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Manifestantes bolsonaristas 
tentam invadir Ministério da Saúde

 AAção ocorreu ontem, dia seguinte aos atos 
pró-governo e de raiz golpistas promovidos 
pelo presidente no feriado de 7 de Setembro

Um grupo de apoiadores de Jair Bol-
sonaro (sem partido) tentou inva-
dir a sede do Ministério da Saúde 
em Brasília na manhã desta quar-
ta. Imagens divulgadas pelo por-

tal Metrópoles mostram o grupo 
avançando sobre a porta e vidros 
do ministério. A entrada havia sido 
fechada às pressas com grades para 
evitar a invasão. A Saúde ainda não 

se manifestou sobre a invasão. Se-
gundo um integrante da pasta que 
acompanhou a tentativa de invasão, 
os manifestantes tentaram agredir 
equipes da imprensa.  BRASIL/A5

Capital abre xepa de terceira dose 
para pessoas a partir de 60 anos

Mourão não 
vê clima para 
impeachment
Um dia após participar de ma-
nifestação de raiz golpista no fe-
riado de 7 de Setembro, o vice-
presidente Hamilton Mourão 
(PRTB) disse que não há clima no 
Congresso para aprovar o impea-
chment de Jair Bolsonaro (sem 
partido). O general da reserva 
classi� cou como “expressiva” a 
adesão da população aos protes-
tos promovidos por Bolsonaro. 
“Não vejo que haja clima para 
o impeachment do presidente. 
Clima tanto na população, como 
um todo, como dentro do pró-
prio Congresso”, disse o vice. As 
ameaças golpistas do presiden-
te devem aumentar a reação ao 
governo no Congresso.   BRASIL/A5

Taboão suspende 
temporariamente a 
aplicação  ESTADO/A3

Polícia procura 
namorado que matou 
jovem em Cotia  ESTADO/A3

REFORÇO PARA IDOSOS

Medida vale para quem tomou a segunda dose há mais de seis meses.       ESTADO/A3

DIVULGAÇÃO/PMG

Lira reage a 
falas golpistas 
de Bolsonaro
Sem citar o aumento da pressão 
pelo impeachment, o presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez 
nesta quarta-feira (8) um discur-
so em que elevou o tom de crítica 
ao presidente Jair Bolsonaro, mas, 
ao mesmo tempo, enviou sinais 
de tentativa de apaziguamento. “É 
hora de dar um basta a essa escala-
da, em um in� nito looping negati-
vo”, a� rmou, dizendo também que 
“bravatas em redes sociais, vídeos 
e um eterno palanque deixaram de 
ser um elemento virtual e passa-
ram a impactar o dia a dia do Brasil 
de verdade”. Ele não citou Bolsona-
ro nominalmente.  BRASIL/A5

O governador João Doria (PSDB) anunciou ontem a implementação da merenda 
escolar extra para mais de 700 mil estudantes em situação de vulnerabilidade 
social da rede estadual. A medida vai entrar em vigor a partir de 27 de setembro, 
após as famílias de baixa renda inseridas no Cadastro Único do Governo Federal 
inscreverem seus � lhos no sistema da Secretaria da Educação.                   ESTADO/A3

ABC começa a
repor vagas que 
foram fechadas
O afrouxamento das restrições à 
atividade econômica, a melhora 
nos indicadores da pandemia de 
Covid-19 e o avanço da vacinação 
têm animado os empresários do 
setor de hospedagem e alimen-
tação do ABC Paulista, que come-
çam a repor as vagas eliminadas 
durante o período em que os es-
tabelecimentos tiveram de � car 
fechados. Com isso, chapeiros, aju-
dantes de cozinha, garçons, arru-
madeiras e recepcionistas voltam 
a encontrar oportunidades de tra-
balho nos estabelecimentos do se-
tor na região.  ESTADO/A3

Rematrícula no 
Estado vai até o 
próximo dia 17 

SERVIÇOS/A2

Para 700 mil alunos  Escolas 
estaduais de São Paulo 

vão servir merenda extra

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DE S. PAULO
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MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Fux diz que desobediência de Bolsonaro será crime de responsabilidade. BRASIL/A5
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

7 de setembro é a data magna do 
Brasil, justamente por abrigar um 
dos principais acontecimentos 
da nossa história: a proclama-
ção da nossa independência. Foi 

nesse dia, há 199 anos, que Dom Pedro I 
deu início a nossa trajetória como nação 
independente. Atualmente, o 7 de setem-
bro é um feriado nacional que é marcado 
por comemorações públicas nas grandes 
cidades.

O 14 Juillet, data Nacional da França e 
o 4th July, onde começou a independên-
cia dos Estados Unidos, são festas cívicas, 
comemorando a pátria. Aqui no Brasil, a 
data nacional, em geral, se resume a para-
das militares. 

Como em 2020, neste ano também não 
houve parada, por causa da pandemia. 
Mas tudo leva a crer que esta terça-feira 
entrou para a  história. Um 7 de Setembro 
nunca visto antes, com uma participação 
popular em massa, mesmo sem desfile 
militar.

São Paulo é a capital que mais chamou 
a atenção. Apoiadores e opositores do Pre-
sidente mostraram suas opiniões na Ave-
nida Paulista e no Anhangabaú, respecti-
vamente. Segundo Bolsonaro, os atos vão 
mostrar para o mundo “que o Brasil está 
sofrendo” e serão totalmente pacíficos. 
Manifestações democráticas são aquelas 
que aceitam a diversidade de pensamento, 
não aquelas que utilizam fogo, destruição, 
paus, pedras e agressões, essas não tem 
nada a ver com democracia, mas sim com 
violência, fanatismo e brutalidade.

A liberdade de expressão tem sido 
bastante atingida ultimamente, embora 
garantida pela Constituição. A pandemia 
foi pretexto para que muitas restrições 
ocorressem, logo, no dia em que o prínci-
pe Pedro gritou independência,  é relevan-
te  que se vá pedir respeito às liberdades 
conquistadas.

O encontro nas ruas recebeu muita 
atenção da mídia. Nunca foi visto a mídia 
falar tanto de uma manifestação antes 
dela acontecer, o que sempre ocorreu fo-
ram matérias feitas após o ato, mas dessa 
vez foi completamente diferente. 

Não só os estrategistas políticos, bem 
como toda a nação já devem estar consi-
derando este 7 de Setembro um evento 
histórico, um marco. Sabemos que o 
poder emana do povo, as ruas poderão ter 
um poder dissuasório mais eficaz que as 
Forças Armadas desfilando, como  habi-
tualmente vemos nas comemorações do 
Dia da Independência.

A expectativa foi grande, um núme-
ro incrível de ônibus saindo de diversas 
cidades do país e o recado foi dado, quere-
mos nossa liberdade! Queremos que não 
cerceiem  nossos direitos. Tentam detur-
par a manifestação, inclusive chamando 
de ato antidemocrático, mas muito pelo 
contrário, é um grito pela nossa liberdade 
e respeito à Constituição.

Fala-se em crise da democracia. Não, 
a democracia não está em crise! Então o 
que está acontecendo? Simples. Os que 
deveriam ser os guardiões da Constituição 
estão lendo ela a seu bel-prazer.

Das margens do Ipiranga 
às ruas do Brasil

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

Pedimos respeito 
às liberdades na 

comemoração 
do dia em que 

o príncipe 
Pedro gritou 

independência!

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

SÁBADO:AMANHÃ: DOMINGO:

21° 36°
20° 31°

20° 29°

18° 30°

17° 24°

20° 32°

21° 29°

23° 35°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia. Períodos de 
nublado.

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia. Períodos de 
nublado.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

19º 23° 17º 22° 14º 28°

HOJE: AMANHÃ:

7 e 8 9 e 0

Estudantes da 
rede estadual 
de ensino de Ta-
boão da Serra, 
Embu das Artes, 

Itapecerica da Serra, Em-
bu-Guaçu, Juquitiba e São 
Lourenço da Serra têm até 
dia 17 de setembro para 
fazer a rematrícula para o 
ano letivo de 2022. Os in-
teressados em continuar 
no Ensino Fundamen-
tal (1º ao 9º ano) e Ensino 
Médio (1ª a 3ª série) do re-
gular, integral e EJA têm a 
opção de fazer o cadastro 
online.

Apesar do processo ser 
digital, a rematrícula não é 
automática, por isso a ne-
cessidade do responsável 
ou aluno maior de 18 anos 
informar se pretende con-
tinuar na rede estadual no 
próximo ano.

A rematrícula é essen-
cial para que os alunos 
permaneçam com a vaga 
ativa, possibilitando as-
sim, conforme o ano ou 
série, a continuidade na 
mesma unidade escolar. 
Caso contrário o estudan-
te corre risco de ficar sem 
a vaga.

PROCESSO.
Para realizar o processo 
basta acessar a Secretaria 

 D Estudantes da rede estadual de ensino têm até dia 17 de 
setembro para fazer a rematrícula para o ano letivo de 2022 

 DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

Período de rematrícula 
em SP termina no dia 17

Escolar Digital- SED (sed.
educacao.sp.gov.br/saiba-
-como-acessar) e, dentro 
do ambiente virtual, se-
guir o caminho: Área do 
responsável > Gestão es-
colar > Matrícula > Rema-
trícula.

Também é possível fa-
zer a rematrícula pelo apli-
cativo Minha Escola SP. E 
presencialmente em qual-
quer unidade escolar esta-
dual.

ENSINO MÉDIO.
Os estudantes que atual-
mente estão na 1ª série do 
ensino médio e prossegui-
rão para a 2ª série em 2022 
deverão no ato da rematrí-

cula escolher o itinerário 
formativo do Ensino Mé-
dio de São Paulo.

Para isso na hora da 
escolha será possível vi-
sualizar os itinerários dis-
poníveis na unidade de 
ensino. Todas as escolas 
ofertam, pelo menos, dois 
itinerários, com todas as 
quatro áreas do conhe-
cimento – Linguagens, 
Matemática, Ciências 
Humanas e Ciências da 
Natureza.

OUTRA OPÇÃO. 
Os estudantes da rede es-
tadual também terão op-
ção de se matricular em 
outra unidade escolar, 
caso desejem cursar um 
itinerário não ofertado 
pela unidade atual.

Para a definição dos 
itinerários a Secretaria 
da Educação do Estado 
de São Paulo (Seduc-SP) 
realizou uma pesquisa de 
manifestação de interesse 
com os estudantes. O cur-
rículo do Ensino Médio 
de São Paulo apresenta 11 
possibilidades de apro-
fundamento curricular, 
sendo dez de áreas do co-
nhecimento e uma de for-
mação técnica, via Novo-
tec Expresso ou Novotec 
Integrado. (GSP) 

A rematrícula é 
essencial para 
que os alunos 
permaneçam 
com a vaga ativa, 
possibilitando 
assim, conforme 
o ano ou série, a 
continuidade na 
mesma unidade 
escolar; caso 
contrário o 
estudante corre 
risco de � car sem 
a vaga

Débitos em Itapecerica da Serra. Contribuinte de Itape-
cerica da Serra tem até dia 10 para aderir ao programa dé-
bitos tributários e não tributários constituídos ou não, ins-
critos em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, como o IPTU 
e o ISS, com descontos de 100% nas multas e juros. A dívida 
pode ser parcela em até 24 vezes mensais e consecutivas, 
ou em até 60 vezes sem o benefício da anistia. O Programa 
de Recuperação Fiscal – Refis Municipal contempla débitos 
relativos a fatos geradores vencidos para com a Fazenda 
Pública Municipal até 31 de dezembro de 2020. Mais infor-
mações podem ser obtidas com o Departamento de Dívida 
Ativa e Execução Fiscal pelos seguintes telefones: (11) 4668-
9060, (11) 4668-9064 ou (11) 4668-9059. (GSP)

Inscrição para o Grand Prix Senai. Estão abertas as ins-
crições para a edição 2021 do Grand Prix Senai de Inovação, 
competição gratuita em que estudantes do ensino médio, 
de cursos técnicos, de qualificação e de aprendizagem, tec-
nólogos e universitários têm até 72 horas para pensarem 
soluções para desafios da indústria, propostos por empre-
sas parceiras.  Realizada pelo Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai), a competição deste ano será via 
online, envolvendo projetos relacionados com as tecnolo-
gias de informação e comunicação. Nela, times formados 
por grupos de três a cinco pessoas com idade a partir de 16 
anos deverão criar, desenvolver e prototipar sua ideia.As 
inscrições poderão ser feitas até 13 de outubro na página 
do GP (www.portaldaindustria.com.br/senai). Segundo os 
organizadores, o GP é uma oportunidade para que estu-
dantes dos ensinos público e privado vivenciem desafios 
do setor produtivo, de forma a aproximá-los das grandes 
indústrias. (AB e GSP)

Alta na produção. A produção de veículos teve aumen-
to de 0,3% em agosto chegando a 164 mil unidades. Já na 
comparação com agosto de 2020, quando foram produzi-
das 210 mil unidades, houve queda de 21,9%. No acumula-
do do ano o setor registrou expansão de 33% com a pro-
dução de 1.476,1 mil veículos.   Os dados foram divulgados 
nesta quarta-feira (8) em São Paulo, pela Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
que observou o aumento no mês mesmo com as paralisa-
ções totais ou parciais de 11 fábricas, por conta da falta de 
semicondutores. (AB e GSP)

SANTA CÂMERA

NOTAS
REDE ESTADUAL . Os interessados em continuar no Ensino Fundamental (1º ao 9º 
ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª série) e EJA têm a opção de fazer o cadastro online
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

7 de setembro é a data magna do 
Brasil, justamente por abrigar um 
dos principais acontecimentos 
da nossa história: a proclama-
ção da nossa independência. Foi 

nesse dia, há 199 anos, que Dom Pedro I 
deu início a nossa trajetória como nação 
independente. Atualmente, o 7 de setem-
bro é um feriado nacional que é marcado 
por comemorações públicas nas grandes 
cidades.

