMENTO nº 14, 
localizado no 1ª andas da Torre 09, do Bloco 04, do “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JUDIAPEBA II”, situado na rua Doutor 
Francisco Soares Marialva, nº 2.399, Vila Jundiapeba, Distrito de Jundiapeba, perímetro urbano desta cidade, assim descrito e 
caracterizado: contém uma sala, dois dormitórios, um banheiro, uma cozinha e uma área de serviço, com uma área total de uso 
privativo de 42,600m², área comum total de 5,783m², área total de 48,383m², fração ideal de 0,357143% do terreno; confronta 
pela frente com hall, área de circulação do andar e áreas do condomínio, pelo lado direito com o apartamento nº 13 da Torre 09, 
pelo lado esquerdo com áreas do condomínio, jardim e abrigo de gás, e pelos fundos com áreas do condomínio e jardim. Cabe à 
unidade o direito ao uso de uma vaga de garagem indeterminada, porém de conformidade com a disponibilidade das mesmas 
no empreendimento, segundo a ordem de chegada. Contribuinte Municipal nº 18.075.001.168-6. Matrícula imobiliária nº 
76.985 do 2º CRI da Comarca de Mogi das Cruzes/SP. AVALIAÇÃO DO BEM – R$ 73.000,00 (março/2021 – fls. 275-327 
dos autos). ÔNUS – Consta da competente matrícula imobiliária, conforme Av. 4 (17/01/2018) a ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA do 
imóvel em benefício do FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR, representado pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – CEF; Av. 5 (26/06/2020) a PENHORA EXEQUENDA sobre o imóvel. Não constam nos autos recurso ou causa 
pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS – Não constam tributários em aberto sobre o imóvel, conforme Certidão 
Negativa de Débitos Imobiliários, expedida pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, em 16/07/2021. DÉBITO FIDUCIÁRIO – R$ 
46.583,77 (maio/2021 – fls. 342). DÉBITO EXEQUENDO – R$ 16.062,05 (abril/2021 – fls. 336-338). *Todos os débitos serão 
atualizados até a data da alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o 
encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso 
não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas 
a apreciação pelo MM. Juiz da causa. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º 
LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE 
VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do 
arrematante, transferência do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será 
publicado e afixado na forma da Lei. Mogi das Cruzes, 19 de julho de 2021. DOMINGOS PARRA NETO JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA, CONHECIMENTO DE INTERESSADOS e INTIMAÇÃO da executada CICLO ASSESSORIA 
AMBIENTAL LTDA (CNPJ/MF 07.525.036/0001-38); do credor fiduciário BANCO BRADESCO S.A (CNPJ/MF 
60.746.948/0001-12); do credor tributário FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMPINAS; e demais interessados, 
expedido nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 1036230- 51.2015.8.26.0114, em trâmite 
na 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, requerida por CONDOMÍNIO THE ONE LOFT. Nos termos do Art. 881, § 1º e 
ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-line da 
www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 20/09/2021, às 14h50 e término em 23/09/2021, às 14h50, e 
não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 14/10/2021, às 14h50 (horários de Brasília/DF). DO 
BEM – OS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O APARTAMENTO Nº 142 (cento e quarenta e dois), cobertura, localizado no 
27º andar do Condomínio Residencial THE ON LOFT, situado na Rua dos Alecrins, nº 700, nesta cidade de Campinas e 1ª 
circunscrição imobiliária, composto por sala, lavabo, terraço descoberto, cozinha, lavanderia, suíte com closet, banheiro e 
terraço descoberto com spa, com área privativa útil coberta de 76,40000m², privativa útil descoberta de 52,35000m², 
comum de 38,54471m², total de 167,29471m², fração ideal de 1,71519% e área ideal de 37,69483m² no terreno do edifício, 
o qual corresponde ao lote nº 01 da quadra 12 do quarteirão nº 344 do Cadastro Municipal, com área de 2.197,70m², 
cadastro Municipal nº 3421.51.72.0028.01054, objeto da Matrícula nº 123.093 do 1º CRI da Comarca de Campinas(SP) 
em conjunto com a VAGA DE GARAGEM DUPLA Nº 55/55A, localizada no subsolo do Condomínio Residencial THE ONE 
LOFT, no mesmo endereço, com área privativa útil de 20,70000m², comum de 3,85466m², total de 24,55466m², fração ideal 
de 0,17153% e área ideal de 3,76966m² no terreno do edifício, cadastro Municipal nº 3421.51.72.0028.01109, objeto da 
Matrícula 123.094 do 1º CRI da Comarca de Campinas(SP), mais bem descrito e caracterizado no Laudo de Avaliação, 
às fls. 393-402 dos autos. AVALIAÇÃO – R$ 1.240.000,00 (outubro/2020 – fls. 393-402 dos autos). ÔNUS – Constam 
ônus averbados nas Matrículas imobiliárias nº 123.093 e 123.094, respectivamente, sob o nº R. 04 (30/06/2012) a 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA dos imóveis em benefício do BANCO BRADESCO S/A; Av.5 (02/01/2020) a PREMONITÓRIA e 
Av.5 (14/04/2020) e Av.6 (14/04/2020) a PENHORA EXEQUENDA, sobre o imóvel. Conforme informação do credor 
fiduciário, às fls. 507-508 e 575-585, existe procedimento de consolidação da propriedade em benefício do BANCO 
BRADESCO S.A. em trâmite. Não constam nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS 
– Conforme pesquisa realizada junto a Prefeitura de Campinas, em 19/07/2021, constam débitos tributários sobre o imóvel 
cadastro Municipal nº 3421.51.72.0028.01054, objeto da Matrícula nº 123.093 do 1º CRI da Comarca de Campinas(SP), 
referente aos exercícios de 2013 a 2021, na monta de R$ 27.531,55 e sobre o imóvel cadastro Municipal nº 
3421.51.72.0028.01109, objeto da Matrícula 123.094 do 1º CRI da Comarca de Campinas(SP), referente aos exercícios 
de 2013, 2015, 2020 e 2021, na monta de R$ 2.169,09. DÉBITO FIDUCIÁRIO – R$ 491.161,72 (julho/2021 – fls. 592-593). 
DÉBITO EXEQUENDO – R$ 92.751,13 (dezembro/2019 – fls. 269-277). *Todos os débitos serão atualizados até a data 
da alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por 
meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para 
pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo 
MM. Juiz da causa. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não 
serão aceitos lances inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E 
INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do 
arrematante, transferência do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediuse o presente edital em resumo 
que será publicado e afixado na forma da Lei. Campinas, 19 de julho de 2021. RENATA MANZINI Juíza de Direito

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

LEILÃO SOMENTE ON-LINE
UNIDADE DETRAN AVARE/SP

SERÃO LEILOADOS CARROS e MOTOS COM  E SEM DIREITO A DOCUMENTO E SUCATA PRENSA; 
DATA: CDD - ABERTURA 07/09/2021 AS 09 H - ENCERRAMENTO 14/09/2021 AS 09 H,

SDD - ABERTURA 07/09/2021 AS 12 H - ENCERRAMENTO 14/09/2021 AS 12 H; 
LOCAL: www.moralesleiloes.com.br 

VISITAÇÃO: PÁTIO AUTO SOCORRO BEJEGA, dos lotes 001 ao 229 - Rua Ceará, 1012/ dos 
lotes 230 ao 803 - Rua Romeu Bretas, 360/ dos lotes 804 ao 991 – Rua Deolinda de Almeida 

Correa, 99 – Avaré/SP, para inspeção visual dos veículos, poderá ser feita pelos interessados nos 
dias 08,09,10 e 13/09/2021 das 9 H as 12 H e das 13 H as 16 H.
LEILOEIRA OFICIAL:  Miriam Aparecida França  JUCESP 864

Maiores informações e lances pelo site:
www.moralesleiloes.com.br ou pelos fones:

tel: 19-9.8124-7979/19-3855-3233/19-3895-7474

LEILÃO SOMENTE ON-LINE
SAAE - Salto/SP

SERÃO LEILOADOS MATERIAIS DIVERSOS (INSERVÍVEIS); 
DATA: ABERTURA 09/09/2021 AS 14 H - ENCERRAMENTO 16/09/2021 AS 14 H; 

LOCAL: www.moralesleiloes.com.br 
VISITAÇÃO: A visitação deverá ser agendada para os dias 09 a 16 de setembro de 2021, os lotes de números 
01 e 02 permanecerão expostos para visitação pública no SAAE, sito a Rua nove de julho, 1053 – Vila Nova - 
Salto – SP e a visitação deve ser agendada com o senhor Rodrigo Alves Penteado pelo fone: 11 99847-1760. 

Os demais lotes estarão expostos na (ETA – Estação de tratamento de água Bela Vista), sito a Rua João XXIII, 
25 – Bairro Bela Vista – Salto – SP, agendada com Jean Lucas Duarte Demarchi fone: 11 95773-0048. 

LEILOEIRO OFICIAL:  Anderson Morales  JUCESP 379

Maiores informações e lances pelo site:
www.moralesleiloes.com.br ou pelos fones:

tel: 19-9.8124-7979/19-3855-3233/19-3895-7474

REQUERIDOS: FABIO RODRIGO NONATO ME, ARIANE CRISTINA NONATO ME, POR SEUS 
REPRESENTANTES LEGAIS, E ARIANE CRISTINA NONATO, REQUERENTE: BANCO DO 
BRASIL, Execução de Título Extrajudicial, Proc. nº 0000366-20.2005.8.26.0566. A Drª. Flavia 
de Almeida Montingelli Zanferdini, MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de São Carlos, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado 
para 1º leilão: dia 10 de SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 13 de SE-
TEMBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão: dia 04 de OUTUBRO de 2021 
às 14:00 horas. Na segunda hasta pública poderá ser arrematado o bem por valor de maior lanço 
ofertado, desde que não seja inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. Leiloeiro 
Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, site: www.hastapublica.com.br, Bens: 01) Um terreno, 
sem benfeitorias, situado nesta cidade e comarca de São Carlos/SP, no loteamento “Parque 
Santa Felícia Jardim”, correspondente à parte da gleba B.3 da QUADRA “B”, designada como 
lote nº 09, matrícula nº 52.760 e lote nº 10, matrícula nº 52.761, ambos do CRI de São Carlos/
SP. Conforme Auto de Avaliação as fl s. 365, ambos os terrenos têm 150m² cada, localizados 
na Rua Cid Silva Cesar, em São Carlos/SP, sendo que foi edifi cado um barracão, que ocupa 
cerca de metade da área dos dois terrenos, lajotado, contendo duas câmaras frias desati-
vadas, um banheiro com azulejo até o teto, um escritório e uma área coberta agregada sem 
lajotar. AVALIAÇÃO: R$ 279.909,52; 02) Área B.4 da QUADRA “B”, matrícula nº 54.994 do CRI 
de São Carlos/SP. Conforme Auto de Avaliação as fl s. 364, o referido com frente para a Rua 
Roberto de Jesus Affonso, Parque Santa Felícia Jardim, medindo 5 m de frente, com igual 
medida aos fundos, com 30 m da frente aos fundos de ambos os lados, encerrando uma 
área total de 150m², sendo que neste terreno foi edifi cada uma casa de moradia, construída 
de tijolos e telhas, lajotada, contendo dois dormitórios simples; um banheiro, sala de estar, 
cozinha, área lateral de acesso aos fundos do terreno unifi cada à cozinha, toda em piso frio 
comum, com exceção ao quarto dos fundos com piso laminado e área coberta na frente para 
um veículo. AVALIAÇÃO: R$ 201.534,86. O leiloeiro fará jus a uma comissão de 5% (cinco por 
cento), sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço. Ficam, ainda, os execu-
tados, INTIMADOS das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheira, se casado 
for, bem como terceiros interessados, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. 
Flavia de Almeida Montingelli Zanferdini. Juíza de Direito. Edital disponível na íntegra em www.
hastapublica.com.br

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS

Requerido: Mauricio de Mattos Piovezan, Requerente: UNIÃO – Execução Fiscal, Proc. 0001341-
15.2009.8.26.0368. A Doutora Suellen Rocha Lipolis, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara do Foro 
da Comarca Monte Alto, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi 
designado para 1º leilão: dia 13 de SETEMBRO de 2021, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 16 
de SETEMBRO de 2021, às 14:00 horas, e, para eventual 2º leilão: dia 06 de OUTUBRO de 2021, 
às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao 
da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 100% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: 
Euclides Maraschi Junior, JUCESP 819, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: Imóvel 
objeto da Matrícula nº 15.554 do Cartório de Registro de Imóveis de Monte Alto/SP, assim 
descrito: Duas construções de tijolos, coberta de telhas, situada nesta cidade, distrito, mu-
nicípio   e Comarca de monte Alto, à Rua Nhonho do Livramento nºs 1.817 e 1.825, contendo 
um salão comercial com quatro portas de ferro, três dormitórios, sala, copa, cozinha, W.C 
área e um abrigo para automóvel e outra nos fundos, contendo dois dormitórios, sala, cozi-
nha, W.C. e uma área e seu respectivo terreno que é um só, dentro das seguintes medidas 
e confrontações da matrícula. Conforme Laudo de fl s. 200, as construções existentes no 
imóvel tratam-se de construções antigas, encontrando-se em regular estado de conservação. 
AVALIAÇÃO: R$ 2.311.294,41. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, 
ainda, a executada, INTIMADA das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, 
se casada for, bem como eventuais terceiros, tais como SANDRA ELIED BISO PIOVEZAN, LUCIA-
NA DE MATTOS PIOVEZAN, LEONARDO DE MATTOS PIOVEZAN, caso não sejam localizados 
para as intimações pessoais. Aos 07 de junho de 2021. Suellen Rocha Lipolis, MM. Juíza de Direito. 
Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

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

REQUERIDO: L. C. FINESI & CIA. LTDA. ME., POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, REQUEREN-
TE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E ANDREA DO PRADO DOS SANTOS – Cumprimento 
de Sentença, Proc. 1000021-72.2015.8.26.0538. O Doutor José Henrique Oliveira Gomes, MM. 
Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Foro da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, 
do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: en-
cerrando-se no dia 20 de SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual 2º leilão: dia 13 de 
OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor 
igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 60% do valor da avaliação 
atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, site www.hastapublica.com.br. Bem: 
Um galpão comercial, situado na Avenida Armando Penteado, nº 882, quadra A, loteamento Vila 
Prudente. Referido imóvel possui área total de 414,00 metros quadrados e a mesma metragem 
de área construída, estando a edifi cação em regular estado de conservação e cadastrado junto 
a Prefeitura Sob nº 80.45.003.0400.001. Com suas medidas e confrontações melhores descritas 
na certidão de matrícula de nº 5.558 do CRI de Santa Cruz das Palmeiras. AVALIAÇÃO: R$ 
350.831,92. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, a executada, 
INTIMADA das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casada for, bem 
como eventuais terceiros, tais como ANA MARIA MARIANO FINESI E LUIZ CARLOS FINESI, caso 
não sejam localizados para as intimações pessoais. José Henrique Oliveira Gomes, Juiz de Direito. 
Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

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

REQUERIDO: FABIO LUIS SCHIAVOLIN, REQUERENTE: CONDOMÍNIO ITÁLIA - Execução 
de Título Extrajudicial nº 1007756-93.2017.8.26.0019. O Doutor Gilberto Vasconcelos Pereira 
Neto, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Americana, do Estado de São Paulo, 
na forma da Lei etc. FAZ SABER a Todos que foi designado para 1º leilão: dia 13 de SETEMBRO 
de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 16 de SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para 
eventual segundo leilão: dia 06 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas. Na primeira hasta pública 
poderá ser arrematado o bem por valor igual ou superior ao da avaliação e em segunda praça por 
quem mais ou maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 60% (sessenta por cento) do 
valor corrigido da avaliação. Leiloeiro: Marcelo Valland, JUCESP 408. Site: www.hastapublica.
com.br. Bem: Parte ideal correspondente a 50% dos direitos que o executado possui sobre 
o imóvel matriculado sob o nº 120.589 do CRI de Americana/SP, sendo: “Apartamento nº 
04, localizado pavimento térreo do Bloco “A – Gentile Dainese” integrante do “Condomínio 
Itália”, à Rua Capiberibe, nº 188, situado no loteamento denominado “Vila Dainese” , em 
Americana, composto de copa, sala de estar com varanda, cozinha, área de serviço, banheiro 
e dois dormitórios, contendo as seguintes áreas: privativa principal de 71,20m²; comum de 
6,01m², totalizando 77,21m², vinculada ao apartamento, uma vaga de garagem descoberta 
sob nº 27, localizada no pavimento térreo”. AVALIAÇÃO: R$ 135.588,73 (cento e trinta e cin-
co mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos). O leiloeiro fará jus a uma 
comissão estabelecidos da seguinte forma: a) em caso de venda pelo valor corrigido de 100% da 
avaliação ou mais, estabeleço 5% de comissão; b) em caso de venda pelo valor entre 99% e 80% 
da avaliação, estabeleço o valor de 4% de comissão; c) em caso de venda por valor entre 79% e 
70% da avaliação, estabeleço o valor de 3% de comissão, não se incluindo o valor do lance. Fica, 
ainda, o executado, INTIMADO das designações supra, juntamente com a cônjuge DANIELE ZA-
RAMELLA CAMARGO SCHIAVOLIN, bem como eventuais terceiros interessados, sendo BANCO 
BRADESCO S/A, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Será o presente edital, 
por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. Gilberto Vasconcelos Pereira Neto. Juiz de Direito. 
Edital disponível na íntegra em: www.hastapublica.com.br

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

EDITAL DE LEILÃO  | Comitente vendedor: Wires Pereira da Silva – CPF sob nº 
333.263.391-00 e Silvia Maris Pinto – CPF sob nº 305.185.178-70. O leilão será realizado 
23 de Agosto de 2021, às 15:00, no site www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana 
Hisa Sato – Jucesp 817. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E 

PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.HISALEILOES.COM.BR.

lanceja.com.br (11)4426-5064Edital na íntegra, 
Locais de Visitação, 
lances on-line e fotos no site:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO/SP

LEILÃO DATA: 16/09/2021 - 10h 
LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL - LEILÃO ON-LINE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17.285/2019 LEILÃO PÚBLICO N° 001/202

76 Lotes de bens móveis:
VEÍCULOS COM DIREITO A DOC. E DEMAIS BENS.

ÔNIBUS, SPRINTERS, CAMINHÕES, KADETT, GOL, PARATI, 
SAVEIRO, KOMBIS, S10, ESCAVADEIRA.