O 14 Juillet, data Nacional da França e 
o 4th July, onde começou a independên-
cia dos Estados Unidos, são festas cívicas, 
comemorando a pátria. Aqui no Brasil, a 
data nacional, em geral, se resume a para-
das militares. 

Como em 2020, neste ano também não 
houve parada, por causa da pandemia. 
Mas tudo leva a crer que esta terça-feira 
entrou para a  história. Um 7 de Setembro 
nunca visto antes, com uma participação 
popular em massa, mesmo sem desfile 
militar.

São Paulo é a capital que mais chamou 
a atenção. Apoiadores e opositores do Pre-
sidente mostraram suas opiniões na Ave-
nida Paulista e no Anhangabaú, respecti-
vamente. Segundo Bolsonaro, os atos vão 
mostrar para o mundo “que o Brasil está 
sofrendo” e serão totalmente pacíficos. 
Manifestações democráticas são aquelas 
que aceitam a diversidade de pensamento, 
não aquelas que utilizam fogo, destruição, 
paus, pedras e agressões, essas não tem 
nada a ver com democracia, mas sim com 
violência, fanatismo e brutalidade.

A liberdade de expressão tem sido 
bastante atingida ultimamente, embora 
garantida pela Constituição. A pandemia 
foi pretexto para que muitas restrições 
ocorressem, logo, no dia em que o prínci-
pe Pedro gritou independência,  é relevan-
te  que se vá pedir respeito às liberdades 
conquistadas.

O encontro nas ruas recebeu muita 
atenção da mídia. Nunca foi visto a mídia 
falar tanto de uma manifestação antes 
dela acontecer, o que sempre ocorreu fo-
ram matérias feitas após o ato, mas dessa 
vez foi completamente diferente. 

Não só os estrategistas políticos, bem 
como toda a nação já devem estar consi-
derando este 7 de Setembro um evento 
histórico, um marco. Sabemos que o 
poder emana do povo, as ruas poderão ter 
um poder dissuasório mais eficaz que as 
Forças Armadas desfilando, como  habi-
tualmente vemos nas comemorações do 
Dia da Independência.

A expectativa foi grande, um núme-
ro incrível de ônibus saindo de diversas 
cidades do país e o recado foi dado, quere-
mos nossa liberdade! Queremos que não 
cerceiem  nossos direitos. Tentam detur-
par a manifestação, inclusive chamando 
de ato antidemocrático, mas muito pelo 
contrário, é um grito pela nossa liberdade 
e respeito à Constituição.

Fala-se em crise da democracia. Não, 
a democracia não está em crise! Então o 
que está acontecendo? Simples. Os que 
deveriam ser os guardiões da Constituição 
estão lendo ela a seu bel-prazer.

Das margens do Ipiranga 
às ruas do Brasil

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

Pedimos respeito 
às liberdades na 

comemoração 
do dia em que 

o príncipe 
Pedro gritou 

independência!

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

SÁBADO:AMANHÃ: DOMINGO:

21° 36°
20° 31°

20° 29°

18° 30°

17° 24°

20° 32°

21° 29°

23° 35°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia. Períodos de 
nublado.

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia. Períodos de 
nublado.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

19º 23° 17º 22° 14º 28°

HOJE: AMANHÃ:

7 e 8 9 e 0

Estudantes da 
rede estadual 
de ensino de Ta-
boão da Serra, 
Embu das Artes, 

Itapecerica da Serra, Em-
bu-Guaçu, Juquitiba e São 
Lourenço da Serra têm até 
dia 17 de setembro para 
fazer a rematrícula para o 
ano letivo de 2022. Os in-
teressados em continuar 
no Ensino Fundamen-
tal (1º ao 9º ano) e Ensino 
Médio (1ª a 3ª série) do re-
gular, integral e EJA têm a 
opção de fazer o cadastro 
online.

Apesar do processo ser 
digital, a rematrícula não é 
automática, por isso a ne-
cessidade do responsável 
ou aluno maior de 18 anos 
informar se pretende con-
tinuar na rede estadual no 
próximo ano.

A rematrícula é essen-
cial para que os alunos 
permaneçam com a vaga 
ativa, possibilitando as-
sim, conforme o ano ou 
série, a continuidade na 
mesma unidade escolar. 
Caso contrário o estudan-
te corre risco de ficar sem 
a vaga.

PROCESSO.
Para realizar o processo 
basta acessar a Secretaria 

 D Estudantes da rede estadual de ensino têm até dia 17 de 
setembro para fazer a rematrícula para o ano letivo de 2022 

 DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

Período de rematrícula 
em SP termina no dia 17

Escolar Digital- SED (sed.
educacao.sp.gov.br/saiba-
-como-acessar) e, dentro 
do ambiente virtual, se-
guir o caminho: Área do 
responsável > Gestão es-
colar > Matrícula > Rema-
trícula.

Também é possível fa-
zer a rematrícula pelo apli-
cativo Minha Escola SP. E 
presencialmente em qual-
quer unidade escolar esta-
dual.

ENSINO MÉDIO.
Os estudantes que atual-
mente estão na 1ª série do 
ensino médio e prossegui-
rão para a 2ª série em 2022 
deverão no ato da rematrí-

cula escolher o itinerário 
formativo do Ensino Mé-
dio de São Paulo.

Para isso na hora da 
escolha será possível vi-
sualizar os itinerários dis-
poníveis na unidade de 
ensino. Todas as escolas 
ofertam, pelo menos, dois 
itinerários, com todas as 
quatro áreas do conhe-
cimento – Linguagens, 
Matemática, Ciências 
Humanas e Ciências da 
Natureza.

OUTRA OPÇÃO. 
Os estudantes da rede es-
tadual também terão op-
ção de se matricular em 
outra unidade escolar, 
caso desejem cursar um 
itinerário não ofertado 
pela unidade atual.

Para a definição dos 
itinerários a Secretaria 
da Educação do Estado 
de São Paulo (Seduc-SP) 
realizou uma pesquisa de 
manifestação de interesse 
com os estudantes. O cur-
rículo do Ensino Médio 
de São Paulo apresenta 11 
possibilidades de apro-
fundamento curricular, 
sendo dez de áreas do co-
nhecimento e uma de for-
mação técnica, via Novo-
tec Expresso ou Novotec 
Integrado. (GSP) 

A rematrícula é 
essencial para 
que os alunos 
permaneçam 
com a vaga ativa, 
possibilitando 
assim, conforme 
o ano ou série, a 
continuidade na 
mesma unidade 
escolar; caso 
contrário o 
estudante corre 
risco de � car sem 
a vaga

Débitos em Itapecerica da Serra. Contribuinte de Itape-
cerica da Serra tem até dia 10 para aderir ao programa dé-
bitos tributários e não tributários constituídos ou não, ins-
critos em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, como o IPTU 
e o ISS, com descontos de 100% nas multas e juros. A dívida 
pode ser parcela em até 24 vezes mensais e consecutivas, 
ou em até 60 vezes sem o benefício da anistia. O Programa 
de Recuperação Fiscal – Refis Municipal contempla débitos 
relativos a fatos geradores vencidos para com a Fazenda 
Pública Municipal até 31 de dezembro de 2020. Mais infor-
mações podem ser obtidas com o Departamento de Dívida 
Ativa e Execução Fiscal pelos seguintes telefones: (11) 4668-
9060, (11) 4668-9064 ou (11) 4668-9059. (GSP)

Inscrição para o Grand Prix Senai. Estão abertas as ins-
crições para a edição 2021 do Grand Prix Senai de Inovação, 
competição gratuita em que estudantes do ensino médio, 
de cursos técnicos, de qualificação e de aprendizagem, tec-
nólogos e universitários têm até 72 horas para pensarem 
soluções para desafios da indústria, propostos por empre-
sas parceiras.  Realizada pelo Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai), a competição deste ano será via 
online, envolvendo projetos relacionados com as tecnolo-
gias de informação e comunicação. Nela, times formados 
por grupos de três a cinco pessoas com idade a partir de 16 
anos deverão criar, desenvolver e prototipar sua ideia.As 
inscrições poderão ser feitas até 13 de outubro na página 
do GP (www.portaldaindustria.com.br/senai). Segundo os 
organizadores, o GP é uma oportunidade para que estu-
dantes dos ensinos público e privado vivenciem desafios 
do setor produtivo, de forma a aproximá-los das grandes 
indústrias. (AB e GSP)

Alta na produção. A produção de veículos teve aumen-
to de 0,3% em agosto chegando a 164 mil unidades. Já na 
comparação com agosto de 2020, quando foram produzi-
das 210 mil unidades, houve queda de 21,9%. No acumula-
do do ano o setor registrou expansão de 33% com a pro-
dução de 1.476,1 mil veículos.   Os dados foram divulgados 
nesta quarta-feira (8) em São Paulo, pela Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
que observou o aumento no mês mesmo com as paralisa-
ções totais ou parciais de 11 fábricas, por conta da falta de 
semicondutores. (AB e GSP)

SANTA CÂMERA

NOTAS
REDE ESTADUAL . Os interessados em continuar no Ensino Fundamental (1º ao 9º 
ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª série) e EJA têm a opção de fazer o cadastro online
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 A O governador João Do-
ria (PSDB) anunciou nesta 
quarta-feira a implementa-
ção da merenda escolar ex-
tra para mais de 700 mil 
estudantes em situação de 
vulnerabilidade social da 
rede estadual. A medida vai 
entrar em vigor a partir de 
27 de setembro, após as fa-
mílias de baixa renda inse-
ridas no Cadastro Único do 
Governo Federal inscreve-
rem seus filhos no sistema 
da Secretaria da Educação.

“Esta é mais uma medida 
do governo do Estado para 
proteger os alunos vulnerá-
veis da rede pública estadual 
de ensino. Há duas semanas, 
anunciamos o Programa de 
Combate à Evasão Escolar, 
destinando R$ 1 mil para 
que 300 mil estudantes ca-
rentes para que continuem 
frequentando as aulas”, dis-
se Doria, durante entrevista 
coletiva.

No total, serão R$ 424 mi-
lhões investidos na ação. A 
medida faz parte da polí- Merenda escolar servida em unidades de ensino da rede pública do estado de São Paulo

CHICO VALDINER/ARQUIVO SECOM

Escolas vão servir merenda 
extra para 700 mil alunos

tica de alimentação suple-
mentar implantada pela 
Secretaria da Educação no 
período de pandemia e  
pós-pandêmico.

“Desde o início da pande-
mia, fomos o primeiro esta-
do a apresentar uma solução 
para quem está na pobreza e 
extrema pobreza. De forma 
inédita, o Governo do Esta-
do lança a continuidade des-
se programa suplementar 
da merenda escolar”, afir-
mou o Secretário da Educa-
ção, Rossieli Soares.

INSCRIÇÃO.
A partir de quinta-feira (9), 
os estudantes interessados 
podem realizar a manifes-
tação de interesse na Secre-
taria Escolar Digital – SED 
(sed.educacao.sp.gov.br/sai-
ba-como-acessar). As refei-
ções começam a ser servidas 
a partir do dia 27 de setem-
bro. A matéria na íntegra 
pode ser lida no site da Ga-
zeta (www.gazetasp.com.br). 
(GSP)

SP abre xepa 
para pessoas 
a partir de 
60 anos

 A A Prefeitura de São Paulo 
abriu a xepa de terceira dose 
de vacina na cidade para pes-
soas a partir de 60 anos e imu-
nossuprimidos -como pacien-
tes que fazem quimioterapia 
para tratamento de câncer, he-
modiálise ou transplantados, 
por exemplo.

As doses da xepa são aque-
las que sobram em frascos 
abertos, mas não são aplicadas 
no público-alvo da campanha 
em horário próximo ao fecha-
mento dos postos de saúde.

Após abertos os frascos, as 
doses vencem depois de seis 
(no caso da AstraZeneca/Ox-
ford e da Pfizer) e oito horas 
(a Coronavac, da Sinovac/Bu-
tantan).

Para ter direito às doses, 
segundo a Secretaria Munici-
pal da Saúde, é preciso se ins-
crever no posto de saúde mais 
perto de casa ou do trabalho, 
para conseguir chegar rapida-
mente quando um atenden-
te ligar informando sobre a 
sobra.

A matéria completa está 
no site da Gazeta. (Folhapress 
e GSP)

TERCEIRA DOSE 

 A O afrouxamento das res-
trições à atividade econômi-
ca, a melhora nos indicado-
res da pandemia de Covid-19 
e o avanço da vacinação têm 
animado os empresários do 
setor de hospedagem e ali-
mentação do ABC Paulis-
ta, que começam a repor as 
vagas eliminadas durante o 
período em que os estabe-
lecimentos tiveram de ficar 
fechados.