SUCATA DE ELETRODOMÉSTICO, MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, 
SUCATA DE RETROESCAVADEIRA E ETC.

Visitação: Somente dias 13 e 14 de Setembro de 2021 das 09h00 as 11h00 e das 13h30 as 16h00 
no local informado no Anexo I.

 

Leiloeiro O�cial: Eduardo Suenaga - JUCESP 803

"Bens vendidos no estado em que se encontram, sem garantias"

DocuSign Envelope ID: 85CFDD44-BDF6-43F1-AE5D-5DD8F5054C45



B6gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A QUARTA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2021 

LEILÃO ONLINE

Leiloeira O� cial: Carla Umino - Jucesp 826

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

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

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

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

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

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)“

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

– CAMPINAS e SÃO PAULO (Ref. 08) extrajudicial, a venda dos bens descriminados no endereço eletrônico www.
lancetotal.com.br, com encerramento a partir das 09h00 do dia 10 de Setembro de 2021, observadas as disposições 
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como pela Legislação Estadual  
pertinente e, por fim as Condições Gerais do Leilão. Os bens serão entregues nos dias LOTES: 001 ao 139 
(Campinas) - Data: Dia 17/09/2021 - Horário: Das 10h às 15h - Local: Rua Geraldo Nucci, 330 - Jardim Santa Maria, 
Campinas - SP, 13055-610 - LOTES: 140 ao 165 (São Paulo) - Data: Dia 16/09/2021  - Horário: Das 10h às 15h - 
Local: Rua Martinho de Campos, 154 - Vila Anastácio, São Paulo - SP, 05093-05. DA VISITAÇÃO: Os lotes estarão 
disponíveis para visitação mediante agendamento prévio pelo email : lancetotal@lancetotal.com.br. LOTES: 001 ao 
139 (Campinas) - Data: Dia 09/09/2021 – Horário: Das 10h às 15h - Local: Rua Geraldo Nucci, 330 - Jardim Santa 
Maria, Campinas - SP, 13055-610 - LOTES: 140 ao 165 (São Paulo) - Data: Dia 08/09/2021  - Horário: Das 10h 
às 15h - Local: Rua Martinho de Campos, 154 - Vila Anastácio, São Paulo - SP, 05093-05 . A venda será realizada 
à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será 
realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no 
escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL Edital de Leilão Único dos DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL e para intimação dos requeridos LUCIMARA APARECIDA DA
SILVA LOUREIRO (CPF/MF 308.718.508-96), ANGELA MARIA DA SILVA LOURENÇO (CPF/MF 248.146.748-56), do coproprietário SIDNEY DE OLIVEIRA LOURENÇO 

(CPF/MF 049.611.928-13), do credor fiduciário CDHU – COMPANHIADE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO(CNPJ/MF47.865.597/0001-09), do 
credor tributário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0000924-70.2020.8.26.0079 em trâmite no 
Juiza do Especial Cível e Criminal da Comarca de Botucatu, Estado de São Paulo/SP, requerida por LUCIANO AUGUSTO FERNANDES FILHO (CPF/MF 308.770.928-00). A Dra. Licia Eburneo 
Izeppe Pena, Juíza de Direito, na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line do GESTOR 
JUDICIAL LEILOEIRO SP (www.leiloeirosp.com.br), em condições que segue:1. DESCRIÇÃO DO BEM: Os direitos sobre Um lote de terreno com uma unidade habitacional unifamiliar de 43,18m², 
localizado na Rua Antonio Mariano Rumin, nº 314,Bairro Recanto da Figueira (Conjunto Habitacional Anhembi G), município de Anhembi, Comarca de Conchas-SP, com a seguinte descrição: na 
frente mede 9,20 metros e confronta com a Rua Antonio Mariano Rumin; do lado direito (no sentido rua imóvel)mede 20 metros e confronta com o imóvel de matrícula 17.602; do lado esquerdo mede 
20 metros e confronta com o imóvel de matrícula 17.604; e nos fundos mede 9,20 metros e confronta com o imóvel de matrícula 17.592; totalizando uma área de 184m².CADASTRO MUNICIAL nº 
1910-0. Matrícula nº 17.603 do CRI da Comarca de Conchas/SP.2. AVALIAÇÃO: R$ 75.000,00 (janeiro/2021 - Conforme fls. 73/74 dos autos).3. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme R.2 
(30/09/2011), a alienação fiduciária a favor do CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo; conforme Av.3 (18/02/2021) a PENHORA EXEQUENDA. 4. 
DÉBITOS EXEQUENDO: R$ 2.127,40 (setembro/2020 – fls. 25/26). 5. DÉBITOS FISCAIS: Débitos inscritos na Dívida Ativa e IPTU do exercício atual na monta de R$ 484,99 (agosto/2021) 
conforme pesquisa junto a Prefeitura Municipal de Anhembi/SP. O valor do débito fiscal será atualizado até a data da alienação.6. DÉBITOS FIDUCIÁRIO: Consta às fls. 94/96, débito fiduciário na 
monta de R$2.238,67 (junho/2021). 7. VISITAÇÃO: Mediante prévio cadastro, que será feito por este leiloeiro. 8. LEILOEIRO: O leilão será conduzido pelo Sr. Luiz Tociaki Hirano, matriculado na 
Junta Comercia do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 922.9. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão começa em 11/10/2021, às 10hs00min, e termina em14/10/2021, às 10hs00min e; 2º Leilão 
começa em 14/10/2021, às 10hs01min, e termina em 03/11/2021, às 10hs00min.10. CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% 
do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o 
restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 
895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). 1. PAGAMENTO: O Arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos bens arrematados no prazo de até 01 (um) dia útil após o encerramento do Leilão, 
mediante expedição de Guia de Depósito Judicial em conta vinculada ao respectivo processo, a ser obtida na seção "minha Conta", do Portal www.leiloeirosp.com.br, sob pena de se desfazer a 
arrematação. 2. COMISSÃO DO LEILOEIRO: O Arrematante deverá efetuar o pagamento de 5% do preço dos bens arrematados no prazo de até 01 (um) dia útil após o encerramento do Leilão, 
juntamente com o pagamento dos bens arrematados, através do boleto gerado a ser obtida na seção "minha Conta", do Portal www.leiloeirosp.com.br, sob pena de se desfazer a arrematação. 3. 
DO CANCELAMENTO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja cancelada após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes, será devido o reembolso 
das despesas suportadas pelo leiloeiro no aporte de 3% (três porcento) do valor acordado entre as partes ou àquele que der causa ao cancelamento. 4. DÉBITOS E OBRIGAÇÕES DO 
ARREMATANTE: Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos, até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, inclusive débitos condominiais de natureza propter rem, 
mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação 
de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a 
expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de 
avaliação e débitos serão atualizados até a data do efetivo leilão. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais 
cabíveis. 5. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita a presente ação, no escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua Toledo Barbosa, nº 93, sala 2, 
Belenzinho, CEP 03061-000, São Paulo/SP, através do telefone (11) 2693-0000 ou pelo e-mail: contato@leiloeirosp.com.Br. Ficam os requeridos LUCIMARA APARECIDA DA SILVA LOUREIRO, 
ANGELA MARIA DA SILVA LOURENÇO, do coproprietário SIDNEY DE OLIVEIRA LOURENÇO, do credor fiduciário CDHU – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, do credor tributário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(s) para a 
intimação pessoal/postal. Dos autos não consta recurso ou causa pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Botucatu, 24 de agosto de 2021.

Faça seu cadastro e participe de nossos leilões. (16) 3514-2040
www.calilleiloes.com.br

548º LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA
DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Dia 21 de setembro a partir das 10:00hrs 

Possibilidade de parcelamento 25% de entrada e saldo em até 30 parcelas.
Parcela mínima de R$ 1.000,00.

549º LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA
DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Dia 23 de setembro a partir das 10:00hrs 

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado Brizoll Corp Sociedad Anonima, também identificada como BRIZOLL CORPORATION S/A, inscrita no CNPJ sob nº 06.132.058/0001-75, na pessoa de sua representante legal no Brasil,
Sra. ZHOU YAN, inscrita no CPF sob nº 214.703.318-96, BRIZOLL DO BRASIL - PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.488.872/0001-90, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. O Dr. Antonio Carlos
de Figueiredo Negreiros, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão de bens imóveis, virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE Execução ajuizado por Condomínio Edifício Suarez Trade, inscrito no CNPJ nº 71.736.482/0001-90 em face de Brizoll Corp Sociedad Anonima - processo nº 1097277-
29.2019.8.26.0100, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089,
através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/09/2021 às 14h00, e se encerrará dia 16/09/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo
lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 16/09/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 06/10/2021 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por
cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DOS BENS: Lote 01: A) Unidade Autônoma – Conjunto de Escritório nº 101, localizado no 10º andar ou 14º pavimento do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja),
nesta Capital, no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), com 163,01000m² de área privativa; 107,40307m² de área de uso comum, perfazendo um total de 270,41307m² e uma fração ideal sobre o terreno de 3,49421%. O Edifício Suarez Trade
acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, no Livro Dois, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0202-4, objeto da matrícula nº 64.340 do 13º Cartório de Registro de
Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 1.468.000,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que
já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 43.758,88 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 15.922,93 até 15.07.2021. B) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada
sob nº 21 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio,
contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula
nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0292-1, objeto da matrícula nº 64.376 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/
2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43
até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021. C) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 22 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda
Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo
um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte
nº 010.067.0293-8, objeto da matrícula nº 64.377 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização
monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36
até 15.07.2021. D) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 23 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar),
desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%.
O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0294-6, objeto da matrícula nº 64.378 do 13º Cartório de Registro
de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que
já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021. E) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob
nº 24 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo
11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769,
na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0295-4, objeto da matrícula nº 64.379 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que
será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43 até 15.07.2021.
Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021. F) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 25 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs
2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total
de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0296-
2, objeto da matrícula nº 64.380 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do
TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021.
Valor total das Avaliações do Lote 01 (imóveis A+B+C+D+E+F): R$ 1.690.000,00 (fevereiro/2021). Valor da Avaliação atualizado até julho de 2021: R$ 1.752.051,51 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil,
cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Lote 02: G) Unidade Autônoma – Conjunto de Escritório nº 102, localizado
no 10º andar ou 14º pavimento do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), nesta Capital, no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), com 163,01000m² de área privativa; 107,40307m² de área de uso comum,
perfazendo um total de 270,41307m² e uma fração ideal sobre o terreno de 3,49421%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, no Livro Dois, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação
de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0203-2, objeto da matrícula nº 64.341 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 1.468.000,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 43.758,88 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes
ao Exercício Atual: R$ 15.922,93 até 15.07.2021. H) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 26 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no
34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração
ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0297-0, objeto da
matrícula nº 64.381 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/
SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021.
I) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 27 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital,
para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício
Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0298-9, objeto da matrícula nº 64.382 do 13º Cartório de Registro
de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que
já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021. J) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob
nº 28 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo
11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula
nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0299-7, objeto da matrícula nº 64.383 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/
2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores:
R$ 2.133,43 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021. K) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 29 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício
Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m²
de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28
sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0300-4, objeto da matrícula nº 64.384 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a
data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43 até 15.07.2021. Débitos
fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021. L) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 30 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222
(entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m²
e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0301-2, objeto
da matrícula nº 64.385 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS
DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021. Valor total
das Avaliações do Lote 02 (imóveis G+H+I+J+K+L): R$ 1.690.000,00 (fevereiro/2021). Valor da Avaliação atualizado até julho de 2021: R$ 1.752.051,51 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, cinquenta
e um reais e cinquenta e um centavos), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 346.221,15 em julho de 2021.
Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br.
FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-2717 ou 11 99875-
7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 15 de julho de 2021. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros - Juiz de Direito.

7ª Vara Cível do Foro Central - Comarca de São Paulo/SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE Leilão Único e de intimação do executado FERNANDO DE MOURA AZEVEDO, inscrito no CPF sob nº 022.181.418-33, bem como seu cônjuge, MARIA ISABEL SAMPAIO DE MOURA
AZEVEDO, inscrita no CPF sob nº 066.696.868-38, o credor hipotecário BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais
interessados. A Dra. JULIANA PITELLI DA GUIA, MMª. Juíza de Direito da 39ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único
dos bens imóveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizado por BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ nº
60.746.948/0001-12 em face de FERNANDO DE MOURA AZEVEDO e outro - processo nº 0538803-70.1992.8.26.0100, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO,
conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br,
o Leilão Único terá início no dia 13/09/2021 às 14h00, e se encerrará dia 05/10/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor do saldo devedor. RELAÇÃO DOS BENS
– 1) Apartamento nº 101, localizado no 10º andar do “Edifício Perdizes Best Place”, situado na Rua Apinajés nº 789, no 19º Subsdistrito – Perdizes, com a área privativa de 81,23m², a área comum de
25,855m², a área total de 107,085m², correspondendo-lhe a fração ideal de terreno de 1,552431%. Contribuinte nº 021.085.0235-1, objeto da matrícula nº 75.770 do 2º Cartório de Registro de Imóveis
da Capital/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 46.940,20 até 07.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao
Exercício Atual: R$ 1.230,20 até 07.07.2021. 2) Vaga Dupla nºs 20/31, tipo D, localizada no 1º subsolo do “Edifício Perdizes Best Place”, situado na Rua Apinajés, nº 789, no 19º Subdistrito – Perdizes,
com a área privativa de 19,80m², a área comum de 36,628m², a área total de 56,428m², correspondendo-lhe a fração ideal de terreno de 0,630464%. Contribuinte nº 021.085.0297-1, objeto da matrícula
nº 75.806 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 14.630,16 até 07.07.2021.
Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 877,38 até 07.07.2021. Valor da Avaliação (apartamento + vaga): R$ 625.000,00 (maio/2017). Valor do saldo devedor: R$ 2.413.886,53
em 07/02/2020 - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES
DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais
dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717
ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 07 de julho de 2021. JULIANA PITELLI DA GUIA - Juíza de Direito.

39ª Vara Cível do Foro Central - Comarca de São Paulo/SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR
ID 164 - PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS - LOCAL: Portal www.iniciativabr.com

Nos termos do Provimento GP-CR nº. 04/2014. FAZ SABER, a quantos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento que até o dia 13 de outubro de 2021, 17:00 horas, estará aberto
prazo para recebimento de propostas de compra dos bens penhorados no processo abaixo relacionado em tramite perante a Vara do trabalho de Indaiatuba/SP. As propostas deverão ser
encaminhadas ao corretor credenciado junto ao TRT 15, Sr. JOSÉ VALÉRO SANTOS JÚNIOR, CRECI/SP 67.881, através do e-mail: contato@iniciativabr.com com cópia para
valerojr@iniciativabr.com e andre@iniciativabr.com. Processo: 0103900-13.2006.5.15.0077 - VARA DO TRABALHO DE INDAIATUBA/SP - TRT DA 15ª REGIÃO. Autores: NILSON
BARBOSA DE MORAIS. Réu: CLEOMAR QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e outros (2). BEM: Uma gleba de terras situada no Bairro Pimenta, neste município e comarca de Indaiatuba,
desmembrada do Sítio Boa Vista, com área total de 27.816m² ou 1,149 alqueires ou ainda 2,7 há. Matrícula nº 216, ORI da Comarca de Indaiatuba/SP. Avaliação: R$ 7.457.000,00. O imóvel
supra está localizado na Estrada Capovilla, n° 650 - Indaiatuba/SP. EDITAL COMPLETO DISPONÍVEL NO PORTAL: www.iniciativabr.com. Indaiatuba, 03 de setembro de 2021. ALZENI
APARECIDA DE OLIVEIRA FURLAN - Juíza do Trabalho Titular. JOSÉ VALÉRO SANTOS JÚNIOR - Intermediador - CRECI 67.881/SP.