Com isso, chapeiros, aju-
dantes de cozinha, garçons, 
arrumadeiras e recepcionis-

Bares e restaurantes 
do ABC começam  
a repor vagas

Bares e restaurantes do ABC Paulista, na Grande São Paulo, 
começam a repor vagas fechadas durante a pandemia 

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S PAULO

tas voltam a encontrar opor-
tunidades de trabalho nos es-
tabelecimentos do setor na 
região.

Para o presidente do Sin-
dicato das Empresas de Hos-
pedagem e Alimentação do 
ABC (Sehal), Beto Moreira, o 
aumento do movimento ten-
de a elevar a demanda pelos 
profissionais. “Ainda não che-
ga a ser o mesmo [movimen-
to] visto antes da pandemia. 
Porém, aos poucos, os do-
nos de bares e restaurantes 
começam a vislumbrar um 

Antes da pandemia o ABC Paulista tinha 23 
mil estabelecimentos; agora restam 16 mil 

futuro melhor – pelo menos, 
os que conseguiram resistir à 
crise que afetou duramente o 
setor”, afirmou.

A crise provocada pela 
pandemia no setor foi de-
vastadora. Segundo o Sehal, o 
ABC tinha cerca de 23 mil es-
tabelecimentos de hospeda-
gem e alimentação antes da 
crise sanitária. Agora restam 
16 mil. Na mesma compara-
ção, o estoque de trabalhado-
res do setor encolheu de 90 
mil para 60 mil.

“As empresas têm chama-
do de volta os empregados 
que estavam com contratos 
suspensos ou reduzidos. Isso 
já é um bom sinal de retoma-
da. Para um garçom que fi-
cou desempregado, o retorno 
ao serviço significa recupe-
ração do poder de compra”, 
explicou a advogada Denize 
Tonelotto, diretora do Sehal.

O Bar do Bolinho tinha 
40 funcionários em suas três 
unidades, situadas em São 
Bernardo (duas) e Santo An-

ESTADUAIS . Medida vai entrar em vigor dia 27 de setembro, após as famílias de baixa renda inscreverem seus filhos

dré (uma), mas teve de dis-
pensar 20% em 2020 e ago-
ra está repondo o pessoal. 
“Acredito que dentro de dois 
meses vamos conseguir nor-
malizar o quadro”, disse a 
proprietária Luciana Hidaka.

A empresária comentou 
que, no período de lojas fe-
chadas, enfrentou grandes 
dificuldades. “Manter folha 
de pagamento, encargos, des-
pesas administrativas, taxas 
e impostos sem ter movi-
mento tornou quase impos-
sível seguir em frente. O que 
nos ajudou foi o delivery, for-
mato que já praticávamos.”

Beto Moreira, presiden-
te do Sehal, entende que o 
afrouxamento das restrições, 
pelas prefeituras, não é o su-
ficiente. “O que os prefeitos 
precisam fazer é ajudar o se-
tor reduzindo impostos e fa-
cilitando a renovação dos al-
varás de funcionamento.”

A matéria completa pode 
ser lida no site. (GSP e Diário 
Regional)

 A A Secretaria Municipal da 
Saúde de Taboão da Serra di-
vulgou que está suspensa a 
aplicação da terceira dose da 
vacina contra a Covid-19 em 
idosos com mais de 90 anos, 
que era prevista para iniciar 
na manhã de ontem. 

Em nota, a Secretaria de 
Saúde informou apenas que 
a suspensão temporária da 
aplicação da dose de reforço 
é uma “orientação do Con-
selho Nacional das Secreta-
rias Municipais da Saúde (Co-
nasems)” e que “uma nova 
data para o início da imuni-
zação com a terceira dose será 
anunciada em breve”.

VACINAÇÃO.
A Prefeitura de Taboão da Ser-
ra iniciou a vacinação contra a 
Covid-19 em adolescentes de 
12 a 14 anos de idade, sem co-
morbidades. 

Taboão suspende aplicação  
da dose de reforço para idosos 

Taboão da Serra, na Grande São Paulo, suspendeu 
temporariamente aplicação da dose de reforço para idosos

DIVULGAÇÃO/PMTS

Para ser imunizado é pre-
ciso comparecer em um dos 
13 polos de vacinação. Meno-
res de 18 anos precisam estar 
acompanhados dos pais ou 
responsáveis. É necessário 

apresentar documento de 
identificação com foto, com-
provante de endereço e Car-
tão do SUS. O horário de aten-
dimento será das 8h às 16h, de 
segunda a sexta-feira. (GSP)

 A Na noite desta terça-fei-
ra (7) um crime brutal as-
sustou os moradores de Co-
tia, na região metropolitana 
de São Paulo. Amanda Cris-
tina da Silva, de 25 anos, 
morreu ao ser atingida por 
golpes de faca, na rua Vi-
cente Strifezzi, no Parque 
Mirizola. O crime foi co-
metido por um homem 
que mantinha um relacio-
namento com a vítima. O 
nome do suspeito não foi 
divulgado. O caso segue em 
investigação. 

De acordo com o bo-
letim, policiais militares 
atenderam a ocorrência e, 
no endereço, encontraram 
a vítima caída na via. O óbi-
to foi atestado pela equipe 
do Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia). O texto conta com in-
formações divulgadas pelo 

Polícia procura namorado  
que esfaqueou e matou jovem 

portal “R7”.

BRIGA E MORTE. 
De acordo com testemu-

nhas que viram a execução, 
Amanda mantinha uma re-
lacionamento com o sus-
peito. Ele teria ido ao en-
contro da jovem, nervoso 
com os rumos da relação, 
e, após uma discussão, des-
feriu golpes de faca contra 
a vítima.

FUGA. 
Após o crime, o suspeito 
fugiu em um veículo e até 
o fechamento desta edição 
ainda era procurado pela 
polícia. O caso foi registra-
do como feminicídio pela 
Delegacia da Cotia, que 
também solicitou perícia 
ao IML (Instituto Médico 
Legal).

O corpo de Amanda foi 
levado para o IML de Cotia, 
onde passaria por exames 
necroscópicos na manhã 
desta quarta-feira (8). (GSP)

Amanda 
Cristina da 
Silva, de 25 anos, 
mantinha um 
relacionamento 
com o suspeito; 
ele estaria 
nervoso com o 
futuro do namoro 
e cometeu o 
crime que deixou 
os moradores de  
Cotia assustados 
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Termo de Homologação de Processo Licitatório. Pregão Eletrônico No 036/2021. A Autoridade Competente 
da(o) Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, sr.(a) José Carlos de Quevedo Junior, no uso das atribuições 
legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos 
procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o 
resultado do Pregão Eletrônico no 036/2021, cujo objeto trata da aquisição REGISTRO DE PREÇOS PARA futura 
e eventual Aquisição de Ferramentas para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos para realização de atividades 
dos servidores no Município de Araçoiaba da Serra, de acordo com as especificações, quantitativos máximos 
e condições mínimas, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. RESULTADO: Lote 1: ALVES & 
VIDOTTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 28.785.414/0001-92. Valor 
Global: 7.500,00. Lote 3 e 4: Empresa: DECOR ORNAMENTAÇÕES. CNPJ: 67.086.421/0001-58. Valor Global: 
17.698,00. Lote 5: Empresa: R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS. CNPJ: 33.824.478/0001-95. Valor 
Global: 4.300,00. ARACOIABA DA SERRA, 31 de agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Termo de Homologação de Processo Licitatório. Pregão Eletrônico No 040/2021. A Autoridade Competente 
da(o) Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, sr.(a) José Carlos de Quevedo Junior, no uso das atribuições 
legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos 
procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR 
o resultado do Pregão Eletrônico no 040/2021, cujo objeto trata da aquisição REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOHOSPITALARES CONTIDOS NA REVISTA SIMPRO 
HOSPITALAR. RESULTADO: Lote 1: Empresa: RR MEDICAL EIRELI ME. CNPJ: 33.202.407/0001-50. 
Valor Global: 37%. ARACOIABA DA SERRA, 31 de agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021. Processo Administrativo n.º 
127/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA: Futura e Eventual Aquisição de Uniformes 
para os colaboradores da Prefeitura Municipal de Aracoiaba da Serra, de acordo com as especificações, 
quantitativos máximos e condições mínimas, conforme Termo de Referência contida no Anexo I. Após 
analisar todas as da douta do (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, acolho suas razões pelas quais 
optaram em seu julgamento pela proposta da licitante: UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME perfazendo um valor total de R$ 21.897,00 (vinte e 
um mil oitocentos e noventa e sete reais); E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO 
a presente licitação em favor das mesmas proponentes vencedoras. Encaminhe-se os autos para proceder 
as Atas de Registro de Preços, registrando os preços ofertados e após os demais atos. Araçoiaba da Serra, 
01 de setembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2021. Processo Administrativo n.º 
152/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA: Futura e Eventual Aquisição parcelada de 
Sacolas Plásticas para a Merenda Escolar, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. Após analisar todas 
as da douta do (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, acolho suas razões pelas quais optaram 
em seu julgamento pela proposta da licitante: LUANA BAIOCCHI GONCALVES EIRELI - ME 
perfazendo um valor total de R$ 30.982,50 (trinta mil novecentos e oitenta e dois reais e cinqüenta 
centavos); E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO a presente licitação em 
favor das mesmas proponentes vencedoras. Encaminhe-se os autos para proceder as Atas de Registro 
de Preços, registrando os preços ofertados e após os demais atos. Araçoiaba da Serra, 01 de setembro 
de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ALTERAÇÃO DE DATA LICITAÇÃO

Comunicamos a todos interessados no Pregão Eletrônico 23/2021 MEDICA-
MENTOS que, por conveniência e oportunidade da administração pública, fi ca transferida 
a data de abertura da licitação que estava marcada para o dia 08/09/2021, fi cando assim 
remarcada para o dia 24/09/2021 as 14h00m, para correções necessárias no termo 
de referência. Cajuru/SP 08 de setembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA SESSÃO PÚBLICA 
DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2021 CHAMADA PÚBLICA Nº 

001/2021 DISPENSA Nº 003/2021
CRISTINA PICHOL, Presidente da COMUL do Município de Maracaí, Esta-
do de São Paulo, TORNA PÚBLICO a todos os interessados e/ou que deste 
tiverem conhecimento, que os autos da Chamada Pública nº. 001/2021, 
referente ao Processo Licitatório n. 043/2021, que tem por objeto a 
“AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ABASTECER A MERENDA ESCO-
LAR”, que seria realizada no dia 08 de setembro de 2021 às 09h30min, teve 
a data de realização da sessão pública alterado por motivos particulares de 
um dos membros da COMUL.
A sessão Pública será realizada no dia 10 de setembro de 2021, com iní-
cio às 09h30min na PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ – SP, 
sito a Avenida José Bonifacio, 517 – Centro.

Maracaí, em 08 de setembro de 2021.
CRISTINA PICHOL

PRESIDENTE DA COMUL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

Aviso nº 125/2021-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 12 (doze) meses, prorrogável a critério da Administração, 
um imóvel/espaço físico com área construída e preferencialmente térrea entre 
326 m2 e 387 m2, localizado na cidade de Votorantim, SP, para reinstalação 
dos serviços da Agência da Previdência Social, 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 28/09/2021, onde os proponentes poderão tomar 
conhecimento do modelo de contrato a ser firmado. Caso o imóvel ofertado não possua 
ainda todas as características e instalações exigidas, na proposta a ser entregue, o 
proprietário pode manifestar compromisso de adequação do imóvel ao uso do INSS.
A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei 
nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, esgoto e energia 
elétrica, bem como as despesas ordinárias de condomínio, caso existam. O 
INSS não se responsabilizará, em hipótese nenhuma, pelo pagamento de 
IPTU, sendo essa despesa de obrigação do locador do imóvel.
O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação 
acumulada do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas, ou havendo sua extinção, outro índice que vier a ser fixado, de acordo 
com os dispositivos legais vigentes.
O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor atender 
às suas necessidades, priorizando-se propostas que contemplem realização 
de todas as adaptações essenciais à imediata ocupação e funcionamento da 
unidade do INSS inclusive compartimentação do espaço para implantação de 
salas de perícia, com instalação de lavatórios, adequação de iluminação ao 
layout proposto pelo INSS, etc.
O proponente escolhido para formalização do contrato de locação deverá, 
conforme o caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF, CNPJ/
MF, documento de identidade, contrato social, comprovante de residência, 
comprovante de inexistência de débitos com relação ao imóvel/espaço físico 
(água/esgoto, luz, taxas de incêndio e condominiais, IPTU). Será exigido, ainda, 
situação regular perante o SICAF e CADIN.
As propostas que não atenderem às exigências deste Aviso não serão 
consideradas pelo Instituto.

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL DE TERCEIROS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DO
 TRABALHO 

E PREVIDÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS  Nº 007/2021
PROCESSO ADM. Nº 33.328/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DA FAUNA E FLORA 
PARA FINS DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO E PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, 
EM ÁREA ANEXA AO CEMITÉRIO JARDIM SANTA CECÍLIA, NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 08 DE SETEMBRO 2021 – ATÉ ÀS 08:30 HORAS-PROTOCOLO, ABERTURA MESMA DATA 
ÀS 09:00 HORAS 
LOCAL ABERTURA: Sala de reuniões da COPEL no prédio da Prefeitura Municipal de Botucatu sito 
à Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 centro Botucatu/SP.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO site: www.botucatu.sp.gov.br. e maiores esclarecimen-
tos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitações – COPEL, pelo tel. (14) 3811-1442 
nos horários das  08:00 às às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.sp.gov.br.

ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL NOGUEIRA 
DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EDITAL Nº 50/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2021. PROCESSO Nº 7609/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
50/2021 - PROCESSO Nº 7609/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITO-
RAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS NAS VIAS DO 
MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS CONFORME DESCRITO NOS 
ANEXOS CONSTANTES DESTE EDITAL. MODALIDADE: Pregão Presen-
cial - REPUBLICAÇÃO - DATA DE ABERTURA: 22 de setembro de 2021, às 
10:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER 
que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Roma-
nópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 38/2021. Os interessados poderão retirar 
o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz 
de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de 
Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9hs às 16 horas, de 
segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-
80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 8 de setembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
018/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2021 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GENEROS ALIMENTICIOS 

PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ORIENTE – SP, PELO PERÍODO DE 06 MESES, 
Abertura: 23/09/2021, às 9h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O edital e seus ane-
xos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Rua Thomaz 
Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 16h00min ou através 
do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br. ORIENTE/
SP, 08 de setembro de 2021. GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 032-3/2021 - PROCESSO Nº 200.547/2021
OBJETO: Aquisição de laje de concreto pré-moldada
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: CONREAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA-
TERIAIS E SERVICOS GERAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME no valor global de 
R$ 80.000,00. Mogi das Cruzes, 08 de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA- 
Diretor Geral.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico Nº. 09/2021 – Processo Nº. 78/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de 

serviços contínuos de fornecimento de alimentação escolar, incluindo pré-preparo, 
preparo e distribuição da merenda, com o fornecimento de todos os gêneros 
alimentícios e demais insumos necessários, logística, supervisão, manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e limpeza e 
conservação das áreas abrangidas, para atender ao programa de alimentação escolar 
nas unidades educacionais, creches e entidades conveniadas de responsabilidade 
do município de Araçariguama-SP. A Prefeitura de Araçariguama, por meio do 
Departamento de Licitações torna público que está aberto o processo licitatório 
acima mencionado. Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2021: 
24/09/2021 às 14:30hs, endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu 
inteiro teor estará à disposição a partir do dia 09/09/2021, das 09h às 16h30 no 
endereço Rua São João n° 228, Centro, Araçariguama-SP, no endereço eletrônico 
acima mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

ASS DOUGLAS FERREIRA LIMA - DIRETOR DE LICITAÇÕES
Araçariguama-SP, 08 de setembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 078/2021 - Tomada de Preços nº 005/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio 
do Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de 
quem possa interessar que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
na forma PRESENCIAL, tendo em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO 
PARQUE E BOSQUE JOAQUIM PROCÓPIO DE ARAÚJO CARVALHO, CONFORME 
CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. O recebimento das propostas será a partir do dia 13 de 
SETEMBRO de 2021 às 08h00min e o encerramento do recebimento será dia 28 de setembro 
de 2021 às 09h30min. A abertura da disputa será às 10h00min do dia 28 de setembro de 2021. 
O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial 
do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de 
segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua 
Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 3984-9070 ou pelo 
e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 

Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 079/2021 - Tomada de Preços nº 006/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio 
do Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem 
possa interessar que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma 
PRESENCIAL, tendo em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
(COZINHA E BANHEIROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. O recebimento das 
propostas será a partir do dia 13 de SETEMBRO de 2021 às 08h00min e o encerramento 
do recebimento será dia 28 de setembro de 2021 às 13h30min. A abertura da disputa será às 
14h00min do dia 28 de setembro de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão 
ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de 
Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e 
das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo 
telefone (16) 3984-9070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 

Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

Processo Administrativo nº 217/2021 - Pregão Eletrônico nº 054/2021
Registro de Preços nº 045/2021

Início: 08/09/2021 – Encerramento: 22/09/2021 – Horário 09h00.. Abertura da Sessão: 
22/09/2021 – Horário: 09h00.. Endereço Eletrônico: WWW.VIRADOURO.SP.GOV.BR 
(http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário POR LOTE. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZOONOSES. PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM 
A LEI COMPLEMENTAR 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro 
torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, 
cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital 
do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.
br/ ou através do e-mail pregão.viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao 
certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.
Viradouro/SP, 08 de setembro de 2021. DANIELA DE SOUZA LIMA - PRESIDENTE DA CPL

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 492/2021, proces-
so 13.489/2021, objetivando o registro de preços 
para aquisição de mobiliário de aço para as uni-
dades escolares. Secretaria Municipal de Educa-
ção. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 23/09/2021, 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.

AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DO 

EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão eletrônico 459/2021 

processo: 13309/2021
Objeto: Contratação de empresa para serviços de 
impressão (outsourcing) com fornecimento de 
equipamentos, insumos, manutenção preventiva 
e corretiva, como também serviço de controle e 
contabilização das impressões exceto papel, bem 
como os serviços de operacionalização da solução 
por meio de software especí� co. Secretaria Muni-
cipal de Educação.
IMPUGNANTE: SELBETTI GESTÃO DE DOCUMEN-
TOS S.A.
Declaro procedente a impugnação lançada, assim 
� ca reti� cado o Termo de Referência o qual faz 
parte integrante do edital licitatório, o edital reti� -
cado está disponibilizado no link “Edital completo 
e Anexos” a todos os interessados. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 22/09/2021, às 
14:30h. e abertura a partir das 14:32h. 

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

“AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N°0005/2021, PRO-
CESSO ADMNISTRATIVO N° E – 6.568/2021, TIPO: MENOR PREÇO 
GLOBAL”. Objeto: O objeto da presente licitação consiste no Registro de 
Preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada em 
Arbitragem, para o Campeonato Municipal de 2021  1 Divisão, 2 Divisão, 
3 Divisão e Veteranos, com 190 jogos, conforme requisição da Secretaria 
Municipal de Esporte e discriminado, no anexo I. Abertura dos envelopes: 
22/09/2021 às 09h30 Informações: A cópia completa do Edital poderá ser 
adquirida, através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licita-
coes/ e/ou www.bbmnetlicitacoes.com.br Embu-Guaçu, 08 de setembro de 
2021 José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
0005/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E- 2.014/2021 HOMOLO-
GO a decisão da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações, 
ADJUDICANDO o objeto presente visa o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual aquisição de cestas básicas, em conformidade com as disposi-
ções deste Edital e Anexos para a empresa: ARMAZEM 972 + IMPOR-
TADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 
00.159.461/0001-01.Cota Principal – Item 01 R$ 485.000,00;Cota Reser-
va – Item 01 R$ 161.666,66; Embu Guaçu, 08 de setembro de 2021, José 
Antônio Pereira – Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 182/2021 - 

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de gêneros 
alimentícios não perecíveis em forma de kits merenda. 
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
22/09/2021 Às  11h00
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos 
interessados, pelo site da Prefeitura Municipal 
www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço Eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste, 08 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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 296/2021

Processo Administrativo nº 125229/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de luvas de procedimento, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 2.702.810,00 (dois milhões setecentos e dois mil oitocentos e dez reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 22 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22 de setembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 22 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, 03 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 
068/2021, objetivando o registro de preços de marmitex, no dia 21 de setembro de 
2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados 
na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações 
pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 08 de setembro de 2021. MARCELO SILVA 
SOUZA - Secretário de Administração.

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 407/2021
OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de serralheria (confec-
ção, reparos e reformas).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/09/2021, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 24/09/2021, 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, 08 de setembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras 

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 221/2021

Processo Administrativo nº 113437/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado com serviço de 
adaptação e instalação, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 16.747.037,18 (dezesseis milhões setecentos e quarenta e sete mil trinta e 
sete reais e dezoito centavos).
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 21 de setembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 22 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22 de setembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 22 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, 08 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 
010/2021, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada para 
implantação de grama sintética no campo de futebol da unidade escolar CEIL Bairro Santo 
Antônio. 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 27 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, 08 de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021

Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado na Se-
ção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado na Rua 
Raul Maçone, 306, telefone (016) 3275-1101, no horário das 08h ás 17h, pelo site: 
www.pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.br e auxiliar
licitacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Pregão Presencial nº 
20/2021, Processo nº 30/2021 - Objeto: Registro de preços para aquisição de medica-
mentos. Data de abertura: 22/09/2021 às 09h.

Taiaçu, 08 de setembro de 2021. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal

Tomada de Preços nº 3/2021

Processo nº 08504.302909/2016-14. OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa que consiste na contratação 
de empresa de engenharia ou arquitetura para reforma e recuperação da cobertura; do revestimento externo 
da fachada e fundos; da marquise; e das janelas, persianas e portas que compõem a fachada da atual sede da 
Delegacia de Polícia Federal em Santos, localizada na Rua Riachuelo, 27, Santos/SP. Data de Abertura: 22 de 
setembro de 2021, às 10:00 horas (horário de Brasília). UASG 200360 - EDITAL: Site: www.comprasnet.gov.br.

Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E

 SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
RUA HUGO D’ANTOLA, 95, 8º ANDAR, LAPA DE BAIXO, 
SÃO PAULO/SP – CEP 05038-090. 
TELEFONE/FAX: (11) 3538-5807; (11) 3538-5507; 
E-MAIL: CPL.SRSP@DPF.GOV.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
Aviso de Licitação - Chamada Pública nº 02/2021

 Processo nº 157/2021
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios diretamente 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. 
Data/horário limite para protocolo dos envelopes: 06 
de outubro de 2.021, às 13h45min.. Data e horário de 
início sessão: 06 de outubro de 2.021, às 14h00min.. 
Local de protocolo dos envelopes e de realização 
da sessão da licitação: Paço Municipal, situado à 
Rua Guilherme Silva nº 337, Centro, CEP 14.180-000, 
Pontal/SP. Local e horário para retirada do Edital: 
Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito 
à Rua Guilherme Silva nº 337, Centro, das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h00min e através do site 
ofi cial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br. 
Observação: o certame será transmitido em tempo real 
pelo canal do Departamento de Licitações do Município 
de Pontal no YouTube (http://www.youtube.com/
channel/UCuuMBsprXv6OwAIcaBmhVhw), nos termos 
do art. 7º da Lei Municipal nº 2.986, de 20 de agosto de 
2018. Pontal, 3/9/2021. 

José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal

Anuncie: 
comercial@gazetasp.com.br

1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMARCA DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO - EDITAL para CONHECIMENTO de TERCEIROS expedido nos autos da
INTERDIÇÃO de ALEXANDRE TOMAZ GUTIERREZ ,  requer ida  por  SILAS
GUTIERREZ e  OUTRO Proc. nº  1020398-10.2020.8.26.0564. O Dr. CARLOS
HENRIQUE ANDRÉ LISBÔA, MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Suces-
sões da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da le i ,  e tc . FAZ
SABER que por SENTENÇA proferida em 17/06/2021, foi DECRETADA a INTER-
DIÇÃO PARCIAL de  ALEXANDRE TOMAZ GUTIERREZ (RG 3.521.623-2; CPF
120.616.038-15), sendo declarado relat ivamente incapaz para os atos da vida
civil, por ser portador de demência por corpos de Lewi, F02 (GT31.8) - CID 10,
apresentando l imitação tão somente para os atos relacionados aos direitos de
natureza patrimonial e negocial, sendo-lhe nomeado CURADOR em CARÁTER
DEFINITIVO, o Sr. SILAS GUTIERREZ (RG 20.192.128-5; CPF 097.061.538-88).
E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital (art. 755 do
CPC), afixado e publicado na forma da lei. São Bernardo do Campo, / /2021.
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Termo de Homologação de Processo Licitatório. Pregão Eletrônico No 036/2021. A Autoridade Competente 
da(o) Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, sr.(a) José Carlos de Quevedo Junior, no uso das atribuições 
legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos 
procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o 
resultado do Pregão Eletrônico no 036/2021, cujo objeto trata da aquisição REGISTRO DE PREÇOS PARA futura 
e eventual Aquisição de Ferramentas para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos para realização de atividades 
dos servidores no Município de Araçoiaba da Serra, de acordo com as especificações, quantitativos máximos 
e condições mínimas, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. RESULTADO: Lote 1: ALVES & 
VIDOTTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 28.785.414/0001-92. Valor 
Global: 7.500,00. Lote 3 e 4: Empresa: DECOR ORNAMENTAÇÕES. CNPJ: 67.086.421/0001-58. Valor Global: 
17.698,00. Lote 5: Empresa: R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS. CNPJ: 33.824.478/0001-95. Valor 
Global: 4.300,00. ARACOIABA DA SERRA, 31 de agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Termo de Homologação de Processo Licitatório. Pregão Eletrônico No 040/2021. A Autoridade Competente 
da(o) Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, sr.(a) José Carlos de Quevedo Junior, no uso das atribuições 
legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos 
procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR 
o resultado do Pregão Eletrônico no 040/2021, cujo objeto trata da aquisição REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOHOSPITALARES CONTIDOS NA REVISTA SIMPRO 
HOSPITALAR. RESULTADO: Lote 1: Empresa: RR MEDICAL EIRELI ME. CNPJ: 33.202.407/0001-50. 
Valor Global: 37%. ARACOIABA DA SERRA, 31 de agosto de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021. Processo Administrativo n.º 
127/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA: Futura e Eventual Aquisição de Uniformes 
para os colaboradores da Prefeitura Municipal de Aracoiaba da Serra, de acordo com as especificações, 
quantitativos máximos e condições mínimas, conforme Termo de Referência contida no Anexo I. Após 
analisar todas as da douta do (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, acolho suas razões pelas quais 
optaram em seu julgamento pela proposta da licitante: UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME perfazendo um valor total de R$ 21.897,00 (vinte e 
um mil oitocentos e noventa e sete reais); E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO 
a presente licitação em favor das mesmas proponentes vencedoras. Encaminhe-se os autos para proceder 
as Atas de Registro de Preços, registrando os preços ofertados e após os demais atos. Araçoiaba da Serra, 
01 de setembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2021. Processo Administrativo n.º 
152/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA: Futura e Eventual Aquisição parcelada de 
Sacolas Plásticas para a Merenda Escolar, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. Após analisar todas 
as da douta do (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, acolho suas razões pelas quais optaram 
em seu julgamento pela proposta da licitante: LUANA BAIOCCHI GONCALVES EIRELI - ME 
perfazendo um valor total de R$ 30.982,50 (trinta mil novecentos e oitenta e dois reais e cinqüenta 
centavos); E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO a presente licitação em 
favor das mesmas proponentes vencedoras. Encaminhe-se os autos para proceder as Atas de Registro 
de Preços, registrando os preços ofertados e após os demais atos. Araçoiaba da Serra, 01 de setembro 
de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ALTERAÇÃO DE DATA LICITAÇÃO