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

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

twitter.com/milanleiloes

APROX. 50 VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA
DIA 08 DE SETEMBRO 2021 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE -  ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 SÃO PAULO-SP 

Milan leilões
L e i l o e i r o s  o f i c i a i s

9BRB29BT4J2176403 - 9BWFF07X58P006588 - KMHTC61CBDU057341 - 9BWAA05U9CP096077 - 
9BWFB17X5YP010187 - 9BWAA05U7BP021084 - 9BD17106LC5750415 - 9BWZZZ377VP638965 - 
9BWDB09N5BP020755 - 9BWAA05W1DP056157 - 9BWAB45U7DP186205 - 8AFUZZFHCCJ422166 - 
9C2KC2210MR008530 - 9BD11812KD1226372 - 8AWPB05Z77A303659 - 9BD17146762598925 - 
9BG124ARVTC903559 - 9C2JC30707R097104 - 9BFZH55J0H8422383 - 3FA6P0K92ER116671 - 9BGKC48-
V0KG248449 - 8AWPB45Z7EA500061 - 93XFRH77WAC943003 - 9BGJB69X0EB118897 - 8AD2MK-
FWXBG027036 - 9BFZH55L4L8474531 - 9BGKS69R0FG428748 - 9BWAA05U6DP145401 - 9BFZD55P1-
JB607129 - 9BD57811FLY401971 - 8AP359A73LU078424 - 9C2KC2500MR008268 - 9C2JC4830KR001886 
- 9BHBG51CAEP155394 - 9BWAA05W9CP085856 - 9BGRZ0810AG226281 - 9BD195152F0639712 - 

8A1CB8205EL717131 - 9BGSN19908B281283 - 9C2KC08605R024583 - 94J1XFBC77M043613

3ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
LAGIANE SIQUEIRA JUNQUEIRA LELIS SILVA, LEONARDO SIQUEIRA JUNQUEIRA LELIS, COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO 
COSESP; dos coproprietários ELOI JUNQUEIRA LELIS e s/m LAURA MARIA GRANER JUNQUEIRA LELIS, HÉLIO JUNQUEIRA LELIS e s/m LEIDE 
MARIA FERREIRA LELIS, LUIZ CARLOS DA SILVA, KÁTIA LACERDA ASSUNÇÃO SIQUEIRA, ESTELA SIQUEIRA JUNQUEIRA LELIS. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito Dr.(a) DOUGLAS BORGES DA SILVA da 3ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo 
processam-se os autos da Ação de Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material ajuizada por LUZIA FAUSTINO DA COSTA 
contra LAGIANE SIQUEIRA JUNQUEIRA LELIS SILVA, LEONARDO SIQUEIRA JUNQUEIRA LELIS, COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO 
PAULO COSESP - Processo nº 0003022-78.1994.8.26.0066 (Nº de Ordem 1079/94) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.
com.br. O 1º pregão terá início em 29/09/2021, a partir das 12:00 horas, encerrando-se em 04/10/2021, às 12:00 horas. Caso os lances 
ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 12:00 horas do dia 
03/11/2021 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão será 
conduzida pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. Correrão por conta do(a)(s) arrematante(s) eventuais 
débitos pendentes que recaiam sobre o(s) bem(ns), despesas e custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência 
patrimonial do(s) bem(ns) arrematado(s), exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários, que sub-rogarão no preço da arrematação, 
conforme o art. 130, parágrafo único, do CTN. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições e matrícula 
estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme 
determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - EXCLUIDO. Lote 2 - Parte ideal correspondente 
a 33,34 % do imóvel assim descrito: “Uma propriedade rural, situada no município e comarca de Guaíra/SP, denominado “Fazenda Madre 
Paulina”, com Área de 120,9067 HECTARES (Perímetro: 4.510,43m) - (CERTIFICAÇÃO-ac2ffbb1-9955-4332-b638-f264123756e2 - Data da 
Certificação: 17/08/2016 20:16 - Data da Geração: 17/08/2016 20:15. Imóvel objeto da Matrícula n. 20363 do Cartório de Registro de Imóveis 
desta Comarca de Guaíra. Ônus: Av. 1 (Servidão de Passagem); Av. 2 e 3 (Penhora) Penhora do imóvel nestes autos. Valor da Avaliação da Parte 
ideal penhorada (33,34%) em 11/03/2019: R$ 1.800.260,00 (Um milhão, oitocentos mil e duzentos e sessenta reais). Depositários: Lagiane 
Siqueira Junqueira Lelis e Leonardo Siqueira Junqueira Lelis. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barretos/SP, 03 de agosto de 2021.
Não há nos autos informação sobre Recurso pendente de julgamento sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s).

w
rpreto.nucleo@majudicial.com.brwww.majudicial.com.br

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO
CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, Leiloeira Pública Oficial, JUCESP Nº 1.151, CPF Nº 308.078.218-61, leiloeira oficial da gestora GLOBO LEI-
LÕES, Plataforma de Leilão on-line, CNPJ:37.750.249/0001-24, com endereço profissional na Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela Vista, São 
Paulo - SP, 01311-200, faz saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizados pelo comitente, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico 
(On-line), por meio do site: www.globoleiloes.com.br, os bens imóveis, Matrícula nº 78.239 – 1° Cartório de Registro de Imóveis de Barueri, avaliado 
em  R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais); Matrícula nº 12.308 – Cartório de Registro de Imóveis de Mongaguá, avaliado em  R$ 
1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais), e Matrícula nº 208.483 – 7º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. O Único Leilão terá 
início em 27 de setembro de 2021, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 29 de outubro de 2021, às 15 horas e 30 minutos. Deverá ser con-
siderado o horário oficial de Brasília -DF. Ressalte-se que os lances abaixo do valor de avaliação estão condicionados a aceitação dos comitentes 
vendedores, estes, podendo responder até o encerramento do leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar 
no site www.globoleiloes.com.br  e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) 
hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do 
site www.globoleiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições entre os licitantes, na disputa 
pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou 
necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do 
adquirente. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. 
O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.globoleiloes.com.br o qual o participante declara ter lido e concordado com os seus 
termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, 
consideram o horário oficial de Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. São Paulo, 02 de setembro de 2021. 
CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO - LEILOEIRA OFICIAL - JUCESP N° 1.151 / GLOBO LEILÕES LTDA - GESTORA - CNPJ Nº 37.750.249/0001-
24 / RICARDO ALBANESE  - CPF Nº 875.358.408-25 / ELIANA CASTOLDI ALBANESE - CPF Nº 305.335.358-08
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LEILÃO ONLINE

Leiloeira O� cial: Carla Umino - Jucesp 826

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

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

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

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

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

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)“

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

– CAMPINAS e SÃO PAULO (Ref. 08) extrajudicial, a venda dos bens descriminados no endereço eletrônico www.
lancetotal.com.br, com encerramento a partir das 09h00 do dia 10 de Setembro de 2021, observadas as disposições 
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como pela Legislação Estadual  
pertinente e, por fim as Condições Gerais do Leilão. Os bens serão entregues nos dias LOTES: 001 ao 139 
(Campinas) - Data: Dia 17/09/2021 - Horário: Das 10h às 15h - Local: Rua Geraldo Nucci, 330 - Jardim Santa Maria, 
Campinas - SP, 13055-610 - LOTES: 140 ao 165 (São Paulo) - Data: Dia 16/09/2021  - Horário: Das 10h às 15h - 
Local: Rua Martinho de Campos, 154 - Vila Anastácio, São Paulo - SP, 05093-05. DA VISITAÇÃO: Os lotes estarão 
disponíveis para visitação mediante agendamento prévio pelo email : lancetotal@lancetotal.com.br. LOTES: 001 ao 
139 (Campinas) - Data: Dia 09/09/2021 – Horário: Das 10h às 15h - Local: Rua Geraldo Nucci, 330 - Jardim Santa 
Maria, Campinas - SP, 13055-610 - LOTES: 140 ao 165 (São Paulo) - Data: Dia 08/09/2021  - Horário: Das 10h 
às 15h - Local: Rua Martinho de Campos, 154 - Vila Anastácio, São Paulo - SP, 05093-05 . A venda será realizada 
à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será 
realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no 
escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL Edital de Leilão Único dos DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL e para intimação dos requeridos LUCIMARA APARECIDA DA
SILVA LOUREIRO (CPF/MF 308.718.508-96), ANGELA MARIA DA SILVA LOURENÇO (CPF/MF 248.146.748-56), do coproprietário SIDNEY DE OLIVEIRA LOURENÇO 

(CPF/MF 049.611.928-13), do credor fiduciário CDHU – COMPANHIADE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO(CNPJ/MF47.865.597/0001-09), do 
credor tributário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0000924-70.2020.8.26.0079 em trâmite no 
Juiza do Especial Cível e Criminal da Comarca de Botucatu, Estado de São Paulo/SP, requerida por LUCIANO AUGUSTO FERNANDES FILHO (CPF/MF 308.770.928-00). A Dra. Licia Eburneo 
Izeppe Pena, Juíza de Direito, na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line do GESTOR 
JUDICIAL LEILOEIRO SP (www.leiloeirosp.com.br), em condições que segue:1. DESCRIÇÃO DO BEM: Os direitos sobre Um lote de terreno com uma unidade habitacional unifamiliar de 43,18m², 
localizado na Rua Antonio Mariano Rumin, nº 314,Bairro Recanto da Figueira (Conjunto Habitacional Anhembi G), município de Anhembi, Comarca de Conchas-SP, com a seguinte descrição: na 
frente mede 9,20 metros e confronta com a Rua Antonio Mariano Rumin; do lado direito (no sentido rua imóvel)mede 20 metros e confronta com o imóvel de matrícula 17.602; do lado esquerdo mede 
20 metros e confronta com o imóvel de matrícula 17.604; e nos fundos mede 9,20 metros e confronta com o imóvel de matrícula 17.592; totalizando uma área de 184m².CADASTRO MUNICIAL nº 
1910-0. Matrícula nº 17.603 do CRI da Comarca de Conchas/SP.2. AVALIAÇÃO: R$ 75.000,00 (janeiro/2021 - Conforme fls. 73/74 dos autos).3. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme R.2 
(30/09/2011), a alienação fiduciária a favor do CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo; conforme Av.3 (18/02/2021) a PENHORA EXEQUENDA. 4. 
DÉBITOS EXEQUENDO: R$ 2.127,40 (setembro/2020 – fls. 25/26). 5. DÉBITOS FISCAIS: Débitos inscritos na Dívida Ativa e IPTU do exercício atual na monta de R$ 484,99 (agosto/2021) 
conforme pesquisa junto a Prefeitura Municipal de Anhembi/SP. O valor do débito fiscal será atualizado até a data da alienação.6. DÉBITOS FIDUCIÁRIO: Consta às fls. 94/96, débito fiduciário na 
monta de R$2.238,67 (junho/2021). 7. VISITAÇÃO: Mediante prévio cadastro, que será feito por este leiloeiro. 8. LEILOEIRO: O leilão será conduzido pelo Sr. Luiz Tociaki Hirano, matriculado na 
Junta Comercia do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 922.9. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão começa em 11/10/2021, às 10hs00min, e termina em14/10/2021, às 10hs00min e; 2º Leilão 
começa em 14/10/2021, às 10hs01min, e termina em 03/11/2021, às 10hs00min.10. CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% 
do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o 
restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 
895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). 1. PAGAMENTO: O Arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos bens arrematados no prazo de até 01 (um) dia útil após o encerramento do Leilão, 
mediante expedição de Guia de Depósito Judicial em conta vinculada ao respectivo processo, a ser obtida na seção "minha Conta", do Portal www.leiloeirosp.com.br, sob pena de se desfazer a 
arrematação. 2. COMISSÃO DO LEILOEIRO: O Arrematante deverá efetuar o pagamento de 5% do preço dos bens arrematados no prazo de até 01 (um) dia útil após o encerramento do Leilão, 
juntamente com o pagamento dos bens arrematados, através do boleto gerado a ser obtida na seção "minha Conta", do Portal www.leiloeirosp.com.br, sob pena de se desfazer a arrematação. 3. 
DO CANCELAMENTO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja cancelada após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes, será devido o reembolso 
das despesas suportadas pelo leiloeiro no aporte de 3% (três porcento) do valor acordado entre as partes ou àquele que der causa ao cancelamento. 4. DÉBITOS E OBRIGAÇÕES DO 
ARREMATANTE: Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos, até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, inclusive débitos condominiais de natureza propter rem, 
mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação 
de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a 
expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de 
avaliação e débitos serão atualizados até a data do efetivo leilão. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais 
cabíveis. 5. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita a presente ação, no escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua Toledo Barbosa, nº 93, sala 2, 
Belenzinho, CEP 03061-000, São Paulo/SP, através do telefone (11) 2693-0000 ou pelo e-mail: contato@leiloeirosp.com.Br. Ficam os requeridos LUCIMARA APARECIDA DA SILVA LOUREIRO, 
ANGELA MARIA DA SILVA LOURENÇO, do coproprietário SIDNEY DE OLIVEIRA LOURENÇO, do credor fiduciário CDHU – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, do credor tributário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(s) para a 
intimação pessoal/postal. Dos autos não consta recurso ou causa pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Botucatu, 24 de agosto de 2021.

Faça seu cadastro e participe de nossos leilões. (16) 3514-2040
www.calilleiloes.com.br

548º LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA
DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Dia 21 de setembro a partir das 10:00hrs 

Possibilidade de parcelamento 25% de entrada e saldo em até 30 parcelas.
Parcela mínima de R$ 1.000,00.

549º LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DA JUSTIÇA
DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Dia 23 de setembro a partir das 10:00hrs 

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado Brizoll Corp Sociedad Anonima, também identificada como BRIZOLL CORPORATION S/A, inscrita no CNPJ sob nº 06.132.058/0001-75, na pessoa de sua representante legal no Brasil,
Sra. ZHOU YAN, inscrita no CPF sob nº 214.703.318-96, BRIZOLL DO BRASIL - PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.488.872/0001-90, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. O Dr. Antonio Carlos
de Figueiredo Negreiros, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão de bens imóveis, virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE Execução ajuizado por Condomínio Edifício Suarez Trade, inscrito no CNPJ nº 71.736.482/0001-90 em face de Brizoll Corp Sociedad Anonima - processo nº 1097277-
29.2019.8.26.0100, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089,
através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/09/2021 às 14h00, e se encerrará dia 16/09/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo
lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 16/09/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 06/10/2021 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por
cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DOS BENS: Lote 01: A) Unidade Autônoma – Conjunto de Escritório nº 101, localizado no 10º andar ou 14º pavimento do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja),
nesta Capital, no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), com 163,01000m² de área privativa; 107,40307m² de área de uso comum, perfazendo um total de 270,41307m² e uma fração ideal sobre o terreno de 3,49421%. O Edifício Suarez Trade
acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, no Livro Dois, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0202-4, objeto da matrícula nº 64.340 do 13º Cartório de Registro de
Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 1.468.000,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que
já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 43.758,88 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 15.922,93 até 15.07.2021. B) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada
sob nº 21 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio,
contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula
nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0292-1, objeto da matrícula nº 64.376 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/
2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43
até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021. C) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 22 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda
Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo
um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte
nº 010.067.0293-8, objeto da matrícula nº 64.377 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização
monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36
até 15.07.2021. D) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 23 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar),
desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%.
O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0294-6, objeto da matrícula nº 64.378 do 13º Cartório de Registro
de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que
já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021. E) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob
nº 24 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo
11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769,
na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0295-4, objeto da matrícula nº 64.379 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que
será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43 até 15.07.2021.
Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021. F) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 25 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs
2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total
de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0296-
2, objeto da matrícula nº 64.380 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do
TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021.
Valor total das Avaliações do Lote 01 (imóveis A+B+C+D+E+F): R$ 1.690.000,00 (fevereiro/2021). Valor da Avaliação atualizado até julho de 2021: R$ 1.752.051,51 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil,
cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Lote 02: G) Unidade Autônoma – Conjunto de Escritório nº 102, localizado
no 10º andar ou 14º pavimento do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), nesta Capital, no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), com 163,01000m² de área privativa; 107,40307m² de área de uso comum,
perfazendo um total de 270,41307m² e uma fração ideal sobre o terreno de 3,49421%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, no Livro Dois, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação
de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0203-2, objeto da matrícula nº 64.341 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 1.468.000,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 43.758,88 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes
ao Exercício Atual: R$ 15.922,93 até 15.07.2021. H) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 26 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no
34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração
ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0297-0, objeto da
matrícula nº 64.381 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/
SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021.
I) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 27 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital,
para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício
Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0298-9, objeto da matrícula nº 64.382 do 13º Cartório de Registro
de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que
já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021. J) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob
nº 28 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo
11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula
nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0299-7, objeto da matrícula nº 64.383 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/
2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores:
R$ 2.133,43 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021. K) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 29 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício
Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m²
de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28
sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0300-4, objeto da matrícula nº 64.384 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a
data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43 até 15.07.2021. Débitos
fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021. L) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 30 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222
(entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m²
e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0301-2, objeto
da matrícula nº 64.385 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS
DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.133,43 até 15.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 703,36 até 15.07.2021. Valor total
das Avaliações do Lote 02 (imóveis G+H+I+J+K+L): R$ 1.690.000,00 (fevereiro/2021). Valor da Avaliação atualizado até julho de 2021: R$ 1.752.051,51 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, cinquenta
e um reais e cinquenta e um centavos), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 346.221,15 em julho de 2021.
Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br.
FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-2717 ou 11 99875-
7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 15 de julho de 2021. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros - Juiz de Direito.

7ª Vara Cível do Foro Central - Comarca de São Paulo/SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE Leilão Único e de intimação do executado FERNANDO DE MOURA AZEVEDO, inscrito no CPF sob nº 022.181.418-33, bem como seu cônjuge, MARIA ISABEL SAMPAIO DE MOURA
AZEVEDO, inscrita no CPF sob nº 066.696.868-38, o credor hipotecário BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais
interessados. A Dra. JULIANA PITELLI DA GUIA, MMª. Juíza de Direito da 39ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único
dos bens imóveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizado por BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ nº
60.746.948/0001-12 em face de FERNANDO DE MOURA AZEVEDO e outro - processo nº 0538803-70.1992.8.26.0100, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO,
conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br,
o Leilão Único terá início no dia 13/09/2021 às 14h00, e se encerrará dia 05/10/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor do saldo devedor. RELAÇÃO DOS BENS
– 1) Apartamento nº 101, localizado no 10º andar do “Edifício Perdizes Best Place”, situado na Rua Apinajés nº 789, no 19º Subsdistrito – Perdizes, com a área privativa de 81,23m², a área comum de
25,855m², a área total de 107,085m², correspondendo-lhe a fração ideal de terreno de 1,552431%. Contribuinte nº 021.085.0235-1, objeto da matrícula nº 75.770 do 2º Cartório de Registro de Imóveis
da Capital/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 46.940,20 até 07.07.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao
Exercício Atual: R$ 1.230,20 até 07.07.2021. 2) Vaga Dupla nºs 20/31, tipo D, localizada no 1º subsolo do “Edifício Perdizes Best Place”, situado na Rua Apinajés, nº 789, no 19º Subdistrito – Perdizes,
com a área privativa de 19,80m², a área comum de 36,628m², a área total de 56,428m², correspondendo-lhe a fração ideal de terreno de 0,630464%. Contribuinte nº 021.085.0297-1, objeto da matrícula
nº 75.806 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 14.630,16 até 07.07.2021.
Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 877,38 até 07.07.2021. Valor da Avaliação (apartamento + vaga): R$ 625.000,00 (maio/2017). Valor do saldo devedor: R$ 2.413.886,53
em 07/02/2020 - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES
DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais
dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717
ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 07 de julho de 2021. JULIANA PITELLI DA GUIA - Juíza de Direito.