Comunicamos a todos interessados no Pregão Eletrônico 23/2021 MEDICA-
MENTOS que, por conveniência e oportunidade da administração pública, fi ca transferida 
a data de abertura da licitação que estava marcada para o dia 08/09/2021, fi cando assim 
remarcada para o dia 24/09/2021 as 14h00m, para correções necessárias no termo 
de referência. Cajuru/SP 08 de setembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA SESSÃO PÚBLICA 
DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2021 CHAMADA PÚBLICA Nº 

001/2021 DISPENSA Nº 003/2021
CRISTINA PICHOL, Presidente da COMUL do Município de Maracaí, Esta-
do de São Paulo, TORNA PÚBLICO a todos os interessados e/ou que deste 
tiverem conhecimento, que os autos da Chamada Pública nº. 001/2021, 
referente ao Processo Licitatório n. 043/2021, que tem por objeto a 
“AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ABASTECER A MERENDA ESCO-
LAR”, que seria realizada no dia 08 de setembro de 2021 às 09h30min, teve 
a data de realização da sessão pública alterado por motivos particulares de 
um dos membros da COMUL.
A sessão Pública será realizada no dia 10 de setembro de 2021, com iní-
cio às 09h30min na PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ – SP, 
sito a Avenida José Bonifacio, 517 – Centro.

Maracaí, em 08 de setembro de 2021.
CRISTINA PICHOL

PRESIDENTE DA COMUL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

Aviso nº 125/2021-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 12 (doze) meses, prorrogável a critério da Administração, 
um imóvel/espaço físico com área construída e preferencialmente térrea entre 
326 m2 e 387 m2, localizado na cidade de Votorantim, SP, para reinstalação 
dos serviços da Agência da Previdência Social, 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 28/09/2021, onde os proponentes poderão tomar 
conhecimento do modelo de contrato a ser firmado. Caso o imóvel ofertado não possua 
ainda todas as características e instalações exigidas, na proposta a ser entregue, o 
proprietário pode manifestar compromisso de adequação do imóvel ao uso do INSS.
A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei 
nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, esgoto e energia 
elétrica, bem como as despesas ordinárias de condomínio, caso existam. O 
INSS não se responsabilizará, em hipótese nenhuma, pelo pagamento de 
IPTU, sendo essa despesa de obrigação do locador do imóvel.
O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação 
acumulada do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas, ou havendo sua extinção, outro índice que vier a ser fixado, de acordo 
com os dispositivos legais vigentes.
O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor atender 
às suas necessidades, priorizando-se propostas que contemplem realização 
de todas as adaptações essenciais à imediata ocupação e funcionamento da 
unidade do INSS inclusive compartimentação do espaço para implantação de 
salas de perícia, com instalação de lavatórios, adequação de iluminação ao 
layout proposto pelo INSS, etc.
O proponente escolhido para formalização do contrato de locação deverá, 
conforme o caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF, CNPJ/
MF, documento de identidade, contrato social, comprovante de residência, 
comprovante de inexistência de débitos com relação ao imóvel/espaço físico 
(água/esgoto, luz, taxas de incêndio e condominiais, IPTU). Será exigido, ainda, 
situação regular perante o SICAF e CADIN.
As propostas que não atenderem às exigências deste Aviso não serão 
consideradas pelo Instituto.

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL DE TERCEIROS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DO
 TRABALHO 

E PREVIDÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS  Nº 007/2021
PROCESSO ADM. Nº 33.328/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DA FAUNA E FLORA 
PARA FINS DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO E PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, 
EM ÁREA ANEXA AO CEMITÉRIO JARDIM SANTA CECÍLIA, NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 08 DE SETEMBRO 2021 – ATÉ ÀS 08:30 HORAS-PROTOCOLO, ABERTURA MESMA DATA 
ÀS 09:00 HORAS 
LOCAL ABERTURA: Sala de reuniões da COPEL no prédio da Prefeitura Municipal de Botucatu sito 
à Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 centro Botucatu/SP.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO site: www.botucatu.sp.gov.br. e maiores esclarecimen-
tos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitações – COPEL, pelo tel. (14) 3811-1442 
nos horários das  08:00 às às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.sp.gov.br.

ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL NOGUEIRA 
DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EDITAL Nº 50/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2021. PROCESSO Nº 7609/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
50/2021 - PROCESSO Nº 7609/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITO-
RAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS NAS VIAS DO 
MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS CONFORME DESCRITO NOS 
ANEXOS CONSTANTES DESTE EDITAL. MODALIDADE: Pregão Presen-
cial - REPUBLICAÇÃO - DATA DE ABERTURA: 22 de setembro de 2021, às 
10:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER 
que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Roma-
nópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 38/2021. Os interessados poderão retirar 
o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz 
de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de 
Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9hs às 16 horas, de 
segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-
80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 8 de setembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
018/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2021 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GENEROS ALIMENTICIOS 

PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ORIENTE – SP, PELO PERÍODO DE 06 MESES, 
Abertura: 23/09/2021, às 9h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O edital e seus ane-
xos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Rua Thomaz 
Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 16h00min ou através 
do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br. ORIENTE/
SP, 08 de setembro de 2021. GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 032-3/2021 - PROCESSO Nº 200.547/2021
OBJETO: Aquisição de laje de concreto pré-moldada
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: CONREAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA-
TERIAIS E SERVICOS GERAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME no valor global de 
R$ 80.000,00. Mogi das Cruzes, 08 de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA- 
Diretor Geral.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico Nº. 09/2021 – Processo Nº. 78/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de 

serviços contínuos de fornecimento de alimentação escolar, incluindo pré-preparo, 
preparo e distribuição da merenda, com o fornecimento de todos os gêneros 
alimentícios e demais insumos necessários, logística, supervisão, manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e limpeza e 
conservação das áreas abrangidas, para atender ao programa de alimentação escolar 
nas unidades educacionais, creches e entidades conveniadas de responsabilidade 
do município de Araçariguama-SP. A Prefeitura de Araçariguama, por meio do 
Departamento de Licitações torna público que está aberto o processo licitatório 
acima mencionado. Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2021: 
24/09/2021 às 14:30hs, endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu 
inteiro teor estará à disposição a partir do dia 09/09/2021, das 09h às 16h30 no 
endereço Rua São João n° 228, Centro, Araçariguama-SP, no endereço eletrônico 
acima mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

ASS DOUGLAS FERREIRA LIMA - DIRETOR DE LICITAÇÕES
Araçariguama-SP, 08 de setembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 078/2021 - Tomada de Preços nº 005/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio 
do Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de 
quem possa interessar que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
na forma PRESENCIAL, tendo em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO 
PARQUE E BOSQUE JOAQUIM PROCÓPIO DE ARAÚJO CARVALHO, CONFORME 
CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. O recebimento das propostas será a partir do dia 13 de 
SETEMBRO de 2021 às 08h00min e o encerramento do recebimento será dia 28 de setembro 
de 2021 às 09h30min. A abertura da disputa será às 10h00min do dia 28 de setembro de 2021. 
O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial 
do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de 
segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua 
Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 3984-9070 ou pelo 
e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 

Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 079/2021 - Tomada de Preços nº 006/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio 
do Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem 
possa interessar que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma 
PRESENCIAL, tendo em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
(COZINHA E BANHEIROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. O recebimento das 
propostas será a partir do dia 13 de SETEMBRO de 2021 às 08h00min e o encerramento 
do recebimento será dia 28 de setembro de 2021 às 13h30min. A abertura da disputa será às 
14h00min do dia 28 de setembro de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão 
ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de 
Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e 
das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo 
telefone (16) 3984-9070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 

Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

Processo Administrativo nº 217/2021 - Pregão Eletrônico nº 054/2021
Registro de Preços nº 045/2021

Início: 08/09/2021 – Encerramento: 22/09/2021 – Horário 09h00.. Abertura da Sessão: 
22/09/2021 – Horário: 09h00.. Endereço Eletrônico: WWW.VIRADOURO.SP.GOV.BR 
(http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário POR LOTE. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZOONOSES. PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM 
A LEI COMPLEMENTAR 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro 
torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, 
cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital 
do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.
br/ ou através do e-mail pregão.viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao 
certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.
Viradouro/SP, 08 de setembro de 2021. DANIELA DE SOUZA LIMA - PRESIDENTE DA CPL

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 492/2021, proces-
so 13.489/2021, objetivando o registro de preços 
para aquisição de mobiliário de aço para as uni-
dades escolares. Secretaria Municipal de Educa-
ção. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 23/09/2021, 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.

AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DO 

EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão eletrônico 459/2021 

processo: 13309/2021
Objeto: Contratação de empresa para serviços de 
impressão (outsourcing) com fornecimento de 
equipamentos, insumos, manutenção preventiva 
e corretiva, como também serviço de controle e 
contabilização das impressões exceto papel, bem 
como os serviços de operacionalização da solução 
por meio de software especí� co. Secretaria Muni-
cipal de Educação.
IMPUGNANTE: SELBETTI GESTÃO DE DOCUMEN-
TOS S.A.
Declaro procedente a impugnação lançada, assim 
� ca reti� cado o Termo de Referência o qual faz 
parte integrante do edital licitatório, o edital reti� -
cado está disponibilizado no link “Edital completo 
e Anexos” a todos os interessados. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 22/09/2021, às 
14:30h. e abertura a partir das 14:32h. 

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

“AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N°0005/2021, PRO-
CESSO ADMNISTRATIVO N° E – 6.568/2021, TIPO: MENOR PREÇO 
GLOBAL”. Objeto: O objeto da presente licitação consiste no Registro de 
Preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada em 
Arbitragem, para o Campeonato Municipal de 2021  1 Divisão, 2 Divisão, 
3 Divisão e Veteranos, com 190 jogos, conforme requisição da Secretaria 
Municipal de Esporte e discriminado, no anexo I. Abertura dos envelopes: 
22/09/2021 às 09h30 Informações: A cópia completa do Edital poderá ser 
adquirida, através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licita-
coes/ e/ou www.bbmnetlicitacoes.com.br Embu-Guaçu, 08 de setembro de 
2021 José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
0005/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E- 2.014/2021 HOMOLO-
GO a decisão da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações, 
ADJUDICANDO o objeto presente visa o REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual aquisição de cestas básicas, em conformidade com as disposi-
ções deste Edital e Anexos para a empresa: ARMAZEM 972 + IMPOR-
TADORA E EXPORTADORA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 
00.159.461/0001-01.Cota Principal – Item 01 R$ 485.000,00;Cota Reser-
va – Item 01 R$ 161.666,66; Embu Guaçu, 08 de setembro de 2021, José 
Antônio Pereira – Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 182/2021 - 

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de gêneros 
alimentícios não perecíveis em forma de kits merenda. 
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
22/09/2021 Às  11h00
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos 
interessados, pelo site da Prefeitura Municipal 
www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço Eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste, 08 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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 296/2021

Processo Administrativo nº 125229/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de luvas de procedimento, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 2.702.810,00 (dois milhões setecentos e dois mil oitocentos e dez reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 22 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22 de setembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 22 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, 03 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 
068/2021, objetivando o registro de preços de marmitex, no dia 21 de setembro de 
2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados 
na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações 
pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 08 de setembro de 2021. MARCELO SILVA 
SOUZA - Secretário de Administração.

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 407/2021
OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de serralheria (confec-
ção, reparos e reformas).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/09/2021, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 24/09/2021, 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, 08 de setembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras 

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 221/2021

Processo Administrativo nº 113437/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado com serviço de 
adaptação e instalação, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 16.747.037,18 (dezesseis milhões setecentos e quarenta e sete mil trinta e 
sete reais e dezoito centavos).
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 21 de setembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 22 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22 de setembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 22 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, 08 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 
010/2021, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada para 
implantação de grama sintética no campo de futebol da unidade escolar CEIL Bairro Santo 
Antônio. 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 27 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, 08 de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021

Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado na Se-
ção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado na Rua 
Raul Maçone, 306, telefone (016) 3275-1101, no horário das 08h ás 17h, pelo site: 
www.pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.br e auxiliar
licitacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Pregão Presencial nº 
20/2021, Processo nº 30/2021 - Objeto: Registro de preços para aquisição de medica-
mentos. Data de abertura: 22/09/2021 às 09h.

Taiaçu, 08 de setembro de 2021. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal

Tomada de Preços nº 3/2021

Processo nº 08504.302909/2016-14. OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa que consiste na contratação 
de empresa de engenharia ou arquitetura para reforma e recuperação da cobertura; do revestimento externo 
da fachada e fundos; da marquise; e das janelas, persianas e portas que compõem a fachada da atual sede da 
Delegacia de Polícia Federal em Santos, localizada na Rua Riachuelo, 27, Santos/SP. Data de Abertura: 22 de 
setembro de 2021, às 10:00 horas (horário de Brasília). UASG 200360 - EDITAL: Site: www.comprasnet.gov.br.

Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E

 SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
RUA HUGO D’ANTOLA, 95, 8º ANDAR, LAPA DE BAIXO, 
SÃO PAULO/SP – CEP 05038-090. 
TELEFONE/FAX: (11) 3538-5807; (11) 3538-5507; 
E-MAIL: CPL.SRSP@DPF.GOV.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
Aviso de Licitação - Chamada Pública nº 02/2021

 Processo nº 157/2021
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios diretamente 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. 
Data/horário limite para protocolo dos envelopes: 06 
de outubro de 2.021, às 13h45min.. Data e horário de 
início sessão: 06 de outubro de 2.021, às 14h00min.. 
Local de protocolo dos envelopes e de realização 
da sessão da licitação: Paço Municipal, situado à 
Rua Guilherme Silva nº 337, Centro, CEP 14.180-000, 
Pontal/SP. Local e horário para retirada do Edital: 
Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito 
à Rua Guilherme Silva nº 337, Centro, das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h00min e através do site 
ofi cial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br. 
Observação: o certame será transmitido em tempo real 
pelo canal do Departamento de Licitações do Município 
de Pontal no YouTube (http://www.youtube.com/
channel/UCuuMBsprXv6OwAIcaBmhVhw), nos termos 
do art. 7º da Lei Municipal nº 2.986, de 20 de agosto de 
2018. Pontal, 3/9/2021. 

José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal

Anuncie: 
comercial@gazetasp.com.br

1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMARCA DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO - EDITAL para CONHECIMENTO de TERCEIROS expedido nos autos da
INTERDIÇÃO de ALEXANDRE TOMAZ GUTIERREZ ,  requer ida  por  SILAS
GUTIERREZ e  OUTRO Proc. nº  1020398-10.2020.8.26.0564. O Dr. CARLOS
HENRIQUE ANDRÉ LISBÔA, MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Suces-
sões da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da le i ,  e tc . FAZ
SABER que por SENTENÇA proferida em 17/06/2021, foi DECRETADA a INTER-
DIÇÃO PARCIAL de  ALEXANDRE TOMAZ GUTIERREZ (RG 3.521.623-2; CPF
120.616.038-15), sendo declarado relat ivamente incapaz para os atos da vida
civil, por ser portador de demência por corpos de Lewi, F02 (GT31.8) - CID 10,
apresentando l imitação tão somente para os atos relacionados aos direitos de
natureza patrimonial e negocial, sendo-lhe nomeado CURADOR em CARÁTER
DEFINITIVO, o Sr. SILAS GUTIERREZ (RG 20.192.128-5; CPF 097.061.538-88).
E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital (art. 755 do
CPC), afixado e publicado na forma da lei. São Bernardo do Campo, / /2021.

A5gazetasp.com.br
Quinta-feira, 9 De setembro De 2021 Brasil + Mundo

 A O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), fez nesta 
quarta-feira um discurso em 
que escalou o tom de crítica ao 
governo de Jair Bolsonaro (sem 
partido), mas, ao mesmo tem-
po, enviou sinais de tentativa 
de apaziguamento. Ele não ci-
tou o aumento da pressão pelo 
impeachment.

“É hora de dar um basta a 
essa escalada em um infinito 
looping negativo”, afirmou, cri-
ticando também bravatas em 
redes socais. “Na discórdia, to-
dos perdem”, disse, acrescen-
tando que não há espaço para 
“radicalismos e excessos”.

Apesar das críticas, Lira, 
eleito com o apoio de Bol-
sonaro, criticou decisões do 
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) contra políticos aliados 
do presidente e elogiou “to-

Lira reage a falas 
de Bolsonaro no 
7 de Setembro

SEM CITAR IMPEACHMENT. ‘É hora de dar um basta a essa 
escalada’, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados

Lira falou que a Câmara está aberta a conversas e disse que a Constituição ‘jamais será rasgada’

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

dos os brasileiros que foram às 
ruas de modo pacífico” no 7 de  
Setembro.

Falou ainda que a Câmara 
está aberta a conversas e ne-
gociações para “serenarmos” 
e disse que a “nossa Constitui-
ção jamais será rasgada”.

Lira afirmou que o Con-
gresso não pode admitir a vol-
ta de um discurso que já foi 
derrotado, em referência à PEC 
(Proposta de Emenda à Consti-
tuição) do voto impresso, rejei-
tada pelos deputados.

Foi a primeira manifesta-
ção de Lira após os atos com 
ameaças golpistas feitas pelo 
presidente Jair Bolsonaro. Pela 
manhã, antes dos protestos 
bolsonaristas, ele usou uma 
rede social para falar sobre a 
celebração da Independên-
cia. “O Brasil sempre rejeitou 
e sempre rejeitará a luta entre 
irmãos. Nenhuma manifesta-
ção, por mais enfática e calo-
rosa, deve descambar para a  
violência e a desordem.”

Depois, silenciou. Diferen-
temente do presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco (DEM-

-MG), que cancelou as sessões 
da Casa, Lira manteve a sessão 
do plenário marcada para esta 
tarde. A expectativa é que seja 
votado o Código Eleitoral.

Em Brasília e em São Pau-
lo, onde participou de atos de 
raiz golpista no Dia da Inde-
pendência, Bolsonaro fez du-
ras ameaças ao STF, escalando 
a crise institucional a níveis 
ainda mais altos.

Na primeira manifestação, 
em Brasília, o presidente afir-

mou que participaria nesta 
quarta-feira (8) de uma reu-
nião do Conselho de Repúbli-
ca, órgão consultivo que tem a 
função de se pronunciar sobre 
estado de sítio, estado de defe-
sa, intervenção federal e ques-
tões relativas à estabilidade 
das instituições democráticas.

Os presidentes do STF, Luiz 
Fux, Lira e Pacheco disseram 
não haver previsão para o en-
contro acontecer.

Mais tarde, na avenida Pau-

lista, Bolsonaro declarou que 
não cumpriria ordens do mi-
nistro Alexandre de Moraes 
(STF). Além disso, disse que 
suas únicas opções são ser 
preso, ser morto ou a vitória, 
afirmando, na sequência, que 
nunca será preso.

As declarações elevaram, 
no Congresso, a sinalização de 
apoio à abertura de processos 
de impeachment contra Bol-
sonaro, movimento antes res-
trito à oposição. (FP)

Apesar das 
críticas, Lira, 
eleito com o apoio 
de Bolsonaro, 
criticou decisões 
do Supremo 
Tribunal Federal 
contra políticos 
aliados do 
presidente

 A O presidente do STF (Su-
premo Tribunal Federal), mi-
nistro Luiz Fux, afirmou nes-
ta quarta-feira que a ameaça 
do presidente Jair Bolsonaro 
de descumprir decisões ju-
diciais do ministro Alexan-
dre de Moraes, se for confir-
mada, configura “crime de  
responsabilidade”.

“Se o desprezo às decisões 
judiciais ocorre por iniciativa 
do Chefe de qualquer dos Po-
deres, essa atitude, além de 
representar atentado à de-
mocracia, configura crime de 
responsabilidade, a ser anali-
sado pelo Congresso Nacio-
nal”, afirmou Fux durante 

Fux diz que desobediência 
de Bolsonaro será crime

 Segundo presidente do Supremo, o tribunal não aceitará ameaças

FELIPE SAMPAIO/SCO/STF

Presidente do STF, Luiz Fux afirmou que ameaça de descumprir 
decisões judiciais, se confirmada, configura ‘crime de responsabilidade’

discurso.
“Ofender a honra dos mi-

nistros, incitar a população 
a propagar discursos de ódio 
contra a instituição do Su-
premo Tribunal Federal e in-
centivar o descumprimento 
de decisões judiciais são prá-
ticas antidemocráticas, ilíci-
tas e intoleráveis, que não 
podemos tolerar em respei-
to ao juramento constitucio-
nal que fizemos ao assumir 
uma cadeira na Corte”, disse 
ele ainda.

Segundo o presidente 
do Supremo, o tribunal não 
aceitará ameaças. “Imbuído 
desse espírito democrático 
e de vigor institucional, este 
Supremo Tribunal Federal ja-
mais aceitará ameaças à sua 
independência nem intimi-
dações ao exercício regular 
de suas funções”, disse.

Sem citar nominalmente 
Bolsonaro, referindo-se a ele 
como “chefe da nação”, Fux 
ainda falou em “falsos profe-
tas do patriotismo”. (FP)

 A O vice-presidente Hamil-
ton Mourão (PRTB) disse que 
não há clima no Congresso 
para aprovar o impeachment 
de Jair Bolsonaro (sem parti-
do), um  dia após participar 
de manifestação de raiz gol-
pista no feriado de 7 de Se-
tembro.

O general da reserva clas-
sificou como “expressiva” a 
adesão da população aos pro-
testos promovidos por Bol-
sonaro.

“Não vejo que haja clima 
para ao impeachment do 
presidente. Clima tanto na 
população, como um todo, 
como dentro do próprio Con-
gresso”, disse o vice.

As ameaças golpistas do 
presidente devem aumentar 
a reação ao governo no Con-
gresso. O pós-7 de Setembro 

Mourão não vê clima 
para o impeachment

também teve como efeito co-
lateral um aquecimento das 
discussões de impeachment 
nos partidos de centro.

“Acho que o nosso gover-
no tem a maioria confortá-
vel de mais de 200 deputa-
dos lá dentro. Não é maioria 
para aprovar grandes proje-
tos, mas é capaz de impedir 
que algum processo prospere 
contra a pessoa do presiden-
te da República”, completou.

Mourão também cobrou 
medidas para “distensionar” 
a relação de Bolsonaro com o 
Judiciário. Para o vice, a saí-
da é passar para a PGR (Pro-
curadoria-Geral da Repúbli-
ca) a condução de inquéritos 
hoje relatados pelo ministro 
Alexandre de Moraes, do STF 
(Supremo Tribunal Federal). 
(FP)

 A A Suprema Corte do Méxi-
co decidiu nesta terça, por una-
nimidade, que punir o aborto 
é inconstitucional, uma vitória 
para defensores de direitos das 
mulheres e direitos humanos, 
no momento em que os Esta-
dos Unidos acabam de aprovar 
leis mais duras contra a prática.

A decisão no país, de maio-
ria católica, vem na esteira de 
medidas para descriminalizar 
o aborto em nível estadual, 
embora a maior parte do país 
ainda tenha leis duras em vi-
gor contra mulheres que inter-
rompem a gravidez.

“Este um passo histórico 
para os direitos das mulheres”, 
disse o ministro da Suprema 
Corte Luis Maria Aguilar.

Uma série de estados nor-
te-americanos aprovou me-
didas recentemente para res-
tringir o acesso ao aborto. Na 
semana passada, o Texas apro-

Suprema Corte do México 
descriminaliza aborto

Decisão do México, de maioria católica, vem na esteira de 
medidas para descriminalizar o aborto em nível estadual

MARITZA RÍOS/SECRETÁRIA DA CULTURA CDMX

vou a lei antiaborto mais dura 
do país.

A decisão mexicana abre 
as portas para a possibilida-
de de libertação de mulheres 
encarceradas por terem reali-

zado abortos. Também pode 
levar mulheres de estados nor-
te-americanos como o Texas 
a decidirem viajar para o sul 
da fronteira para realizar a  
prática. (AB)

 A Na manhã desta quarta 
feira um grupo de apoiado-
res do governo de Jair Bolso-
naro (sem partido) tentou in-
vadir a sede do Ministério da 
Saúde em Brasília. O ato ocor-
reu após as manifestações de 
essência golpista estimuladas 
pelo presidente no feriado de 
7 de setembro. 

Imagens divulgadas pelo 
portal Metrópoles mostram 
o grupo avançando sobre a 
porta e vidros do ministério. 
A entrada havia sido fechada 
às pressas com grades para 
evitar a invasão. A Saúde ain-
da não se manifestou sobre a 
invasão. 