39ª Vara Cível do Foro Central - Comarca de São Paulo/SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR
ID 164 - PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS - LOCAL: Portal www.iniciativabr.com

Nos termos do Provimento GP-CR nº. 04/2014. FAZ SABER, a quantos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento que até o dia 13 de outubro de 2021, 17:00 horas, estará aberto
prazo para recebimento de propostas de compra dos bens penhorados no processo abaixo relacionado em tramite perante a Vara do trabalho de Indaiatuba/SP. As propostas deverão ser
encaminhadas ao corretor credenciado junto ao TRT 15, Sr. JOSÉ VALÉRO SANTOS JÚNIOR, CRECI/SP 67.881, através do e-mail: contato@iniciativabr.com com cópia para
valerojr@iniciativabr.com e andre@iniciativabr.com. Processo: 0103900-13.2006.5.15.0077 - VARA DO TRABALHO DE INDAIATUBA/SP - TRT DA 15ª REGIÃO. Autores: NILSON
BARBOSA DE MORAIS. Réu: CLEOMAR QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e outros (2). BEM: Uma gleba de terras situada no Bairro Pimenta, neste município e comarca de Indaiatuba,
desmembrada do Sítio Boa Vista, com área total de 27.816m² ou 1,149 alqueires ou ainda 2,7 há. Matrícula nº 216, ORI da Comarca de Indaiatuba/SP. Avaliação: R$ 7.457.000,00. O imóvel
supra está localizado na Estrada Capovilla, n° 650 - Indaiatuba/SP. EDITAL COMPLETO DISPONÍVEL NO PORTAL: www.iniciativabr.com. Indaiatuba, 03 de setembro de 2021. ALZENI
APARECIDA DE OLIVEIRA FURLAN - Juíza do Trabalho Titular. JOSÉ VALÉRO SANTOS JÚNIOR - Intermediador - CRECI 67.881/SP.

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

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

twitter.com/milanleiloes

APROX. 50 VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA
DIA 08 DE SETEMBRO 2021 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE -  ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 SÃO PAULO-SP 

Milan leilões
L e i l o e i r o s  o f i c i a i s

9BRB29BT4J2176403 - 9BWFF07X58P006588 - KMHTC61CBDU057341 - 9BWAA05U9CP096077 - 
9BWFB17X5YP010187 - 9BWAA05U7BP021084 - 9BD17106LC5750415 - 9BWZZZ377VP638965 - 
9BWDB09N5BP020755 - 9BWAA05W1DP056157 - 9BWAB45U7DP186205 - 8AFUZZFHCCJ422166 - 
9C2KC2210MR008530 - 9BD11812KD1226372 - 8AWPB05Z77A303659 - 9BD17146762598925 - 
9BG124ARVTC903559 - 9C2JC30707R097104 - 9BFZH55J0H8422383 - 3FA6P0K92ER116671 - 9BGKC48-
V0KG248449 - 8AWPB45Z7EA500061 - 93XFRH77WAC943003 - 9BGJB69X0EB118897 - 8AD2MK-
FWXBG027036 - 9BFZH55L4L8474531 - 9BGKS69R0FG428748 - 9BWAA05U6DP145401 - 9BFZD55P1-
JB607129 - 9BD57811FLY401971 - 8AP359A73LU078424 - 9C2KC2500MR008268 - 9C2JC4830KR001886 
- 9BHBG51CAEP155394 - 9BWAA05W9CP085856 - 9BGRZ0810AG226281 - 9BD195152F0639712 - 

8A1CB8205EL717131 - 9BGSN19908B281283 - 9C2KC08605R024583 - 94J1XFBC77M043613

3ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
LAGIANE SIQUEIRA JUNQUEIRA LELIS SILVA, LEONARDO SIQUEIRA JUNQUEIRA LELIS, COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO 
COSESP; dos coproprietários ELOI JUNQUEIRA LELIS e s/m LAURA MARIA GRANER JUNQUEIRA LELIS, HÉLIO JUNQUEIRA LELIS e s/m LEIDE 
MARIA FERREIRA LELIS, LUIZ CARLOS DA SILVA, KÁTIA LACERDA ASSUNÇÃO SIQUEIRA, ESTELA SIQUEIRA JUNQUEIRA LELIS. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito Dr.(a) DOUGLAS BORGES DA SILVA da 3ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo 
processam-se os autos da Ação de Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material ajuizada por LUZIA FAUSTINO DA COSTA 
contra LAGIANE SIQUEIRA JUNQUEIRA LELIS SILVA, LEONARDO SIQUEIRA JUNQUEIRA LELIS, COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO 
PAULO COSESP - Processo nº 0003022-78.1994.8.26.0066 (Nº de Ordem 1079/94) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.
com.br. O 1º pregão terá início em 29/09/2021, a partir das 12:00 horas, encerrando-se em 04/10/2021, às 12:00 horas. Caso os lances 
ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 12:00 horas do dia 
03/11/2021 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão será 
conduzida pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. Correrão por conta do(a)(s) arrematante(s) eventuais 
débitos pendentes que recaiam sobre o(s) bem(ns), despesas e custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência 
patrimonial do(s) bem(ns) arrematado(s), exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários, que sub-rogarão no preço da arrematação, 
conforme o art. 130, parágrafo único, do CTN. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições e matrícula 
estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme 
determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - EXCLUIDO. Lote 2 - Parte ideal correspondente 
a 33,34 % do imóvel assim descrito: “Uma propriedade rural, situada no município e comarca de Guaíra/SP, denominado “Fazenda Madre 
Paulina”, com Área de 120,9067 HECTARES (Perímetro: 4.510,43m) - (CERTIFICAÇÃO-ac2ffbb1-9955-4332-b638-f264123756e2 - Data da 
Certificação: 17/08/2016 20:16 - Data da Geração: 17/08/2016 20:15. Imóvel objeto da Matrícula n. 20363 do Cartório de Registro de Imóveis 
desta Comarca de Guaíra. Ônus: Av. 1 (Servidão de Passagem); Av. 2 e 3 (Penhora) Penhora do imóvel nestes autos. Valor da Avaliação da Parte 
ideal penhorada (33,34%) em 11/03/2019: R$ 1.800.260,00 (Um milhão, oitocentos mil e duzentos e sessenta reais). Depositários: Lagiane 
Siqueira Junqueira Lelis e Leonardo Siqueira Junqueira Lelis. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barretos/SP, 03 de agosto de 2021.
Não há nos autos informação sobre Recurso pendente de julgamento sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s).

w
rpreto.nucleo@majudicial.com.brwww.majudicial.com.br

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO
CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, Leiloeira Pública Oficial, JUCESP Nº 1.151, CPF Nº 308.078.218-61, leiloeira oficial da gestora GLOBO LEI-
LÕES, Plataforma de Leilão on-line, CNPJ:37.750.249/0001-24, com endereço profissional na Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela Vista, São 
Paulo - SP, 01311-200, faz saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizados pelo comitente, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico 
(On-line), por meio do site: www.globoleiloes.com.br, os bens imóveis, Matrícula nº 78.239 – 1° Cartório de Registro de Imóveis de Barueri, avaliado 
em  R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais); Matrícula nº 12.308 – Cartório de Registro de Imóveis de Mongaguá, avaliado em  R$ 
1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais), e Matrícula nº 208.483 – 7º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. O Único Leilão terá 
início em 27 de setembro de 2021, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 29 de outubro de 2021, às 15 horas e 30 minutos. Deverá ser con-
siderado o horário oficial de Brasília -DF. Ressalte-se que os lances abaixo do valor de avaliação estão condicionados a aceitação dos comitentes 
vendedores, estes, podendo responder até o encerramento do leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar 
no site www.globoleiloes.com.br  e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) 
hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do 
site www.globoleiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições entre os licitantes, na disputa 
pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou 
necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do 
adquirente. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. 
O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.globoleiloes.com.br o qual o participante declara ter lido e concordado com os seus 
termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, 
consideram o horário oficial de Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. São Paulo, 02 de setembro de 2021. 
CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO - LEILOEIRA OFICIAL - JUCESP N° 1.151 / GLOBO LEILÕES LTDA - GESTORA - CNPJ Nº 37.750.249/0001-
24 / RICARDO ALBANESE  - CPF Nº 875.358.408-25 / ELIANA CASTOLDI ALBANESE - CPF Nº 305.335.358-08

Repórter da Terra
Por Nilson Regalado - Colaborador
editor@gazetasp.com.br 

Repórter da TerraRepórter da TerraRepórter da TerraRepórter da TerraRepórter da TerraRepórter da TerraRepórter da TerraRepórter da TerraRepórter da Terra
Por Nilson Regalado - ColaboradorPor Nilson Regalado - ColaboradorPor Nilson Regalado - ColaboradorPor Nilson Regalado - Colaborador
editor@gazetasp.com.br editor@gazetasp.com.br editor@gazetasp.com.br editor@gazetasp.com.br 
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AGÊNCIA BRASIL

Pelos cálculos da Conab, o Brasil 
colherá 48,8 milhões de sacas 
de 60 kg de café na safra atual, 
que começou em maio e será 
concluída agora em setembro. 

E o preço da saca disparou desde a safra 
colhida no inverno de 2020. Há um ano, o 
preço médio oscilava entre R$ 500,00 e 
R$ 600,00. Hoje, a mesma saca vale perto 
de R$ 1.200,00. Isso deverá representar um 
faturamento de R$ 59 bilhões aos fazendei-
ros, recorde absoluto na história da cafei-
cultura no País. O Brasil é o maior produ-
tor e, também, o maior exportador de café 
do mundo. Uma em cada três xícaras da 
bebida consumidas no Planeta é colhida 
aqui.

Apesar da grandeza dos números, essa 
riqueza não está sendo compartilhada 
com os ‘panhadores’, como são conhecidos 
os boias-frias contratados para a colheita 
do grão. Segundo o Relatório Mancha do 
Café, elaborado pela Oxfam Brasil, sete em 
cada dez ‘panhadores’ não recebem direi-
tos trabalhistas previstos em lei.

O documento também aponta que 140 
trabalhadores foram resgatados de condi-
ções análogas à escravidão em fazendas de 
café em 2020, todos em fazendas de Minas 
Gerais, conforme dados da Subsecretaria 
de Inspeção do Trabalho. Em 2019, foram 
106 os casos de escravidão no café.

Nesta semana, veio à tona uma nova 
modalidade de usurpação de direitos dos 
boias-frias. E o flagrante aconteceu na fa-
zenda do presidente da maior cooperativa 
do setor no mundo, a Cooxupé. A operação 

O AGRO É POP
Faturamento de fazendeiros bate recorde, 
enquanto fl agrantes de escravidão disparam

teve a participação do Ministério Público do 
Trabalho.

Segundo auditores fiscais federais ouvidos 
pelo Repórter Brasil, fazendeiros do sul de 
Minas passaram a exigir que os trabalhadores 
paguem pelos equipamentos utilizados na 
colheita, bem como pela gasolina usada nes-
sas máquinas, o que representa um desconto 
de 30% nos vencimentos dos ‘panhadores’, 
a maioria migrantes da Bahia e do norte de 
Minas.

Estima-se que mais de dois bilhões de 
xícaras são servidas diariamente no mundo, 

o que faz do café a segunda bebida 
mais consumida no Planeta, atrás 
apenas da água. São Paulo e Mi-
nas são os maiores produtores no 
Brasil.

Sistemas planetários...
Estudo conduzido pelo Istituto 

di Astrofisica da Itália revelou duas 
informações intrigantes. A primeira 
é que sistemas planetários com es-
trelas idênticas ao Sol que apresen-
tam baixa concentração de elemen-
tos químicos como lítio e ferro têm 
maior probabilidade de hospedar 
planetas similares à Terra.

...outros planetas 
iguais à Terra...

Os cientistas fizeram essa desco-
berta após estudar 62 estrelas idên-
ticas ao Sol e os resultados foram 
publicados no final de agosto pela 
revista Nature Astronomy.

...e as estrelas canibais
A pesquisa teve participação do 

Instituto de Astronomia, Geofísica 
e Ciências Atmosféricas da USP e foi 
feita em telescópios no Deserto do 
Atacama, no Chile. A segunda infor-
mação intrigante é que um quarto 
das estrelas idênticas ao Sol devora 
planetas que orbitam ao seu redor...

Morta…   
serei árvore

* Cora Coralina (1889/1985), 
poetisa goiana

Filoso	 a do 
campo:

DocuSign Envelope ID: 85CFDD44-BDF6-43F1-AE5D-5DD8F5054C45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 07-2021. EDITAL Nº 71-2021. 
PROCESSO Nº 783-2021. OBJETO: contratação de empresa especializada para 
execução de construção de salas de aula na E.M. CAIC Cristo Rei, com fornecimento de 
material, mão de obra e equipamentos necessários, conforme especificações do edital 
e seus anexos. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 29/09/2021 às 09h00min. 
O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitações, Rua 9 de Julho, 
15-20, centro, Macatuba, das 08h00mim 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) 3298-9854. Macatuba, 03 de setembro 2021. Anderson Ferreira. 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Está aberto no setor de licitações Processo Adminis-
trativo nº 131/2021 – TOMADA DE PREÇOS 03/2021 - 
Referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-

LIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO DAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO (CONTRATO 
DE REPASSE Nº 900289/2020 / MDR/CAIXA). Data de abertura 
28/09/2021 às 09:00 HORAS / Local: Sala de Licitações da Prefei-
tura Municipal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, 
nº 45, Centro, Pedra Bela - SP. Informações: www.pedrabela.sp. 
gov.br / (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@gmail. 
com. Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 011/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2391/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA URBANA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 
DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, 
CONSIDERANDO A EXECUÇÃO DE RECUPE-
RAÇÃO DE TRECHOS DE GALERIA, BOCAS DE 
LOBO, POÇOS DE VISITA, GUIAS, SARJETAS, 
SARJETÕES (CANALETAS) E DISSIPADORES 
DE ENERGIA, CONSIDERANDO AINDA A RE-
COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM CONCRE-
TO DE CALÇADAS NOS LOCAIS ONDE HOU-
VER INTERVENÇÃO E BASE PARA PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, CONFORME DESCRITO NO PRO-
JETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO, NA 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E NOS DEMAIS 
ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE EDITAL.
Vimos, através deste, em relação ao pedido de 
impugnação por parte da empresa FLORESTANA 
PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, expor o que segue:
Informamos que as respostas, em relação ao pedi-
do de impugnação por parte da empresa FLORES-
TANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA, encontram-se disponíveis no site do 
Município de Araraquara, no endereço: http://www.
araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-fi-
nancas/portal-datransparencia-gestao-e-financas.
Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 03 de Setembro de 2021.
ERNESTO REBUGLIO VELLOSA

Coordenador Executivo de Obras Públicas
ARIANE SOARES DE SOUZA

Comissão Permanente de Licitações
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
1º EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA ABERTURA DOS ENVELOPES QUE TRATA DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021. Cujo teor é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ZERO KM DESTINADOS 
AOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRINHA. CONSIDERANDO 
que a publicidade do instrumento convocatório restou prejudicada na medida em que ocorreu 
erro no sistema de transmissão junto à Gazeta/SP, impossibilitando o pleno atendimento do 
prazo mínimo exigido pelo artigo 4º, Inciso V da Lei 10.520/2002, o Excelentíssimo Prefeito 
Municipal decide: A) Prorrogar o prazo de abertura dos envelopes documentos e propostas, do 
certame para o dia 20 de setembro de 2021 às 09:00 horas. B) Consideram-se convalidadas 
todas as demais cláusulas do edital nº 051/2021, Pregão Presencial nº 039/2021. Barrinha/SP, 
em 03 de setembro de 2021. JOSÉ MARCOS MARTINS - Prefeito Municipal.

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ES-
SENCIAIS
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde de Araraquara
Mais informações: www.licitacoes-e.com.br;  
pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br;  
www.araraquara .sp.gov.br /por ta l -
transparencia-saude/portal-transparencia-
saude
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09:30 do 
dia 17 de setembro de 2021
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: 10:00 do dia 17 de setembro de 
2021

Araraquara, 02 de setembro de 2021
Geraldo Ruske Filho

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO
O diretor superintendente do consorcio in-
termunicipal de saúde do vale do ribeira e li-
toral sul – consaúde, cnpj.57.740.490/0001-
80, no uso de suas atribuições legais, diante 
dos elementos de instrução dos autos ho-
mologa a adjudicação proferida pelo pre-
goeiro no processo nº 105/2021 – pregão 
presencial nº 37/2021 que objetiva o Regis-
tro De Preços De Pães, Leite Em Pó, Água 
Mineral E Gás  Engarrafado  - consumo para 
um período de 12 (doze) meses. destinado 
ao HRLB , C.A.R. E Lab/Regional / Consau-
de, pelo critério de menor preço à empresa 
Comeder – Comércio De Mercadorias E De-
rivados De Produtos Alimentícios Ltda - Epp 
- CNPJ: 03.347.228/0001-40, os itens 05, 
06 e 07; a empresa Angela Dias De Carva-
lho M.E.   CNPJ:17.517.395/0001-05, o item 
01; a empresa Roseli Vieira Dos Santos 
36155757844 CNPJ: 36.728.787/0001-50, 
o item 02; Os (as)  responsáveis legais das 
referidas empresas  fi cam  convocados (as)  
a comparecerem ao  serviço de suprimen-
to do Consaúde para  assinatura da ata de 
registro de preços, no prazo de 05 (cinco) 
dias.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no CONSAÚDE o Pregão 
Presencial nº 40/21, Processo nº 112/21, 
objetivando o registro de preços de enxoval 
hospitalar, O Edital completo encontra-se à 
disposição dos interessados, gratuitamen-
te, no Serviço de Suprimento, à Rua Pedro 
Bonne, 508, Centro, Pariquera-Açu/SP, ou 
no site: www.consaude.org.br. A sessão pú-
blica do pregão será realizada no endereço 
acima, no dia 21/09/2021, às 9 horas. Mais 
informações pelo Tel. 13 – 3856 9733 e/ou 
e-mail: licitacoes@consaude.org.br.