De acordo com um inte-
grante da pasta que acompa-
nhou a tentativa de invasão, 
os manifestantes tentaram 
agredir equipes da impren-
sa que estavam em frente ao 
ministério. 

Ministério sofre tentativa  
de invasão por bolsonaristas

Um cinegrafista teria dei-
xado a câmera para trás ao fu-
gir do grupo. O equipamento 
foi devolvido na portaria da 
Saúde mais tarde, segundo 
um integrante da pasta. 

Em falas diante de milha-
res de apoiadores na terça-fei-
ra (7) em Brasília e São Paulo, 
Bolsonaro fez ameaças golpis-
tas contra o STF, exortou de-

sobediência a decisões da Jus-
tiça e disse que só sairá morto 
da Presidência da República. 

Apesar de o ato em Brasília 
ter se dispersado após a fala 
de Bolsonaro, alguns apoia-
dores seguem acampados na 
Esplanada dos Ministérios. 

Há também caminhões e 
outros carros de manifestan-
tes estacionados na região. 
Estes veículos invadiram a Es-
planada dos Ministérios na 
noite de segunda (6), quan-
do romperam o bloqueio da 
polícia. 

As avenidas da Esplanada 
seguiam fechadas para carros 
nesta quarta.

Algumas faixas de apoia-
dores levadas ao protesto 
na terça afirmavam que os 
grupos só deixariam Brasília 
após a destituição de minis-
tros do STF (Supremo Tribu-
nal Federal). (FP)

De acordo com 
um integrante 
da pasta, os 
manifestantes 
tentaram agredir 
equipes da 
imprensa que 
estavam em frente 
ao ministério
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QUINTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2021 

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 considerado 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. Para que todos eventuais interessados possam ter acesso a este 
leilão, é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser consultada no site: www.globoleiloes.com.br. Leiloeiro Oficial: CÁSSIA NEGRETE NUNES 
BALBINO, JUCESP n ° 1.151.

DATA RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu. Loc.: SP. Leilão de Informática, Móveis e Eletros. DATA 
RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Loja do Mecânico. Loc.: SP. Serras, Lixadeiras, Parafusadeiras, Esmerilhadeiras, Politriz. 
DATA RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 4ª Vara Cível da Lapa 1ª Praça. Loc.: SP. Televisores, quadros e mesa de madeira. DATA 
RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 2ª Vara Cível de São Vicente/SP. Loc.: SP. Apartamento com 66m², em São Vicente/SP. DATA 
RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold Trade Recycle. Loc.: RS. Motor Indução, Bombas Dosadora, Servidor, 
Nobreak, Etc. DATA RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold HM Engenharia. Loc.: SP. Honda Civic EXL CVT 2.0. DATA 
RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Casa8. Loc.: SP. Casa8. DATA RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold 
Etna. Loc.: SP. Sofás, Aparadores, Poltronas, Cadeiras e Etc. DATA RETROATIVA: 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.

DATA RETROATIVA: 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.

DATA RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Systems. Loc.: SP. Prateleiras, Estruturas Armazenagem, Empilhadeiras. DATA 
RETROATIVA: 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.

DATA RETROATIVA: 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.

DATA RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. TNT. Loc.: MG, PR, RJ, RS. Volkswagen Gol, Caminhão Baú, Sucata de Cavalo. 
DATA RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. P&G Manaus. Loc.: AM. Máquina Seladora Koch. DATA RETROATIVA: 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.
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10/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Empresa Vende - 11h. Loc.: DF, MG, PB, PR, RJ, RN, RS, SP. Sucatas de Cancelas, Eletrônicos, e Itens de 
Cozinha, etc. 10/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Nortis - 14h. Loc.: SP. Pedra Cuba, Vasos, Armários, Microonda, Refrigerador. 13/09/2021 
A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu - 9h. Loc.: SP. Televisores, Celulares, Monitores, Cpus, Etc. 13/09/2021 A PARTIR DAS 
10:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 52m² em Demarchi, São Bernardo do Campo/SP. 13/09/2021 A PARTIR DAS 
13:30h. MA Imóveis - Santander 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 - SOROCRED. Loc.: SP. Terrenos em Barueri/SP, Itu/SP e Sorocaba/SP. 13/09/2021 
A PARTIR DAS 15:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Apto 511m² em Ribeirão Preto/SP - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 
14/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 262m² em Atibaia/SP - Alienação Fiduciária 1ª Praça. 
14/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 178m² em São Caetano do Sul/SP - Alienação. 14/09/2021 
A PARTIR DAS 15:00h. Sold Dafiti - 15h. Loc.: MG. Vestuário, Calçados, Acessórios, etc. 15/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Sold Loja do 
Mecânico - 10h. Loc.: SP. Máquina de Pintura, Pistola de Pintura, Furadeira, Serra. 15/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. Sold Ind. Téxtil Belmar 
- 10:30h. Loc.: SP. Caixa de Sucatas, Cadeiras, CPU’s, Monitores. 15/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Bild - 14h. Loc.: SP. Pisos, 
Revestimentos, Porcelanato, Cerâmicas, Etc. 15/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold TMM Restaurante Saijou - 15h. Loc.: SP. Refrigeradores, 
Mesas, Cadeiras, Fogão, Cooktop, Forno. 15/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold Azul com Verde Administradora -. Loc.: SP. Beliches, 
Colchões, Refrigeradores, Sofá, Máquina de. 16/09/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Prédio 
Comercial - Araraquara/SP - Alienação Fiduciária 1ª Praça. 16/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. JEC de Itaquera/SP 10h 2ª Praça. Loc.: SP. Honda 
Civic 2007. 16/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. 4ª Vara Cível de Ribeirão Preto/SP. Loc.: SP. Casa no Condomínio Residencial Guedes e Tonani. 
16/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: GO. Casa 150m² no Jardim Morumbi em Itumbiara/GO. 
16/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. MA IMÓVEIS - Banco Inter -. Loc.: SP. Apto 84m² em Mauá/SP - Pagto 24 a 240 x - Até 49% Abaixo da 
Avaliação. 16/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold Nacional Letras Comunicação. Loc.: SP. Guilhotina Newton, Dobradeira, Máquina de Solda, 
Serra.

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.

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-10h. Loc.: RS. Veículos, Caminhões, Ônibus, Retroescavadeiras, Pás.
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.

10/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business-12h. Loc.: SP. Porta Pallets, Prateleiras Industriais, Caixas Plásticas. 14/09/2021 A PARTIR 
DAS 14:30h. AMG Comex-14:30h. Loc.: SP. Compressor, Gerador, Pórtico, Disjuntor, Maqs Industriais. 15/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log 
Systems-12h. Loc.: SP. Estruturas Porta Pallets, Prateleiras Ind., Bandejas, Caixas. 15/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Luma - 13h. Loc.: SP. 
Veículos blindados e Antigos para colecionadores. 16/09/2021 A PARTIR DAS 14:45h. AMG Comex-14:45h. Loc.: SP. Empilhadeiras, Gerador, 
Motores, 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.

16/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. GRUPO PROVAC. Loc.: RJ. Pás-Carregadeiras, Mini Pás-Carregadeiras, Reboques Tipo.
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.  João Roberto da Costa - JUCESP nº 473.
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.

10/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Mapfre-14h. Loc.: SP. Veículos Sinistrados: Fiat Toro, Fiat Siena, Jeep Renegade.
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.

10/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. PME Eringer - 11:30h. Loc.: SP. Centro de Usinagem Okuma, e Romi. Torno CNC Mazaki. 10/09/2021 A 
PARTIR DAS 13:00h. Boehringer - 13h. Loc.: SP. Notebooks Dell e Lenovo, Desktops Lenovo, Dell e. 10/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Unisys-
15h. Loc.: SP. Estações de Trabalho Duplas com Cadeiras. 10/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Solistica-16h. Loc.: AL, BA, MA, PA, RN, RS, SP. 
Iveco Daily, Caminhões Baú MB, Cavalo Mecânico Iveco. 13/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Tropical - 10h. Loc.: BA, GO, MT, PE, SP. Caminhões, 
Carrocerias, Cavalo Mecânico, Semirreboque e. 13/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. PME Oeste Engenharia - 10:30h. Loc.: SC. Volkswagen 
Saveiro 1.8, e Caminhão Betoneira Mercedes-. 13/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Fórmula Zero-11h. Loc.: PA. Volkswagen Amarok, Toyota 
Hilux, Mercedes-Benz e. 13/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Schulz - 14:30h. Loc.: SC. Motobombas, Geradores, Rocadeiras, Cortadores de. 
13/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Totalflex - 15h. Loc.: MG. Caminhão Guindauto Scania P310. 14/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PME 
Central de Equipamentos - 10h. Loc.: SC. Escada Rolante Atlas, Ilhas de Congelados Eletrofio, Racks. 14/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. 
Benteler - 10:30h. Loc.: SP. Prensa Hidráulica Schuler. 14/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Mac Imóveis-13h. Loc.: CE. Aprox. 27.840 Kg De 
Estruturas Metálicas - Perfil Soldado. 14/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Usina Ester-14h. Loc.: SP. Veículos de Passeio, Utilitários, Caminhões 
Baú, Tratores. 14/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. SLC Agrícola-16h. Loc.: BA, MA, MS, MT, PI. Veículos, Caminhões Carga Seca, Colheitadeiras. 
14/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Continental - 16:30h. Loc.: SP. Calandra 3 Rolos e Prensas Hidráulicas. 14/09/2021 A PARTIR DAS 17:00h. 
Schulz-17h. Loc.: SC. Politriz, Rebitador Pneumático, Estojo de Ferramentas. 15/09/2021 A PARTIR DAS 12:30h. Bauko - 12:30h. Loc.: SP. 
Empilhadeira TOYOTA, Transpaleteira Elétrica, Paleteira. 15/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Pedertractor - 13:30h. Loc.: SP. Maquina Laser 
Alimentador Trumpf, Centro Usinagem. 15/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. DSM Pallets - 14:30h. Loc.: GO, MS, MT, PA, PR, RO, RS, SP. Pallets 
de Madeira. 15/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. PME Pessoa Física - 15:30h. Loc.: SP. Esteira Transportadora, cadeiras, Cafeteiras, Cancelas. 
15/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Schulz-16:30h. Loc.: SC. Lixadeira, Grampeadores, Pinadores, Parafusadeiras e. 16/09/2021 A PARTIR DAS 
10:00h. Dracena Rental - 10h. Loc.: SP. Veículos leves e Veículos Utilitários. 16/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Arcelor Mittal - 11h. Loc.: ES. 
Caminhões, Sprinter, Empilhadeira, Peças Automotivas. 16/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Techint-11:30h. Loc.: PR. Conexões Diversos, 
Curvas, TE, Meia, Luvas, Cotovelos e. 16/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. GM-12h. Loc.: SP. Itens de Informática: Notebooks, Desktops, 
Workstations e. 16/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Container - 13h. Loc.: MG. Ferramentas, Prensa, Maquinas de Solda, Exaustor, 
Cilindro. 16/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Bree Energy - 13:30h. Loc.: PR. Chave Seccionadora, Disjuntores, Fusíveis, Cabos. 16/09/2021 A 
PARTIR DAS 14:00h. Compartilhado 1096 A-14h. Loc.: BA, MG, MS, PR, RJ, SC, SP. Empilhadeiras. 16/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Jaguar 
Land Rover-15h. Loc.: RJ. Braço de Medição Romer Absolute. 16/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Schulz - 16h. Loc.: SC. Tornos, Estabilizador, 
Fresadora, etc. 16/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Mendes Transportes-16:30h. Loc.: MS. Volkswagen Variant, Cavalo Mecânico, Rolo 
Compactador. 16/09/2021 A PARTIR DAS 20:00h. Joias Raras Leilões-20h. Loc.: SP. Leilão de Joias. 

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.

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021 - PROCESSO Nº 55/2021

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
ELETRÔNICO- Nº 29/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço global, 
visando prestação de serviços de implantação, gerenciamento, administração, emissão e 
fornecimento mensal de cartões eletrônicos e/ou magnéticos denominados Vale Refeição 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, para as custear despesas 
com as refeições dos servidores (motoristas, enfermeiros e auxiliares de enfermagem), 
nos termos do que autoriza a Lei Municipal 1.662/2015, de 05/11/2015, conforme 
especificado no Anexo I – Termo de Referência. Abertura da proposta: 09/09/2021 às 
08h00min. Início da disputa: 22/09/2021 às 09h30min. Valor do Edital: Gratuito. O 
Edital e seus Anexos estarão disponíveis para retirada no horário comercial na Prefeitura 
Municipal de Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante a 
apresentação de um Pen Drive, de boa qualidade, para gravação do respectivo edital, 
através do e-mail licitacao@corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar 
os dados cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou 
pelo site www.corumbatai.sp.gov.br com o respectivo preenchimento do comprovante de 
retirada do edital pelo site, visando a eventual e futura comunicação entre esta prefeitura 
e empresa. Corumbataí, 09/09/2021. Pregoeiro (Portaria 7518/2021).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

8ª VARA CÍVEL DE SANTO ANDRÉ -  Pça. IV Centenário, 03 - Centro - CEP 09040-
906 - Fone: (11) 4435-6829 - E-mail: stoandre8cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO.
Prazo: 20 dias. Proc. nº 0005973-93.2018.8.26.0554. O Dr. ALBERTO GENTIL DE
ALMEIDA PEDROSO, MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santo
André/SP, na forma da lei. FAZ SABER a MANUEL LOPEZ SIERRA (CPF 528.542.568-
91; RG/RNE 3229458), que OTHIL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. lhe ajuizou o
INCIDENTE de DESCONSIDERAÇÃO de PERSONALIDADE JURÍDICA para inclusão
do mesmo no pólo passivo do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido em face de
FRUTAS LOPES SIERRA LTDA. (proc. nº 0021032-92.2016.8.26.0554), alegando que
não localizou bens da executada, passíveis de penhora, diante do fechamento
irregular da mesma. Estando o sócio em lugar incerto e não sabido, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
MANIFESTE-SE sobre o incidente e apresente as provas cabíveis (art. 135 do
CPC), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de que
não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL (por extrato).
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 25 de agosto de 2021.