Pariquera-Açu, 03 de setembro de 2021.
José Antonio Antosczezem

Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

TERMO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO Nº 67671/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para adequação de local, for-
necimentos e instalação de plataforma 
de acessibilidade no prédio da Defesa 
Civil de Cajati - SP, sito a Rua Frutuoso 
Pereira de Moraes, s/nº - Bairro Bico do 
Pato - Cajati - SP - CONTRATO FEHIDRO 
053/2020.

REVOGO a presente licitação nos termos 
do Artigo 49 da Lei Federal nº 8666/93 e de-
mais atualizações, por razões de interesse 
público, pertinente e sufi ciente para justifi -
car tal conduta.

Cajati, 03 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Cajati, convi-
da a todos para participarem de “ AU-
DIÊNCIA PÚBLICA “, que realizar-se-á 
no Departamento de Educação, sito a 
Rua Roma, Nº 310 – Vila Antunes no 
dia 09/09/2021 às 18:00 horas, para De-
monstração e Explanação do Projeto de 
Lei sobre Diretrizes Orçamentárias para 
Elaboração e Execução do Orçamento 
Anual para o Exercício Financeiro de 
2.022. 
Departamento de Finanças, 03/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE SUSPENSÃO

DE LICITAÇÃO
PREGÃ PRESENCIAL Nº 08/2.021

PROCESSO Nº 023/2.021
EDITAL Nº 014/2.021

O Prefeito Municipal, Robson da Sil-
va Leonel, no uso de suas atribuições 
legais, torna público a SUSPENSÃO 
DO PROCEDIMENTO LICITATORIO , 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021, 
que tem por objeto a “Registro de 
Preços para eventual aquisição de 
materiais médico-hospitalares con-
tidos na revista SIMPRO HOSPITA-
LAR, para suprir a demanda das 
unidades de saúde do município de 
CANANEIA/SP, conforme especifi -
cações descritas no Edital de Lici-
tações e Anexo I – Termo de Refe-
rência que integram o edital”,  pelo 
período de 12 (doze) meses, subor-
dinado às condições e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, para análise de pedido de im-
pugnação apresentada . 
Após análise será publicada a decisão.

Cananéia, 03 de setembro de 2021. 
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito municipal 

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AUTORIZAÇÃO
E COMISSÃO ESPECIAL

PROCESSO SELETIVO 01/2021
Autorização para realização de Pro-
cesso Seletivo Simplifi cado para con-
tratação de pessoal por tempo deter-
minado e designação de Comissão 
Especial, para as funções temporárias 
de Professores: Educação em Creche, 
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
II - Disciplina de Artes e Ensino Fun-
damental II - Disciplina de Educação 
Física, através da Portaria nº 342 de 
30 de agosto de 2021, disponível na 
íntegra no sítio ofi cial  www.cananeia.
sp.gov.br.

Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, 30 de agosto de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021
 Processo Administrativo n° 082/2021

DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio 
da Prefeitura Municipal, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e local 
designados neste Edital, onde realizará certame 
licitatório, na modalidade de PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICO, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, 
no modo de DISPUTA ABERTO, cujo objeto é 
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA COM BATERIA 
RESERVA PARA ARMAZENAMENTO DE VA-
CINA EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO 
DE SAÚDE, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TO-
DAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNI-
CÍPIO, em conforme solicitação ao Departamento 
de Saúde, subordinado às condições e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Recebimento das propostas por meio eletrôni-
co: a partir das 08 horas do dia 08/09/2021 até as 
08h59min do dia 21/09/2021.
Abertura de Propostas iniciais: às 09h00min do 
dia 21/09/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 
09h15min do dia 21/09/2021.

Tempo de Disputa: 10 minutos

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

Valor estimado desta licitação: R$ 99.560,00

Fonte de Recursos: Federal

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

Pariquera-Açu/SP, em 03 de setembro de 2021.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/2021

REJEITA O PARECER  PRÉVIO EMITIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO  DE  SÃO PAULO DESAPROVANDO AS CONTAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 
2018 .

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM FUNDAMENTO NO INCÍSO III, DO ARTIGO 27 DA 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL EM SES-
SÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021 COM INÍCIO AS 
20H25MIN, DESAPROVA AS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVA AO 
EXERCÍCIO E ANO DE 2018, CONFORME PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, POR 06 VOTOS CONTRÁRIOS, DOIS FAVORÁVEIS  E UM 
PELA ABSTENÇÃO, AO PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (e – TC 4080/989/18 – 9), E CONSEQUENTEMENTE  FAVORÁVEL EM 06 (SEIS) 
VOTOS,  02 (DOIS) CONTRÁRIOS E UM PELA ABSTENÇÃO COM RELAÇÃO AO PRO-
JETO DE  DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2016  E ELA PROMULGA O SEGUINTE: 

A Câmara Municipal de Cananéia, através de seu Plenário, deliberou o quanto segue:

ARTIGO 1º - Fica desaprovado o Parecer Prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, concernente as contas da Prefeitura    Municipal de Cananéia/
SP, relativas ao ano de 2.018 (e-TC 4080/989/18 - 9) e, por via de consequência, restam 
REJEITADAS AS CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.018. 

ARTIGO 2º - O presente Projeto de Decreto Legislativo entrará em vigor, após tramitação 
em Plenário, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cananéia, 01 de setembro de 2021.

CIDILENE ROSANA DE LARA PAULA
Presidenta 

 
DONIZETTE JOAQUIM DE MELO

Primeiro Secretário

HEITOR DA SILVA ATANASIO
Segundo Secretário

SUSPENSÃO
PROCESSO N° 68976/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021
OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento de 2 (dois) jogos de aparelhos 
de ginástica coloridos, contendo 10 apare-
lhos e uma placa indicativa cada jogo  (aca-
demia ao ar livre).

Em face da solicitação da Unidade Requisi-
tante em razão da impugnação apresentada 
pela empresa STRONGFER IND. E COM. 
DE PRODUTOS EIRELI, fi ca suspensa a 
abertura do procedimento licitatório obje-
tivando eventuais correções e ajustes no 
Termo de Referência, bem como ao atendi-
mento do interesse publico.

Cajati, 03 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 
(DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1018239-74.2020.8.26.0506.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de Ribeirão Preto, Estado 
de São Paulo, Dr(a). LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 
PRETO move uma Desapropriação - Desapropriação de Imóvel Urbano de Desapropriação 
contra Cafe Novo Empreendimentos Imobiliarios Ltda, objetivando ÁREA I: a área a ser 
declarada de utilidade pública, destacada do imóvel registrado sob matrícula nº 91.468, do 2º 
Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, tem início no marco denominado M- 24A; 
deste marco segue por esta confrontação com azimute 67º07’44”, na distância de 23,03m, até 
o marco M-25; neste marco vira à esquerda e segue, com azimute 8º44’11”, na distância de 
29,55m, até o marco M-24E e em curva à esquerda, com raio de 520,00m, no desenvolvimento 
de 29,54m, até o marco M-24D; neste ponto vira à esquerda e segue, por esta divisa, com 
azimute 282º20’06” na distância de 20,28m, até o marco M24C; neste marco vira à esquerda e 
segue em curva, à direita, com raio de 500,00m, no desenvolvimento de 53,38m, até o marco 
M-24B; daí segue com azimute 188º44’11”, na distância de 19,00m, até o marco M-24A, onde 
teve início esta descrição, encerrando-a, perfazendo a área de 1.301,06 metros quadrados; 
ÁREA II: a área a ser declarada de utilidade pública, destacada do imóvel registrado sob 
matrícula nº 124.535, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, tem início no 
marco M-16; daí segue com azimute 102º20’06”, na distância de 20,28 metros até o marco M- 
17; neste ponto vira à esquerda e segue em curva à esquerda, de raio de 520,00 metros, no 
desenvolvimento de 195,31 metros, até o marco M-17A e com azimute 341º28’31”, na distância 
de 30,51 metros; neste ponto vira à esquerda e segue, por esta divisa, em curva, à direita, com 
raio de 449,02 metros e desenvolvimento de 20,63 metros, até o marco M-16B; deste ponto 
segue com azimute 161º28’31” na distância de 25,48 metros, até o marco M-16A; deste ponto 
segue, em curva, à direita, com raio de 500,00 metros, no desenvolvimento de 184,51 metros, 
até encontrar o marco M-16, onde teve início e finda esta descrição, encerrando a área de 
4.356,50 metros quadrados; com o fim de realização de abertura e melhoria do sistema viário 
local, declarados de utilidade pública conforme Decreto nº 25, datado de 05/02/2020; Para o 
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 
10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 
3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Ribeirão Preto, aos 28 de novembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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SÁBADO, 4 A QUARTA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 07-2021. EDITAL Nº 71-2021. 
PROCESSO Nº 783-2021. OBJETO: contratação de empresa especializada para 
execução de construção de salas de aula na E.M. CAIC Cristo Rei, com fornecimento de 
material, mão de obra e equipamentos necessários, conforme especificações do edital 
e seus anexos. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 29/09/2021 às 09h00min. 
O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitações, Rua 9 de Julho, 
15-20, centro, Macatuba, das 08h00mim 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) 3298-9854. Macatuba, 03 de setembro 2021. Anderson Ferreira. 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Está aberto no setor de licitações Processo Adminis-
trativo nº 131/2021 – TOMADA DE PREÇOS 03/2021 - 
Referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-

LIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO DAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO (CONTRATO 
DE REPASSE Nº 900289/2020 / MDR/CAIXA). Data de abertura 
28/09/2021 às 09:00 HORAS / Local: Sala de Licitações da Prefei-
tura Municipal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, 
nº 45, Centro, Pedra Bela - SP. Informações: www.pedrabela.sp. 
gov.br / (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@gmail. 
com. Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 011/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2391/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA URBANA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 
DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, 
CONSIDERANDO A EXECUÇÃO DE RECUPE-
RAÇÃO DE TRECHOS DE GALERIA, BOCAS DE 
LOBO, POÇOS DE VISITA, GUIAS, SARJETAS, 
SARJETÕES (CANALETAS) E DISSIPADORES 
DE ENERGIA, CONSIDERANDO AINDA A RE-
COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM CONCRE-
TO DE CALÇADAS NOS LOCAIS ONDE HOU-
VER INTERVENÇÃO E BASE PARA PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, CONFORME DESCRITO NO PRO-
JETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO, NA 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E NOS DEMAIS 
ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE EDITAL.
Vimos, através deste, em relação ao pedido de 
impugnação por parte da empresa FLORESTANA 
PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, expor o que segue:
Informamos que as respostas, em relação ao pedi-
do de impugnação por parte da empresa FLORES-
TANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA, encontram-se disponíveis no site do 
Município de Araraquara, no endereço: http://www.
araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-fi-
nancas/portal-datransparencia-gestao-e-financas.
Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 03 de Setembro de 2021.
ERNESTO REBUGLIO VELLOSA

Coordenador Executivo de Obras Públicas
ARIANE SOARES DE SOUZA

Comissão Permanente de Licitações
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
1º EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA ABERTURA DOS ENVELOPES QUE TRATA DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021. Cujo teor é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ZERO KM DESTINADOS 
AOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRINHA. CONSIDERANDO 
que a publicidade do instrumento convocatório restou prejudicada na medida em que ocorreu 
erro no sistema de transmissão junto à Gazeta/SP, impossibilitando o pleno atendimento do 
prazo mínimo exigido pelo artigo 4º, Inciso V da Lei 10.520/2002, o Excelentíssimo Prefeito 
Municipal decide: A) Prorrogar o prazo de abertura dos envelopes documentos e propostas, do 
certame para o dia 20 de setembro de 2021 às 09:00 horas. B) Consideram-se convalidadas 
todas as demais cláusulas do edital nº 051/2021, Pregão Presencial nº 039/2021. Barrinha/SP, 
em 03 de setembro de 2021. JOSÉ MARCOS MARTINS - Prefeito Municipal.

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ES-
SENCIAIS
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde de Araraquara
Mais informações: www.licitacoes-e.com.br;  
pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br;  
www.araraquara .sp.gov.br /por ta l -
transparencia-saude/portal-transparencia-
saude
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09:30 do 
dia 17 de setembro de 2021
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: 10:00 do dia 17 de setembro de 
2021

Araraquara, 02 de setembro de 2021
Geraldo Ruske Filho

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO
O diretor superintendente do consorcio in-
termunicipal de saúde do vale do ribeira e li-
toral sul – consaúde, cnpj.57.740.490/0001-
80, no uso de suas atribuições legais, diante 
dos elementos de instrução dos autos ho-
mologa a adjudicação proferida pelo pre-
goeiro no processo nº 105/2021 – pregão 
presencial nº 37/2021 que objetiva o Regis-
tro De Preços De Pães, Leite Em Pó, Água 
Mineral E Gás  Engarrafado  - consumo para 
um período de 12 (doze) meses. destinado 
ao HRLB , C.A.R. E Lab/Regional / Consau-
de, pelo critério de menor preço à empresa 
Comeder – Comércio De Mercadorias E De-
rivados De Produtos Alimentícios Ltda - Epp 
- CNPJ: 03.347.228/0001-40, os itens 05, 
06 e 07; a empresa Angela Dias De Carva-
lho M.E.   CNPJ:17.517.395/0001-05, o item 
01; a empresa Roseli Vieira Dos Santos 
36155757844 CNPJ: 36.728.787/0001-50, 
o item 02; Os (as)  responsáveis legais das 
referidas empresas  fi cam  convocados (as)  
a comparecerem ao  serviço de suprimen-
to do Consaúde para  assinatura da ata de 
registro de preços, no prazo de 05 (cinco) 
dias.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no CONSAÚDE o Pregão 
Presencial nº 40/21, Processo nº 112/21, 
objetivando o registro de preços de enxoval 
hospitalar, O Edital completo encontra-se à 
disposição dos interessados, gratuitamen-
te, no Serviço de Suprimento, à Rua Pedro 
Bonne, 508, Centro, Pariquera-Açu/SP, ou 
no site: www.consaude.org.br. A sessão pú-
blica do pregão será realizada no endereço 
acima, no dia 21/09/2021, às 9 horas. Mais 
informações pelo Tel. 13 – 3856 9733 e/ou 
e-mail: licitacoes@consaude.org.br.

Pariquera-Açu, 03 de setembro de 2021.
José Antonio Antosczezem

Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

TERMO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO Nº 67671/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para adequação de local, for-
necimentos e instalação de plataforma 
de acessibilidade no prédio da Defesa 
Civil de Cajati - SP, sito a Rua Frutuoso 
Pereira de Moraes, s/nº - Bairro Bico do 
Pato - Cajati - SP - CONTRATO FEHIDRO 
053/2020.

REVOGO a presente licitação nos termos 
do Artigo 49 da Lei Federal nº 8666/93 e de-
mais atualizações, por razões de interesse 
público, pertinente e sufi ciente para justifi -
car tal conduta.

Cajati, 03 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Cajati, convi-
da a todos para participarem de “ AU-
DIÊNCIA PÚBLICA “, que realizar-se-á 
no Departamento de Educação, sito a 
Rua Roma, Nº 310 – Vila Antunes no 
dia 09/09/2021 às 18:00 horas, para De-
monstração e Explanação do Projeto de 
Lei sobre Diretrizes Orçamentárias para 
Elaboração e Execução do Orçamento 
Anual para o Exercício Financeiro de 
2.022. 
Departamento de Finanças, 03/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE SUSPENSÃO

DE LICITAÇÃO
PREGÃ PRESENCIAL Nº 08/2.021

PROCESSO Nº 023/2.021
EDITAL Nº 014/2.021

O Prefeito Municipal, Robson da Sil-
va Leonel, no uso de suas atribuições 
legais, torna público a SUSPENSÃO 
DO PROCEDIMENTO LICITATORIO , 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021, 
que tem por objeto a “Registro de 
Preços para eventual aquisição de 
materiais médico-hospitalares con-
tidos na revista SIMPRO HOSPITA-
LAR, para suprir a demanda das 
unidades de saúde do município de 
CANANEIA/SP, conforme especifi -
cações descritas no Edital de Lici-
tações e Anexo I – Termo de Refe-
rência que integram o edital”,  pelo 
período de 12 (doze) meses, subor-
dinado às condições e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, para análise de pedido de im-
pugnação apresentada . 
Após análise será publicada a decisão.

Cananéia, 03 de setembro de 2021. 
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito municipal 

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AUTORIZAÇÃO
E COMISSÃO ESPECIAL

PROCESSO SELETIVO 01/2021
Autorização para realização de Pro-
cesso Seletivo Simplifi cado para con-
tratação de pessoal por tempo deter-
minado e designação de Comissão 
Especial, para as funções temporárias 
de Professores: Educação em Creche, 
Educação Infantil, Ensino Fundamental 
II - Disciplina de Artes e Ensino Fun-
damental II - Disciplina de Educação 
Física, através da Portaria nº 342 de 
30 de agosto de 2021, disponível na 
íntegra no sítio ofi cial  www.cananeia.
sp.gov.br.

Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, 30 de agosto de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021
 Processo Administrativo n° 082/2021

DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio 
da Prefeitura Municipal, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e local 
designados neste Edital, onde realizará certame 
licitatório, na modalidade de PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICO, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, 
no modo de DISPUTA ABERTO, cujo objeto é 
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA COM BATERIA 
RESERVA PARA ARMAZENAMENTO DE VA-
CINA EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO 
DE SAÚDE, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TO-
DAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNI-
CÍPIO, em conforme solicitação ao Departamento 
de Saúde, subordinado às condições e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Recebimento das propostas por meio eletrôni-
co: a partir das 08 horas do dia 08/09/2021 até as 
08h59min do dia 21/09/2021.
Abertura de Propostas iniciais: às 09h00min do 
dia 21/09/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 
09h15min do dia 21/09/2021.

Tempo de Disputa: 10 minutos

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

Valor estimado desta licitação: R$ 99.560,00

Fonte de Recursos: Federal

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

Pariquera-Açu/SP, em 03 de setembro de 2021.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/2021

REJEITA O PARECER  PRÉVIO EMITIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO  DE  SÃO PAULO DESAPROVANDO AS CONTAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 
2018 .

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM FUNDAMENTO NO INCÍSO III, DO ARTIGO 27 DA 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, FAZ SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL EM SES-
SÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021 COM INÍCIO AS 
20H25MIN, DESAPROVA AS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVA AO 
EXERCÍCIO E ANO DE 2018, CONFORME PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, POR 06 VOTOS CONTRÁRIOS, DOIS FAVORÁVEIS  E UM 
PELA ABSTENÇÃO, AO PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (e – TC 4080/989/18 – 9), E CONSEQUENTEMENTE  FAVORÁVEL EM 06 (SEIS) 
VOTOS,  02 (DOIS) CONTRÁRIOS E UM PELA ABSTENÇÃO COM RELAÇÃO AO PRO-
JETO DE  DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2016  E ELA PROMULGA O SEGUINTE: 

A Câmara Municipal de Cananéia, através de seu Plenário, deliberou o quanto segue:

ARTIGO 1º - Fica desaprovado o Parecer Prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, concernente as contas da Prefeitura    Municipal de Cananéia/
SP, relativas ao ano de 2.018 (e-TC 4080/989/18 - 9) e, por via de consequência, restam 
REJEITADAS AS CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.018. 

ARTIGO 2º - O presente Projeto de Decreto Legislativo entrará em vigor, após tramitação 
em Plenário, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cananéia, 01 de setembro de 2021.

CIDILENE ROSANA DE LARA PAULA
Presidenta 

 
DONIZETTE JOAQUIM DE MELO

Primeiro Secretário

HEITOR DA SILVA ATANASIO
Segundo Secretário

SUSPENSÃO
PROCESSO N° 68976/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021
OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento de 2 (dois) jogos de aparelhos 
de ginástica coloridos, contendo 10 apare-
lhos e uma placa indicativa cada jogo  (aca-
demia ao ar livre).

Em face da solicitação da Unidade Requisi-
tante em razão da impugnação apresentada 
pela empresa STRONGFER IND. E COM. 
DE PRODUTOS EIRELI, fi ca suspensa a 
abertura do procedimento licitatório obje-
tivando eventuais correções e ajustes no 
Termo de Referência, bem como ao atendi-
mento do interesse publico.

Cajati, 03 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 
(DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1018239-74.2020.8.26.0506.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de Ribeirão Preto, Estado 
de São Paulo, Dr(a). LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 
PRETO move uma Desapropriação - Desapropriação de Imóvel Urbano de Desapropriação 
contra Cafe Novo Empreendimentos Imobiliarios Ltda, objetivando ÁREA I: a área a ser 
declarada de utilidade pública, destacada do imóvel registrado sob matrícula nº 91.468, do 2º 
Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, tem início no marco denominado M- 24A; 
deste marco segue por esta confrontação com azimute 67º07’44”, na distância de 23,03m, até 
o marco M-25; neste marco vira à esquerda e segue, com azimute 8º44’11”, na distância de 
29,55m, até o marco M-24E e em curva à esquerda, com raio de 520,00m, no desenvolvimento 
de 29,54m, até o marco M-24D; neste ponto vira à esquerda e segue, por esta divisa, com 
azimute 282º20’06” na distância de 20,28m, até o marco M24C; neste marco vira à esquerda e 
segue em curva, à direita, com raio de 500,00m, no desenvolvimento de 53,38m, até o marco 
M-24B; daí segue com azimute 188º44’11”, na distância de 19,00m, até o marco M-24A, onde 
teve início esta descrição, encerrando-a, perfazendo a área de 1.301,06 metros quadrados; 
ÁREA II: a área a ser declarada de utilidade pública, destacada do imóvel registrado sob 
matrícula nº 124.535, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, tem início no 
marco M-16; daí segue com azimute 102º20’06”, na distância de 20,28 metros até o marco M- 
17; neste ponto vira à esquerda e segue em curva à esquerda, de raio de 520,00 metros, no 
desenvolvimento de 195,31 metros, até o marco M-17A e com azimute 341º28’31”, na distância 
de 30,51 metros; neste ponto vira à esquerda e segue, por esta divisa, em curva, à direita, com 
raio de 449,02 metros e desenvolvimento de 20,63 metros, até o marco M-16B; deste ponto 
segue com azimute 161º28’31” na distância de 25,48 metros, até o marco M-16A; deste ponto 
segue, em curva, à direita, com raio de 500,00 metros, no desenvolvimento de 184,51 metros, 
até encontrar o marco M-16, onde teve início e finda esta descrição, encerrando a área de 
4.356,50 metros quadrados; com o fim de realização de abertura e melhoria do sistema viário 
local, declarados de utilidade pública conforme Decreto nº 25, datado de 05/02/2020; Para o 
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 
10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 
3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Ribeirão Preto, aos 28 de novembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

B9gazetasp.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO DE REVOGAÇÃO

Eduardo Cursino, Secretário 
Municipal de Administração da 
Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Caraguatatuba, no uso 
das suas atribuições legais e nos ter-
mos do Decreto nº 649, de 06 de mar-
ço de 2017, em vista ao que consta 
no Processo Interno n.º 14.776/2021 
– Pregão Eletrônico n.º 41/2021, de-
cide REVOGAR o referido certame, 
com fundamento no artigo 49, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
Assinatura: 03 de setembro de 2021, 
Eduardo Cursino, Secretário Municipal 
de Administração.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 84/2021

Processo nº 23.623/2021 
Objeto: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO PERMANENTE 
PARA UBS´S. – REFRIGERADOR 
300 LITROS.
Abertura: 22/09/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realiza-
ção: www.caraguatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes
Assinatura: 31 de agosto de 2021, Dr. 
GUSTAVO ALEXEY BOHER LOPES, 
Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO (RESUMIDO)
PROCESSO N° 32/2021.

PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2021.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
SETOR REQUISITANTE: Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer.
PUBLICAÇÃO – Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
Jornal Gazeta de SP, Diário Eletrônico Municipal, site: 
www.lucelia.sp.gov.br e mural da Prefeitura Municipal 
de Lucélia (SP).
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de material e enfeites natalinos, con-
forme termo de referencia anexo I.
ENCERRAMENTO: 17 DE Setembro DE 2021, às 
09h00min.
O texto completo da presente licitação, onde constam 
todas as informações relativas ao Pregão Presencial n° 
12/2021 – Processo nº 32/2021, bem como quaisquer 
esclarecimentos, poderão ser obtidos pessoalmente 
junto ao Setor de Licitação desta Prefeitura Municipal, 
sito à Avenida Brasil n° 1.101 (centro), nesta cidade de 
Lucélia (SP), através do telefone (0XX18) 3551-9200, 
e-mail lucelialicitacao@gmail.com de segunda a sexta-
-feira, das 07h30min às 11h30min horas e das 13h00min 
às 17h00min. Lucélia/SP, 03 de setembro de 2021. 
Tatiana Guilhermino Tazinazzio Coelho Costa - Prefeita.

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO
Tomada de Preço n°02/2021

Processo n°027/2021
Objeto: Contratação de empresa para serviços co-
muns de engenharia, com os devidos registros 
de Conselho de Classe para a execução de servi-
ços técnicos, compreendendo o assessoramento, 
coordenação, especificações, estudos de viabilida-
de técnica, análises, orçamentos, fiscalização de 
obras e serviços, laudos, levantamentos, projetos 
(estudo básico, executivo e as built), pareceres, 
vistorias, relatórios e outros de quaisquer natureza 
relacionada, incluindo-se acessibilidade e preven-
ção contra incêndio, necessários à consecução 
dos serviços e obras demandados pela Prefeitura 
Municipal de Lucélia, conforme especificações e 
condições estabelecidas no Anexo I – Termo de 
Referência.
A Comissão Permanente de Licitação de Lucélia comu-
nica aos interessados na Tomada de preços nº 02/2021 
que a sessão pública de abertura dos envelopes das 
propostas de preços das empresas habilitadas será 
no dia 09/09/2021 às 9:00h, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Lucélia, Av. Brasil, n°1101, cen-
tro. TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO COELHO 
COSTA - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 

CONVOCAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO 
COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL

A Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, TORNA 
PUBLICO, para o conhecimento de todos o CHAMA-
MENTO PUBLICO, para QUALIFICAÇÃO, como Or-
ganização Social sem fins lucrativos, com fundamento 
na Lei Municipal Nº 1533 de 10 de Maio de 2018, cujas 
atividades sejam dirigidas a área da Saúde, interessadas 
na celebração de contratos de gestão com esta munici-
palidade. 
A qualificação será realizada nos termos do Decreto de 
Regulamentação Nº 2.112 de 20 de junho de 2018, e nas 
demais normas vigentes sobre a matéria, a partir da data 
desta publicação. Os interessados deverão enviar o Re-
querimento, endereçado ao Departamento de Compras, 
Licitações e Patrimônio, sendo analisado conjuntamente 
com as áreas administrativas interessadas no endereço, 
Rua Coronel Raimundo Vasconcelos nº 230, Centro, 
Pedro de Toledo/SP,  das 09:00h as 16:00h, até o dia 
20/09/2021.
O Edital completo poderá ser adquirido no Depto. de 
Compras e Licitações, mediante pagamento de taxa, e 
ou pelo site www.pedrodetoledo.sp.gov.br, informações 
Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 03 de setembro de 2021. Eleazar Mu-
niz Junior - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

Resumo de Edital
Pregão 13/21: aquisição de 30.000 litros de 
gasolina, abertura: 17/09/21, às 09.00hs. 
Pregão 14/21: aquisição de 30.000 litros 
de etanol, abertura: 20/09/21, às 9h.Edital 
completo: Rua Dr. José Foz, 126, (18)3226-
0055. Pres. Prudente/SP, 02.09.21, Valdecir 
Vieira-Diretor Presidente.

PRUDENCO COMPANHIA PRUDENTINA 
DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ (M.F.) nº 48.812.648/0001-99

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim 
Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devida-
mente autorizado pelo Agente Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA 
PIRATINI – CHP, designado pelo Sistema Financeiro de Habitação, 
venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação 
complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e CFG 10/77 
do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo re-
ferido, os imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, 
instalações, pertences e acessórios, para pagamento de dívidas hipote-
cárias em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A venda será feita 
pelo maior lance obtido, a vista ou com financiamento. A venda à vista, 
com recursos próprios, será feita mediante pagamento integral no ato 
do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal, 
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível 
de 08 dias, sob pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado 
for o FGTS, o arrematante deverá apresentar, no ato da compra, a car-
ta de habilitação do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante 
deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra, que poderá 
ser emitida por qualquer Agência da Caixa.O Arrematante que utilizar 
carta de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel 
será objeto de avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir 
todas as exigências determinadas pelo credor de forma a satisfazer as 
condições de financiamento, podendo suportar com eventuais diferen-
ças a serem pagas com recursos próprios para viabilizar a arrematação.
As despesas relativas à remuneração do agente fiduciário, comissão do 
Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do processo de 
execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por 
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica 
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do 
mesmo. Os lances mínimos para a venda é o maior valor entre o valor 
da dívida total e o valor da avaliação do imóvel, sujeitos, porém, à atuali-
zação até o dia da realização da praça.Em observação ao artigo 497 do 
NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, 
ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os 
devedores ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização 
do presente leilão. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interes-
sados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam, desde 
já, intimados do presente Leilão, os devedores hipotecários, caso não 
tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)-97334-6595- E-mail: 
fabianasilva@afdsp.com.br.

DATA: 27/09/2021; HORÁRIO: DAS 12:30 AS 12:45h
LOCAL: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 2739, SÃO 

JOSE DO RIO PRETO/SP
Contrato: 803536761322 - SED: 812 - CRE-
DOR: CAIXA - AGENTE: PIRATINI 
DEVEDOR(ES): RICARDO CESAR DA SILVA, BRASILEIRO, CO-
MERCIANTE, RG. Nº 13.919.133-1-SSP/SP, CPF: 076.531.428-26 
CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA 
VIGÊNCIA DA LEI 6515/77 COM SELMA MARIA MARTINS SILVA, 
BRASILEIRA, COMERCIÁRIA, RG. Nº 19.579.061-SSP/SP, CPF: 
080.797.778-02.Imóvel sito à: RUA ADELINO PRIMO MALAGOLI, Nº 
288, RESIDENCIAL GABRIELA, SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP. Um 
prédio térreo residencial com 63,00m2 de área construída e seu respec-
tivo terreno constituído pelo lote 46, da quadra letra P, do loteamento 
denominado Residencial Gabriella, que assim se descreve: Pela frente 
mede 10,00 metros e divide-se com a Rua Adelino Primo Malagoli, pelo 
lado direito de quem da ru olha para o imóvel mede 20,00 metros e di-
vide-se com o lote 45, do lado esquerdo mede 20,00 metros e divide-se 
com o lote 47, e finalmente nos fundos mede 10,00 metros e divide-se 
com o lote 07, encerrando a área de 200,00 metros quadrados, dito lote 
dista 53,00 metros da esquina da rua Projetada Vnte. Lance Mínimo 
Previsto: R$ 227.500,00.

São Paulo, 04/09/2021.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial
04/09/2021 - 17/09/2021 - 27/09/2021

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
DIADEMA/SP

Data do leilão: 23/09/2021 - A partir das: 10:30 as 10:45 horas
Local: 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, Leiloeiro Oficial matrícu-
la 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 
21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 
10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA 
DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente 
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do 
sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de 
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e 
devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada 
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira 
escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos 
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital 
deverão procurar uma instituição Financeira com a antecedência ne-
cessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus 
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão univer-
sal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das 
execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, 
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel 
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas 
providências de desocupação do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não 
sejam localizados.
SED: 684 – Contrato: 103444133800-3 - CREDOR: EMGEA - EMPRE-
SA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HI-
POTECARIA PIRATINI – CHP.
DEVEDOR(ES): MARCOS D´IORIO DE PAULA, BRASILEIRO, DIVOR-
CIADO, 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, EDIFÍCIO 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 qua-
drados, 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 garagem coletiva lo-
calizada nos 1º, 2º e 3º sub-solos do conjunto. COM TODAS AS SUAS 
INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.

São Paulo, 04 de Setembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
04/09, 14/09 e 23/09/2021

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 35/2021
PROCESSO N.º 1017/2021

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, atra-
vés do Setor de Compras, faz saber a quantos possa 
interessar que, se acha aberta licitação na Modalidade 
Pregão Presencial n.º 35/2021, do tipo menor preço, 
destinada a seleção de proposta mais vantajosa para 
REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) 
meses, para aquisição parcelada de Materiais es-
colares a serem utilizados pela Secretaria Munici-
pal de Educação junto a Rede Municipal de Ensino 
de São Miguel Arcanjo, conforme especificações 
constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
Edital: através de correspondência eletrônica (email), 
encaminhados para compras3@saomiguelarcanjo.sp. 
gov.br ou compras1@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou 
através do site www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br, sem 
ônus aos interessados solicitantes. Encerramento: às 
09:15 horas do dia 28 de setembro de 2021. Informa-
ções: das 9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça Antonio 
Ferreira Leme, n.º 53, Centro, SMA, Telefax: (15) 3279-
8000. São Miguel Arcanjo, 03 de setembro de 2021. 
Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 098/2021 PROCESSO Nº 154/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021 TIPO: MENOR PREÇO DO LOTE. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
para eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR 
CONDICIONADO, sendo aparelhos dos tipos janela (ACJ), Split e Climatizadores, instalados nos diversos 
setores da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme 
quantitativos e especificações constantes do Anexo I. Data da realização da sessão pública do Pregão: 
dia 22 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, 03 de setembro de 2021 – FABIANO DE MELLO BELENTANI – PREFEITO MUNICIPAL.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 096/2021 PROCESSO Nº 152/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021 TIPO: MENOR PREÇO DO ITEM. OBJETO: Aquisição com entrega 
imediata de MATERIAIS ELÉTRICOS para adequação da rede de energia do prédio do Ambulatório de 
Saúde da Mulher, conforme descrição e quantidades constantes do Termo de Referência - Anexo I. Data 
da realização da sessão pública do Pregão: dia 22 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, 03 de setembro de 2021 – FABIANO 
DE MELLO BELENTANI – PREFEITO MUNICIPAL.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROCESSO Nº. 151/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 030/2021 EDITAL Nº 095/2021 MENOR PREÇO DO ITEM. OBJETO – Aquisição com entrega imediata 
de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, destinados aos funcionários de toda Rede Municipal 
de Educação de Novo Horizonte - SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência - 
Anexo I deste Edital. Início do Recebimento das Propostas: dia 09 de setembro de 2021 às 08h00 Fim do 
recebimento das propostas: dia 24 de setembro de 2021 às 08h00 Abertura e Exame das Propostas: dia 
24 de setembro de 2021, das 08h01 às 14h00. Início da sessão de Lances: dia 24 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, 03 de setembro de 2021 – Dr. Fabiano 
de Mello Belentani – Prefeito Municipal.

COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 14/2021 

RETIFICADA
PROCESSO Nº 1755/2021

Em 03 de setembro de 2021.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
DO EMEF “RAFAEL DE MEDINA”, NA 
RUA ADALGISA D. MICHETTI, 1240, JAR-
DIM ELIANA CONFORME DESCRITO NO 
PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DES-
CRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITA-
TIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM 
PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE 
EDITAL.
Após acolhimento, julgamento e ratificação 
da Autoridade Competente sobre a deci-
são do recurso administrativo apresentado 
quando do julgamento da habilitação, a Co-
missão de Licitações convoca as Empresas 
Habilitadas para abertura do Envelope 02 - 
Proposta Comercial, no dia 15 de setembro 
de 2021 às 10horas, no mesmo local em que 
se deu a abertura dos envelopes de Habilita-
ção, Secretaria Municipal da Educação – Av. 
Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila Xavier, 
Araraquara conforme segue:
1. Cipres Contrutora Eirelli EPP
2. Luis Fabiano dos Santos Construtor Civil 
EPP
3. Kacel Karam Curi Engenharia Eireli
4. Tag Fox Construtora

JANSEM CAMARGO MERCALDI
Presidente

FÁBIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
Subcomissão Permanente de Licitações
CAMILA LOPES FERREIRA CARVALHO

Subcomissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

RATIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 014/2021 

RETIFICADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 1755/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
DA EMEF RAFAEL DE MEDINA, NA RUA 
ADALGISA D. MICHETTI, 1240, JARDIM 
ELIANA CONFORME DESCRITO NO 
PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL 
DESCRITIVO NA PLANILHA DE 
QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, 
QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE EDITAL.
Em análise da decisão emanada em face 
do recurso interposto contra sua desclassi-
ficação do certame em epígrafe, RATIFICO 
seu conteúdo em seu inteiro teor garantindo 
assim o duplo grau de jurisdição administra-
tivo.

Araraquara, 03 de setembro de 2021.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

JULGAMENTO
PARECER Nº 006/2021

GUICHÊ: 014.637/2021
PROCESSO LIC. Nº 1756/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
DA EMEF LUIZ ROBERTO SALINAS 
FORTES, NA AV. PROFº GUSTAVO 
FLEURY CHARMILOT S/N, JARDIM 
PARAÍSO, CONFORME DESCRITO NO 
PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL 
DESCRITIVO NA PLANILHA DE 
QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, 
QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE EDITAL”.
Após análise das Propostas pela Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos, a Comissão 
Permanente de Licitações resolve julgar 
conveniente a da empresa: TECNOCON 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 
conforme consta dos autos.

Araraquara, 03 de setembro de 2021.
JANSEM CAMARGO MERCALDI

Presidente
FÁBIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA

Subcomissão Permanente de Licitações
CAMILA LOPES FERREIRA CARVALHO

Subcomissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 007/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 
1874/2021 – REPETIDA II.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:30 horas 
do dia 10 de OUTUBRO de 2021.
ABERTURA: 10:30 horas do dia 10 de OUTUBRO 
de 2021.
OBJETO: ALIENAÇÃO ‘AD CORPUS’ DE BEM 
IMÓVEL DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍ-
PIO, (MATRÍCULA 120.952), ÁREA DO STAND 
DO TIRO DE GUERRA COM 20.000,05 M², CON-
FORME DESCRITO NO ANEXO I DESTE EDITAL, 
QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA 
PRESENTE CONCORRÊNCIA.
TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR OFERTA;
RETIRADA DO EDITAL: Para maiores informa-
ções, retirar o edital completo através do site:  
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-
-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-ges-
tao-e-financas.

Araraquara, 03 de Setembro de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 11490/2020 – Modalidade Pregão Presencial nº 20/2021 
– Registro de Preços para Fornecimento de Equipamentos Eletroeletrônicos. DE-

CISÃO DA PREGOEIRA: Após a aprovação dos catálogos apresentados pelas empresas 
detentoras da melhor oferta, conforme parecer da área técnica de fl . 1944, a Sra. Pre-
goeira declarou vencedoras as empresas: CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELI – CNPJ 
nº 04.540.624/0001-52 – Item 04 – Valor Unitário R$ 846,80; Item 45 – Valor Unitário R$ 
39.800,00; Item 46 – Valor Unitário R$ 39.800,00; CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO EIRELI – CNPJ nº 21.278.096/0001-24 – Item 56 – Valor Unitário R$ 1.271,45; Item 
57 – Valor Unitário R$ 1.271,45; FERRINI COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA. – CNPJ 
nº 13.642.211/0001-70 – Item 62 – Valor Unitário R$ 3.700,00; Item 63 – Valor Unitário R$ 
3.700,00. Ficando assim, todos intimados do prazo recursal de três dias para apresentação 
das razões do recurso, e os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrar-
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos termos do inciso XVIII, do artigo 4º da 
Lei Federal nº 10520/2002”. Josiane Cristina Oliveira – 02/09/2021. São Caetano do Sul, 03 
de setembro de 2021. Carolina Morales Bernardino – Diretora do Departamento de Licita-
ções e Contratos.

RESUMO: Processo nº 7654/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 56/2021 – Registro 
de Preços para Fornecimento de Materiais de Limpeza e Descartáveis. DATA DE ABER-
TURA: “Fica REAGENDADA a licitação em epígrafe para o dia 09 de setembro de 2021 às 
08:30 horas, no AUDITÓRIO DO ATENDE FÁCIL, sito a Rua Major Carlo Del Prete nº 651 
– com entrada pela rua Paraíba s/nº, Centro, em São Caetano do Sul/SP”. São Caetano do 
Sul, 03 de setembro de 2021. Carolina Morales Bernardino – Diretora do Departamento de 
Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 7093/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 47/2021 – Oferta de 
Compra nº 863600801002021OC00015 – Registro de Preços para Fornecimento de Móveis 
para Educação Infantil. COMUNICADO: “Fica designada para o dia 14 de setembro de 2021 
às 15:00 horas, a sessão de prosseguimento da licitação a ser realizada no endereço ele-
trônico www.bec.sp.gov.br”. São Caetano do Sul, 03 de setembro de 2021. Carolina Morales 
Bernardino – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 9761/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 65/2021 – Oferta de 
Compra nº 863600801002021OC00026 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMEN-
TO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS I PARA USO NA REDE HOSPITALAR E AMBULA-
TORIAL. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação em epígrafe para o dia 21 de 
setembro de 2021 às 09 horas, a ser realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. 
O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos nos endere-
ços eletrônicos www.bec.sp.gov.br, e http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no 
Departamento de Licitações e Contratos, e telefones para contato: 4233-7235”. Secretária 
de Governo: Silvia de Campos – 02/09/2021. São Caetano do Sul, 03 de setembro de 2021. 
Carolina Morales Bernardino – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 7067/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 66/2021 – Oferta de 
Compra nº 863600801002021OC00027 – AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE 
ELEVADORES. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação em epígrafe para o dia 
22 de setembro de 2021 às 09 horas e 30 minutos, a ser realizada no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br. O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser 
obtidos nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br, e http://licitacao.saocaetanodosul.sp.
gov.br/web, ou no Departamento de Licitações e Contratos, e telefones para contato: 4233-
7235”. Secretária de Governo: Silvia de Campos – 02/09/2021. São Caetano do Sul, 03 de 
setembro de 2021. Carolina Morales Bernardino – Diretora do Departamento de Licitações 
e Contratos.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2021 – PROC. Nº 300.112/2021 – 
DETENTORA: VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI-ME. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPA-
MENTOS ELETROELETRÔNICOS. DATA DA ASSINATURA: 26/08/2021. PRAZO DE VI-
GÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGIS-
TRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 21 – CAIXA ATIVA 15 BIAMPLIFICADA 1000W 
THUMP 15 CARACTERÍSTICAS AMPLIFICAÇÃO CLASSED 15 WOOFER DE ALTA PRO-
DUÇÃO 14 DRIVER DE COMPRESSÃO DE CÚPULA DE TITÂNIO PRECISION 2WAY DE 
CROSSOVER ALINHAMENTO DE TEMPO TRANSDUTOR PROTEÇÃO DO SISTEMA 
LIMITANDO EQ DE 3 BANDAS COM VARREDURA DE MÉDIOS PARA DISCAR O SEU 
SOM; ENTRADA DE MICROFONE LINHA PERMITE A CONEXÃO DIRETA DE MICRO-
FONE OPÇÕES DE MONTAGEM FLEXÍVEIS INCLUINDO TRIPÉ E POLO MONTAGEM 
PERFEITO DESIGN EM ÂNGULO PARA O USO COMO UM MONITOR DE PALCO CONS-
TRUÇÃO DE POLIPROPILENO ROBUSTO PROJETADO PARA USO PESADO PESO 151 
KG, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 39 HZ 20 KHZ 3 DB32 HZ 23 KHZ 10 DB HORIZONTAL 
COBERTURA ÂNGULO 90 COBERTURA VERTICAL ANGLE 60 MÁXIMO SPL 126 DB SPL 
1 M DRIVER DE COMPRESSÃO DE 14 36 MM DIAFRAGMA DE TITÂNIO TWEETER-
MAGNETO FERRITEWOOFER, DIÂMETRO 150 381 MM PAPEL DE MATERIAL CONE 
WOOFER POTÊNCIA DE 500W RMS 1000 W DE PICO GERAL 400W RMS 800W DE PICO 
LF 100W RMS 200W DE PICO HF A AMPLIFICAÇÃO CLASSE D LF CLASSE AB HF EN-
TRADA FEMININO XLR 14 COMBO EQUILIBRADA IMPEDÂNCIA DE ENTRADA DE 20K 
DE FONTE EQUILIBRADA 10K DESEQUILIBRADO THRU MASCULINO XLR CONTROLE 
DE NIVEL GIRANDO O BOTÃO 0 DB NO CENTRO SENSIBILIDADE 4 DBU PARA A SAÍDA 
COMPLETA NÍVEL DE CONTROLE CENTRO 36 DBU PARA A SAÍDA COMPLETA NÍVEL 
DE CONTROLE MAX CROSSOVER TIPO DE 24 DB OITAVA CROSSOVER FREQUENCY 
3KHZ EQUALIZAÇÃO LOW FREQUENCY EQ 6 DB 80HZ PRATELEIRAS MID FREQUEN-
CY EQ 6 DB SWEEPABLE DE 100HZ A 8KHZ HIGH FREQUENCY EQ 6 DB 12KHZ ES-
TANTES  ALIMENTAÇÃO 100 120 VAC 50 60 HZ 130W PICO DE ENTRADA PROTEÇÃO E 
RMS LIMITANTES FONTE DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO TÉRMICA AMPLIFICADOR 
LED DIANTEIRO  TRASEIRO PODER ON OL TRASEIRA SOBRECARGA CONSTRUÇÃO 
PROJETO BÁSICO TRAPEZOIDAL GABINETE POLIPROPILENO ACABAMENTO TEXTU-
RIZADOS ALÇAS UM DE CADA LADO UM EM CIMA GRILLE METÁLICO PERFURADO 
COM REVESTIMENTO RESISTENTE AS INTEMPÉRIES MONITORAR ANGLE 45 MON-
TAGEM POLE MONTÁVEL ATRAVÉS DA TOMADA EMBUTIDA NA PARTE INFERIOR DO 
GABINETE CERTIFIQUE SE O POLO É CAPAZ DE SUPORTAR O PESO DO ALTO FA-
LANTE THUMP15 DIMENSÕES 276 X 168 X 155 702 X 427 X 394 MM PESO 151 KG – 
R$ 5.995,00 a un; Item 26 – LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO LIQUIDIFICADOR COM NO 
MÍNIMO 1000W DE POTÊNCIA 12 NÍVEIS DE VELOCIDADE MAIS A FUNÇÃO PULSAR 
LÂMINAS INTEGRADAS AO COPO PARA EVITAR VAZAMENTOS COM FUNÇÃO PARA 
TRITURAR GELO COM FACILIDADE E RAPIDEZ ACOMPANHA FILTRO QUE SEPARA O 
SUCO DA SEMENTE E DO BAGAÇO TAMPA COM SOBRE TAMPA BASE ANTIDERRA-
PANTE E PORTA FIO COPO EM ACRÍLICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 LITROS 
DIMENSÕES APROXIMADAS 440X220X230MM (A x L x P) PESO 193 KG TENSÃO 127V 
– R$ 273,00 a un; Item 27 – LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO  LIQUIDIFICADOR COM NO 
MÍNIMO 1000W DE POTÊNCIA 12 NÍVEIS DE VELOCIDADE MAIS A FUNÇÃO PULSAR 
LAMINAS INTEGRADAS AO COPO PARA EVITAR VAZAMENTOS COM FUNÇÃO PARA 
TRITURAR GELO COM FACILIDADE E RAPIDEZ ACOMPANHA FILTRO QUE SEPARA O 
SUCO DA SEMENTE E DO BAGAÇO TAMPA COM SOBRE TAMPA BASE ANTIDERRA-
PANTE E PORTA FIO COPO EM ACRÍLICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 LITROS 
DIMENSÕES APROXIMADAS 440X220X230MM (A x L x P) PESO 193 KG TENSÃO 127V. 
*ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP – R$ 273,00 a un; Item 74 – PA-
NELA DE PRESSÃO ELÉTRICA COR AÇO ESCOVADO CAPACIDADE APROXIMADA DE 
6 LITROS RECEITAS PRÉ-PROGRAMÁVEIS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, PROTE-
ÇÃO CONTRA FORNECIMENTO DE ENERGIA IRREGULAR, FUSÍVEL TÉRMICO, AVISO 
SONORO, DISPLAY EM LED PROGRAMÁVEL, RECIPIENTE ANTIADERENTE E REMO-
VÍVEL, TEMPO DE INÍCIO DE PREPARO PROGRAMÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS 
320 X 310 X 305 MM, VOLTAGEM 127 VOLTS, POTÊNCIA APROXIMADA 900 WATTS – R$ 
1.090,00 a un. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 29.729,00. CONTRATANTES: Secretaria Munici-
pal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2021 – PROC. Nº 300.109/2021 – 
DETENTORA: CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELI-EPP. OBJETO: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. DATA DA 
ASSINATURA: 02/09/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publica-
ção da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 5 – VENTI-
LADOR DE PAREDE NA COR PRETA COM GRADE EM PINTURA EPOXI CROMADA COM 
PROTETOR TÉRMICO DIÂMETRO 65CM VOLTAGEM 127/220 MOVIMENTO OSCILANTE 
POTÊNCIA 150W VELOCIDADE CONTROLE DESLIZANTE ROTAÇÃO MIN/MAX 4501600 
FREQUÊNCIA 60 HZ – R$ 846,80. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 213.393,00. CONTRATAN-
TES: Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

RESUMO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 242/2019 – PROC. Nº 300.137/2019 
– CONTRATADA: PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA. OBJETO: Fica prorrogado o con-
trato supra descrito pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 17 de setembro de 2021 e o 
valor total reajustado da prorrogação é de R$ 220.936,56 (duzentos e vinte mil, novecentos 
e trinta e seis reais, cinquenta e seis centavos. DATA DA ASSINATURA: 02/09/2021. CON-
TRATANTE: Secretaria Municipal de Governo, através do Fundo de Solidariedade.

RESUMO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 254/2018 – PROC. Nº 100.004/2018 
– CONTRATADA: TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RE-
CURSOS HUMANOS S.A. OBJETO: Fica prorrogado o contrato supra descrito pelo pra-
zo de 12 (doze) meses, a partir de 19 de setembro de 2021 e o valor reajustado (IGP-M 
– 9,79%) para a presente prorrogação é de R$ 4.098.733,68 (quatro milhões, noventa e 
oito mil, setecentos e trinta e três reais, sessenta e oito centavos. DATA DA ASSINATURA: 
31/08/2021. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO (PRESENCIAL) EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
009/2021. A Senhora Prefeita do Município de Ribeirão do Sul - SP, comunica aos interessados que se 
encontra aberto no Setor de Licitações, o processo licitatório na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) 
EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 009/2021 do tipo menor preço unitário, por item, que tem 
por objeto o Registro de Preços para futuras aquisições de Materiais de Limpeza e Higiene diversos. 
DATA DA ABERTURA: 20/09/2021, a partir das 09:00 horas. O Edital com as especificações e demais 
detalhes, encontram-se à disposição dos interessados no site: www.ribeiraodosul.sp.gov.br e-mail: 
licitacao@ribeiraodosul.sp.gov.br - Depto. de Licitações, Rua Coronel Paulo Fares, nº. 329 – Centro, 
Ribeirão do Sul/SP - das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas. Fone/Fax – (14) 3379-1191. 
Ribeirão do Sul, 03 de setembro de 2021. SALMA APARECIDA MEROTO BEFFA - Prefeita Municipal.
PREGÃO (PRESENCIAL) EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2021. A Senhora Prefeita 
do Município de Ribeirão do Sul - SP, comunica aos interessados que se encontra aberto no Setor 
de Licitações, o processo licitatório na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) n.º 015/2021 do tipo 
menor preço global, que tem por objeto a Aquisição de Equipamentos para Cozinha Piloto. DATA DA 
ABERTURA: 21/09/2021, a partir das 09:00 horas. O Edital com as especificações e demais detalhes, 
encontram-se à disposição dos interessados no site: www.ribeiraodosul.sp.gov.br e-mail: licitacao@
ribeiraodosul.sp.gov.br - Depto. de Licitações, Rua Coronel Paulo Fares, nº. 329 – Centro, Ribeirão do 
Sul/SP - das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas. Fone/Fax – (14) 3379-1191. Ribeirão do Sul, 
03 de setembro de 2021. SALMA APARECIDA MEROTO BEFFA - Prefeita Municipal.

DECISÃO HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 028/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 2468/2021
Objeto: “LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E 
MICROCOMPUTADORES PARA A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 
BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, PELO 
PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, 
A SEREM EXECUTADOS EM ESTRITA 
OBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NESTE EDITAL E NO TERMO 
DE REFERÊNCIA”.
Vimos esclarecer que se encontra no link 
abaixo do portal da transparência municipal 
o inteiro teor da decisão da habilitação 
referente ao pregão presencial referenciado.
h t t p : / / w w w. a r a r a q u a r a . s p . g o v. b r /
transparencia-secretaria-da-educacao/
portal-da-transparencia-educacao
Subcomissão Permanente de Licitação

Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

www.gazetasp.com.br

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

DocuSign Envelope ID: 85CFDD44-BDF6-43F1-AE5D-5DD8F5054C45



B10gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A QUARTA-FEIRA, 8 DE SETEmBRO DE 2021 

DocuSign Envelope ID: 85CFDD44-BDF6-43F1-AE5D-5DD8F5054C45



B10gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A QUARTA-FEIRA, 8 DE SETEmBRO DE 2021 

B11gazetasp.com.br 
SÁBADO, 4 A QUARTA-FEIRA,

8 DE SETEMBRO DE 2021 

IMPRESSÕES

 A O Jeep Commander vem 
com cluster full-digital per-
sonalizável de 10,25 pole-
gadas, central multimídia 
com tela “touchscreen” 
de 10,1 polegadas full-HD 
com navegação embarcada 
e espelhamento para Apple 
CarPlay e Android Auto, 
carregamento de smart-
phones sem a necessidade 
de fios, portas USB inclu-
sive para as fileiras de trás 
e acesso ao porta-malas 
com abertura e fechamen-
tos elétricos na Limited e 
na Overland. Nessa última, 
há ainda o sensor de pre-
sença (“hands free”) para o 
compartimento de carga, 
para-brisa e vidros laterais 
térmicos, rebatimento au-
tomático dos retrovisores e 
ar-condicionado dual zone 
com canal dedicado aos as-
sentos traseiros.

O novo Jeep tem o Sis-
tema Avançado de Assis-
tência ao Motorista (ADAS), 
incluindo controle de cru-
zeiro adaptativo, alerta de 
colisão com frenagem auto-

mática, detecção de ponto 
cego e de tráfego cruzado, 
alerta de mudança de faixa, 
frenagem de emergência 
para pedestres, ciclistas ou 
motociclistas, detector de 
fadiga do condutor, reco-
nhecimento de placas de 
velocidade, comutação au-
tomática de faróis e “park 
assist”. O sistema de som 
é da marca Harman Kar-
don com nove alto-falan-
tes, subwoofer e 450 Watts 
de potência. O modelo ain-
da conta com a Adventure 
Intelligence, plataforma de 
conectividade exclusiva da 
Jeep, em todas as versões. 
A plataforma entrega con-
veniência, assistência e en-
tretenimento com mapas 
inteligentes, chamadas de 
emergência e “wi-fi hots-
pot” - conecta até oito apa-
relhos ao Wi-Fi nativo do 
Commander. Outra novi-
dade nas versões Overland 
é a função Alexa in Vehicle, 
que leva a assistente pes-
soal da Amazon para den-
tro do novo SUV da Jeep. 

Interior tecnológico

A 
Jeep acaba de apre-
sentar o Comman-
der, primeiro Jeep 
desenvolvido to-
talmente no país, 

que vem com a missão de 
ser uma referência entre os 
utilitários esportivos para 
até sete pessoas. Os preços 
para as versões turbo flex 
são de R$ 199.990 na Limi-
ted e de R$ 219.990 na Over-
land. Nas turbodiesel, são de 
R$ 259.990 na Limited e de 
R$ 279.990 na Overland.

Os faróis full-led com setas 
sequenciais são exclusivos e 
visualmente integrados com 
a grade. Barras prateadas com 
efeito de aço escovado envol-
vem os faróis e também mar-
cam presença no para-cho-
que, unindo as luzes diurnas 
de leds. O bagageiro varia de 
661 litros com cinco pessoas, 
233 litros com sete pessoas a 
até 1.760 litros com dois pas-
sageiros, sem as duas fileiras 
traseiras.

Os bancos, feitos em 
couro com detalhes em 
suede (tecido semelhante 
à camurça), reforçam o as-
pecto refinado. Têm costu-
ra aparente, com tom aco-
breado, bordado no encosto 
e nos assentos. O logoti-
po “Jeep” vem gravado em 
baixo relevo (versão Limi-
ted) no banco e no apoio 
de braço, que traz ainda o 
ano de fundação da marca 
(1941). Nas topos de linha 
Overland, o nome da ver-
são é que vem gravado nos 
bancos. O conjunto suede e 
couro está também no pai-
nel com costura em “bur-
nished cooper” nos acaba-
mentos em marrom e preto 
e em light diesel grey e cin-
za. Há ainda um filme deco-
rativo “hydrographic” com 
acabamento metálico, que 

DIVULGAÇÃO

O Commander vem com cluster full-digital personalizável de 
10,25 polegadas, central multimídia com tela “touchscreen” 

Os bancos, feitos em couro com detalhes em suede (tecido 
semelhante à camurça), reforçam o aspecto refinado

Modelo possui 4,76 m de comprimento, 1,85 m de largura, 1,68 m de altura e 2,79 m de  entre-eixos

varia de acordo com o tom 
do interior: Vertical Brush 
com cromado cobre e ace-
tinado e Silver Metal Brush 
com cromado.

O Commander oferece 
seis opções de cores tradi-
cionais (Branco Polar, Cinza 
Granite, Prata Billet, Azul Jazz, 
Deep Brown e Preto Carbon) e 
uma nova e exclusiva do mo-
delo: a Slash Gold, um tom 

dourado. Nas versões Over-
land, o teto é em preto e as 
molduras inferiores são na 
cor do veículo. Dentro da ca-
bine, são três cores para o aca-
bamento: couro e suede pre-
to (Limited), couro e suede 
marrom (Overland) e couro 
cinza (único item opcional do 
novo Jeep). 

O Jeep Commander ofere-
ce dois tipos de motorização, 

uma bicombustível e outra 
a diesel. O T270 tem 180 ca-
valos com gasolina e 185 ca-
valos com etanol, ambos a 
5.700 rotações por minuto, 
e 27,5 kgfm (270 Nm, daí o 
nome) de torque a partir de 
1.750 giros. As configurações 
Turbo Flex têm sistema de 
tração 4x2 e câmbio automá-
tico de 6 velocidades. O modo 
de condução “Sport” habilita 

trocas de marchas mais rápi-
das e em rotações mais altas. 
Conta ainda com o Traction 
Control +, sistema de contro-
le que atua em pisos de baixa 
aderência com até três rodas 
fora do chão. Nessa configu-
ração, o Commander acele-
ra de zero a 100 km/h em 9,9 
segundos e pode chegar a 202 
km/h, com etanol.

Já o turbodiesel TD380 re-

cebeu um mapa de calibração 
específico para o Comman-
der, novos volante-motor, 
conversor de torque e turbi-
na e teve a curva de pedal 
aprimorada, permitindo um 
aumento de torque de 35,5 
kgfm para 38,5 kgfm (380 Nm, 
daí o nome) a partir de 1.750 
rpm. Com 2,0 litros e quatro 
cilindros, o propulsor tem 170 
cavalos de potência a 3.750 ro-
tações. O propulsor traz o sis-
tema SCR de pós-tratamento 
de gases de escape. As ver-
sões turbodiesel têm sistema 
de tração 4x4 com reduzida, 
câmbio automático de 9 ve-
locidades, seletor de terrenos 
com três modos e HDC (Hill 
Descent Control), para desci-
das íngremes durante percur-
sos off-road. Nessa configura-
ção, o Commader acelera até 
os 100 km/h em 11,6 segun-
dos e pode atingir 197 km/h.

As versões Limited vêm 
com rodas de liga leve de 18 
polegadas, “Keyless Enter ‘N 
Go”, bancos dianteiros com 
ajustes elétricos, abertura elé-
trica do porta-malas, sete air-
bags e todos os sistemas de 
direção autônoma (ADAS). As 
Overland têm rodas em liga 
leve de 19 polegadas e acres-
centam teto solar panorâmi-
co, sistema de som premium 
Harman Kardon, banco do 
passageiro elétrico, porta-
-malas com sensor de pre-
sença, tomadas de 127 Volts, 
Adventure Intelligence Plus 
com Alexa in Vehicle, moldu-
ras inferiores na mesma cor 
do veículo e o Jeep Off-Road 
Pages. A linha de acessórios 
Mopar está disponível para 
personalização do novo SUV 
diretamente na Rede de Con-
cessionárias Jeep. Com garan-
tia de três anos, a previsão de 
entrega é em outubro deste 
ano.(Daniel Dias/AutoMotrix)

O T270 tem 180 cavalos com gasolina e 185 com etanol, ambos 
a 5.700 rotações por minuto, e 27,5 kgfm de torque a 1.750 giros

O modelo Jeep Comander possui preços entre R$ 199.990 e R$ 279.990, dependendo da versão

NOVIDADE. Desenvolvido 
totalmente no país, Commander 

leva sete pessoas e tem versões 
fl ex 4x2 e a diesel 4x4

Quando a
família cresce

 A JEEP 
COMMANDER 
OVERLAND TD380 
TURBODIESEL AT9

Motor: transversal 
dianteiro, turbodiesel, 
quatro cilindros, 1.956 
cm³
Potência: 170 cavalos a 
3.750 rpm
Torque: 38,7 kgfm (380 
Nm) a 1.750 rpm
Velocidade máxima: 
197 km/h
Consumo: urbano 10,3 
km/l, estrada 12,9 km/h 
Tração: integral 
Suspensão: dianteira 
tipo MacPherson com 
rodas independentes, 
traseira tipo MacPherson 
com rodas independentes, 
links transversais/laterais 
e barra estabilizadora, 
amortecedores hidráulicos 
e pressurizados, molas 
helicoidais
Direção: elétrica com 
pinhão e cremalheira
Rodas e pneus: liga de 
alumínio 19 polegadas - 
235/50 R19
Peso: 1.908 quilos
Tanque: 61 litros
Preço: R$ 279.990

FICHA TÉCNICA

família cresce
Quando a
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MÁQUINA

 A O Salão Privé Week, rea-
lizada de 1 a 5 de setembro 
na Inglaterra, destaca a Au-
tomobili Pininfarina e seu 
magnífico Battista, dois anos 
após a apresentação do pro-
tótipo que antecipava o pri-
meiro hiperesportivo total-
mente elétrico da empresa 
italiana. 

As 150 unidades do Bat-
tista serão equipadas com 
quatro motores Rimac, tota-
lizando 1.900 cavalos e ab-
surdos 235 kgfm de torque, 
capazes de levar o carro da 
inércia a 100 km/h em menos 
de dois segundos e atingir os 
300 km/h em 12 segundos, 
com velocidade máxima de 
350 km/h. 

O modelo foi revelado em 
uma configuração com mui-
ta fibra de carbono visível na 
carroceria, rodas de liga leve 
forjadas (denominadas Im-
pulso) e bancos opcionais 
Pilota. Cinco unidades do 
Battista integrarão a versão 
“Anniversario”, comemorati-
va dos 90 anos da marca, ca-
racterizada pela inclusão de 
um pack de otimização ae-
rodinâmica com o nome de 
Furiosa, com pintura bicolor. 
Os demais exemplares pode-
rão ser totalmente persona-
lizados pelos compradores. 

Além da imaginação
MÁQUINA. A Pininfarina revela, dois anos após a apresentação do protótipo, o Battista 
um hiperesportivo totalmente elétrico com quase dois mil cavalos de potência

A frente do Battista é seme-
lhante à do Ferrari F8 Tributo, 
com faróis ligados por uma 
barra de luz, embora não se 
tenha certeza de que o recurso 
estará na unidade exposta no 
salão britânico. As linhas late-
rais do hiperesportivo elétrico 
são arrebatadoras, com um ae-
rofólio traseiro ativo flutuante, 
integrado à carroceria quando 
o carro está mais lento e “sal-
tando” para aumentar o “do-
wndorce” (força do ar de cima 
para baixo) em velocidades al-
tas, funcionando como uma 
espécie de freio aerodinâmico. 
Todos os modelos terão enor-
mes aros de 21 polegadas re-
vestidos por pneus Pirelli P-Ze-
ro (o mesmo tipo usado na 
Fórmula-1) e freios de seis pis-
tões de cerâmica de carbono 
nos dois eixos. Como trata-se 
de um EV (veículo elétrico), o 
Battista tem freios que permi-
tem a recuperação de energia, 
como se isso fosse necessário 
para um carro com quase dois 
mil cavalos de potência.

O interior do Battista mos-
tra uma cabine focada no mo-
torista, com telas duplas de 
cada lado do volante. Para evi-
tar que o usuário tenha uma 
“sobrecarga” com infoentre-
tenimento e conectividade 
que são atualizados muito 

rapidamente – um problema 
encontrado em supercarros 
–, a Pininfarina escolheu for-
necedores especializados em 
software do futuro – “além 
do tempo atual”, conforme 
a fabricante – para assegurar 
diversão e atualidade perma-
nentes para o motorista. “Em 
termos de experiência do 
usuário, teremos tecnologia 
de espelhamento, telas ‘tou-
chscreens’ e todo esse tipo 
de coisas. Não queremos uma 
cabine muito apertada e sim 
muito espaço para os ocupan-
tes”, promete Luca Borgogno, 
o recém-contratado diretor 
de Design da Pininfarina, que 
garante ao Battista grande ca-
pacidade de “Internet das Coi-
sas” e Nível 3 ou superior de 
condução autônoma.

A Pininfarina fez ques-
tão de enfatizar o quanto seu 
carro será dirigível, apesar de 

seus números de desempe-
nho “insanos”. Além de redu-
zir alguns dos tempos de rea-
ção dos motores, para uma 
mais fácil e previsível direção 
em velocidades mais baixas, a 
marca italiana contou com a 
ajuda da equipe Mahindra da 
Fórmula-E (competição mun-
dial de carros elétricos). Isso 
significa que o alemão Nick 
Heidfeld (ex-piloto da Fórmu-
la-1) ajudou a tornar o Battista 
um pouco mais gerenciável 
para seus eventuais proprie-
tários. Com isso em mente, o 
carro contará com cinco mo-
dos de direção e usará de for-
ma inteligente seus quatro 
motores elétricos para veto-
rização de torque, ajudando o 
motorista a obter o máximo 
do trem-de-força da Rimac 
– porém, com a maior segu-
rança possível. (Daniel Dias/Au-
toMotrix)

Pininfarina Battista terá somente 150 unidades comercializadas

DIVULGAÇÃO

Modelo terá quatro motores Rimac, totalizando 1.900 cavalos 

O interior do Pininfarina Battista mostra uma cabine focada 
no motorista, com telas duplas de cada lado do volante

L
íder em seu seguimento, a 
Honda PCX 2022 será ofere-
cida nas versões: CBS, ABS, 
DLX ABS e Sport ABS. To-
das compartilham o mo-

tor monocilíndrico SOHC (Single 
Over Head Camshaft), quatro tem-
pos, com injeção eletrônica PGM-FI 
(Programmed Fuel Injection), arre-
fecido a líquido e com transmissão 
automática continuamente variá-
vel CVT (V-Matic), com potência de 
13,2 cavalos a 8.500 rpm e torque 
de 1,38 kgfm a 5 mil rpm. Dotado 
do sistema eSP (enhanced Smart 
Power), tal dispositivo reduz a ro-
tação do motor automaticamente 
quando em aceleração constante 
em terreno plano. 

As PCX dispõem de uma reforça-
da estrutura em tubos de aço, com 
suspensão telescópica hidráulica na 
dianteira, enquanto na traseira os 
amortecedores contam com molas 
de três estágios. As rodas são de 14 po-
legadas, calçadas com pneus 100/80-
14 na dianteira e 120/70-14 na traseira. 
O painel tem display tipo Blackout, 
a iluminação é por leds nas DRL, no 
farol e na lanterna. O compartimen-
to sob o banco conta com 28 litros 
de capacidade e um compartimento 
dotado de tomada de 12V. As versões 
PCX Sport e PCX DLX contam com o 
Smart Key System, sensor presencial 
que destrava o botão de partida e a te-
cla de acesso ao compartimento sob 
o banco e o tanque de combustível. 
Nos demais modelos da PCX, a par-
tida ocorre por chave que comanda 
o dispositivo antifurto Shutter Key.

A versão de entrada é a CBS, dota-
da do freio CBS, com disco na dian-
teira e tambor na traseira, respon-
sável por uma importante redução 
nos espaços de frenagem, e indica-
do para motociclistas iniciantes. Já a 
PCX ABS conta sistema de frenagem 
assistida eletronicamente na roda 
dianteira e freios a disco nas duas 
rodas, mesma solução adotada pe-
los modelos “top”, a PCX DLX ABS e 
a PCX Sport ABS, que se diferenciam 
pelo acabamento.

As PCX 2022 estarão disponíveis 
a partir de setembro. A garantia é 
de três anos, sem limite de quilo-
metragem e há sete trocas de óleo 
gratuitas. Os preços sugeridos são 
de R$ 13.510 para a PCX CBS (Azul 
Perolizado), de R$ 14.990 para a PCX 
ABS (Cinza Metálico), de R$ 15.390 
para a PCX DLX ABS (Prata Metáli-
co) e de R$ 15.390 para a PCX Sport 
ABS (Branco Fosco). (Edmundo Dantas/
AutoMotrix)

DIVULGAÇÃO

O compartimento sob o banco conta com 28 litros de capacidade e um prático 
sistema de abertura por meio de tecla, além de compartimento com tomada de 12V

O painel da motocicleta Honda PCX versão 2022 possui display tipo 
Blackout. Já a iluminação é obtida por leds nas DRL, no farol e na lanterna

Retoques em uma  
liderança irretocável

LÍDER DE 
VENDAS. Novas 

cores e grafi smos 
são as mudanças 
da linha 2022 da 

Honda PCX
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