SF 397 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 16/08/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 397 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 16/08/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057605-5 em 31/08/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1063129-58.2020.8.26.0002. A Dra. Cláudia Carneiro Cal-
bucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro - SP. Faz Saber a JULIO CESAR AFONSO 
CUGINOTTI, CPF. 410.105.858-00, que CONDOMÍNIO VILLA AMALFI, lhe ajuizou uma ação de Consignação em Paga-
mento, alegando em síntese: o consignante recebeu um valor referente a desapropriação de uma área comum para pas-
sagem parcial de obras do monotrilho, cujo processo tramitou sob o nº 1039565-04.2014.8.26.0053, com o recebimento da 
indenização fora deliberado na assembleia de 28/02/2019 que o montante seria repassado aos proprietários das unidades 
condôminas, no entanto, com relação a unidade autônoma nº 25, resta a dúvida sobre quem receberá tal quantia,  se os 
proprietários titulares constantes na matrícula ou os prováveis promitentes compradores, portanto, não restou alternativa 
senão consignar o valor de R$21.428,92, devidamente depositado na presente ação. 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 publi-
cado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2021. 

32ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1085373-75.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO DE SOUZA PIMENTA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a SAC SOCIEDADE AUXILIAR DE CRÉDITO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ. 28.400.828/0001-56, na pessoa de seu 
representante legal, que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THE FIRST FULL SERVICE FLAT lhe ajuizou a ação de Execução de 
Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 33.583,44 (agosto/2021), decorrente das Despesas Condominiais corres-
pondentes a Unidade Autônoma nº 32, localizada no 3º andar do condomínio autor. E, estando a executada em local 
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 03 dias, pague o débito, ocasião em que a verba honorária 
será reduzida pela metade, ou reconheça o crédito, depositando 30% do valor em execução, podendo ainda, opor embar-
gos, em 15 dias, prazos estes que fluirão após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos 
bastem para garantia da dívida. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 09 de setembro de 2021. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.259.025, em 
27 de março de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos 
elencados no referido dispositivo legal, apresentados por IRAMIDES PEREIRA, brasileiro, aposentado, porta-
dor da Cédula de Identidade RG nº. 12.864.249, inscrito no CPF/MF sob o nº. 018.466.328-89, casado sob o 
regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº. 6.515/77, com LOURDES DE FREITAS NOBRE 
PEREIRA, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 18.811.106-2, inscrita no CPF/MF 
sob o nº. 053.040.418-44, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Manoel Paulino David, nº. 17, Vila 
Campo Grande, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde janeiro de 1.986, 
e que de acordo com a ata notarial, o requerente declara que reside no imóvel desde janeiro de 1.986, quando 
foi designado para atender uma ocorrência de arrombamento na residência. Ao chegar após as devidas provi-
dências, foi informado pelos vizinhos de que não haviam moradores, pois algum tempo antes residiam um ca-
sal de idosos e que após a morte da senhora o seu esposo entrou em tratamento e desapareceu. O delegado 
não tinha ninguém para assumir a responsabilidade de guarda pelo local, o requerente então, prontificou-se a 
fazê-lo e assim ficou até o presente momento, referente ao IMÓVEL situado na Rua Manuel Paulino David, nº 
37, bairro do Campo Grande, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo 
pelo contribuinte nº. 121.013.0037-1, imóvel esse que se acha registrado em área maior conforme a matrícula 
nº. 134.069, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de CHOCOLATES EVELYN 
LTDA. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento Administra-
tivo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, 
CHOCOLATES EVELYN LTDA, MARIA DOS PRAZERES ESTEVAM DE SOUZA, JOSE BAIOCHI DE SOUZA, 
OLGA SUITER, ÁUREA ANGÉLICA NIZA SUITER; e EMILIO AUGUSTO SUITER, oferecerem eventual(is) 
impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, 
sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei 
Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias 
da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, 
proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro 
de Imóveis da Comarca da Capital, aos 08 de setembro de 2021. O Oficial.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.315.982, 
em 27 de agosto de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDI-
CIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinário – Art. 1.238 – CC, c/c 216-A – Lei. 6.015/77), Ata Notarial 
e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por  ANTONIO FUSTITONI, bra-
sileiro, aposentado, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.710.883-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 381.202.838-72 e sua mulher MARIA CANDIDA QUIRINO FUSTITONI, brasileira, aposentada, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 5.869.113-3-SSPSP, inscrita no CPF/MF sob o nº 073.831.908-23, casados 
sob o regime da comunhão de bens, de 1.971, residentes e domiciliados nesta Capital na Rua Capitania He-
reditárias, nºs. 1.401, apartamento 01, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, 
desde de 09 de janeiro de 2.006, adquirido de SANDRO JOSE CHAGAS e sua esposa PRISCILA FUSTITONI 
CHAGAS, que por instrumento particular de compromisso de venda e compra datado de 20 de junho de 
2.000, sendo que os últimos nomeados adquiriram de JOSE SEVERINO CAVALCANTI, que adquiriu dos 
titulares de domínio JOSE PEREIRA DE NORONHA e sua mulher VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA, sobre 
o APARTAMENTO nº 01, localizado no andar térreo do Edifício Alagoas, integrante do Conjunto Residencial 
Brasil, situado na Rua das Capitanias Hereditárias, nºs 1.401, 1.453, 1.491, 1.627 e 1.655, no 32º. Subdis-
trito – Capela do Socorro, com área útil de 54,4800m2, área de uso comum coberta 4,8319m2, área de uso 
comum descoberta de 6,6183m2, área total de 65,9302 m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,2794% do 
terreno e demais coisas comuns, cabendo ao referido apartamento o direito a uma vaga indeterminada, para 
estacionamento de um veiculo de passeio, localizado no estacionamento B; que se acha registrado, conforme 
a matricula nº 118.674, sob a titularidade dominial de JOSE PEREIRA DE NORONHA, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 3.234.275-SSP/SP, e sua mulher VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 5.774.287-SSP/SP, brasileira, do lar, inscritos no CPF/MF sob o nº 294.424.608-97, resi-
dentes e domiciliados nesta Capital, sem menção do endereço no assento imobiliário. Esta publicação é feita 
para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial 
para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, JOSE PEREIRA DE NORONHA; 
VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA; SANDRO JOSE CHAGAS; PRISCILA FUSTITONI CHAGAS; JOSE 
SEVERINO CAVALCANTI, CONJUNTO RESIDENCIAL BRASIL, por seu Sindico MAIRTON FELIPE DE SÁ, 
oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem as-
sim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso 
previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de 
Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de 
quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado 
e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 21 de julho de 2021. O Oficial.

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 CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO 
CONDOMÍNIO THE ONE RESIDENCE

A Comissão de Representantes Condomínio The One Residence, nos termos do ar-
tigo 49, da Lei 4.591/64, CONVOCA todos os Adquirentes de unidades do Condomí-
nio The One Residence, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 
13/09/2021 (segunda-feira), em 1ª chamada, às 18H30 e, em 2ª chamada às 19H00, 
cuja transmissão ocorrerá por meio de vídeo conferência, haja vista as questões sa-
nitárias, decorrentes 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/vivianeamaraladv 1º) Apresentação dos trabalhos realizados 
pela Comissão de Representantes e Escritório Viviane Amaral Advogados; 2º) 
Apresentação, para deliberação, de proposta global para retomada das obras, 
com votação de valores a serem assumidos por cada unidade, bem como demais 
condições para a sua viabilização; 3º) Caso haja aprovação do item “2º” da pauta, 
deliberação para outorga dos competentes poderes à Comissão de Representan-
tes, para assinatura dos respectivos documentos, contratos, para implementa-
ção da proposta e 4º) Outros assuntos de interesse geral.

Comissão de Representantes do Condomínio The One Residence.

7ª Vara Cível, do Foro de Bauru –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 
0011908-84.2013.8.26.0071 O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Bauru, Estado de 
São Paulo, Dr. JAYTER CORTEZ JUNIOR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao executado OSMAR 
LOPES OLIVEIRA, CPF 067.760.978-79, Nascido 23/07/1967, natural de Avai - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Busca e Apreensão de veículo convertida em Execução de Título Extrajudicial 
proposta pelo Banco J. Safra S/A, objetivando o recebimento de R$64.430,29, alegando em síntese 
ser credor do montante decorrentes do contrato de financiamento nº 146006932 celebrado em 
25/02/2011 representada por alienação Fiduciária, como consta dos autos que o executado não foi 
localizado, encontrandose o mesmo em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL com prazo de 15 dias, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
03 dias, sob pena de penhora, efetue o pagamento da dívida, custas e honorários advocatícios 
fixados em 10% podendo ser reduzido pela metade em caso de pagamento integral no prazo legal 
(art. 827 CPC) e, no prazo de 15 dias, poderá oferecer EMBARGOS Á EXECUÇÃO ou mediante o 
depósito de 30% do valor total, podendo parcelar o restante em até 6 parcelas mensais com 
correção monetária e juros de 1% ao mês. Rejeitados os embargos ou, inadimplemento das 
parcelas, acarreta-se na elevação dos honorários além de outras penalidades previstas em lei. 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 Bauru-SP. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0027205-

44.2013.8.26.0100 (U-451) A Dra. Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 

Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Edson Rodrigues Barbosa, 

Tomale Agropastoril Ltda, Sonia Itoko Shinohara, Companhia Imobiliária Parque da Mooca, Gilberto Lerio, Paulo Esper 

Jorge, Valentim Audino de Oliveira, Walter Machado Garcia, Eunice Machado Garcia, Federação Espírita do Estado de 

SãoPaulo, Assistência aos Pobres do Luso, Emely Nakhoul Scatigno, Gustavo George Nakhoul Scatigno, Renata 

Nakhoul Scatigno, Leandro Vito Nakhoul Scatigno, Laura Scatigno D Ássunção, Vito Modesto Scatigno, Laura Recupero 

Scatigno, Leida Corado Garcia, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 

casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Antonios Chahid Saab e Nadia Said Saab ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 

visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Comendador Roberto Ugolini nº 163, Moóca, São Paulo-SP, com 

área de 279,44 m², contribuinte nº 032.174.0080-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 

expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo 

de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 

curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 16 de agosto de 2021.

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.
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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 considerado 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. Para que todos eventuais interessados possam ter acesso a este 
leilão, é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser consultada no site: www.globoleiloes.com.br. Leiloeiro Oficial: CÁSSIA NEGRETE NUNES 
BALBINO, JUCESP n ° 1.151.

DATA RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu. Loc.: SP. Leilão de Informática, Móveis e Eletros. DATA 
RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Loja do Mecânico. Loc.: SP. Serras, Lixadeiras, Parafusadeiras, Esmerilhadeiras, Politriz. 
DATA RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 4ª Vara Cível da Lapa 1ª Praça. Loc.: SP. Televisores, quadros e mesa de madeira. DATA 
RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 2ª Vara Cível de São Vicente/SP. Loc.: SP. Apartamento com 66m², em São Vicente/SP. DATA 
RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold Trade Recycle. Loc.: RS. Motor Indução, Bombas Dosadora, Servidor, 
Nobreak, Etc. DATA RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold HM Engenharia. Loc.: SP. Honda Civic EXL CVT 2.0. DATA 
RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Casa8. Loc.: SP. Casa8. DATA RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold 
Etna. Loc.: SP. Sofás, Aparadores, Poltronas, Cadeiras e Etc. DATA RETROATIVA: 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.

DATA RETROATIVA: 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.

DATA RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Systems. Loc.: SP. Prateleiras, Estruturas Armazenagem, Empilhadeiras. DATA 
RETROATIVA: 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.

DATA RETROATIVA: 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.

DATA RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. TNT. Loc.: MG, PR, RJ, RS. Volkswagen Gol, Caminhão Baú, Sucata de Cavalo. 
DATA RETROATIVA: 08/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. P&G Manaus. Loc.: AM. Máquina Seladora Koch. DATA RETROATIVA: 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.
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10/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Empresa Vende - 11h. Loc.: DF, MG, PB, PR, RJ, RN, RS, SP. Sucatas de Cancelas, Eletrônicos, e Itens de 
Cozinha, etc. 10/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Nortis - 14h. Loc.: SP. Pedra Cuba, Vasos, Armários, Microonda, Refrigerador. 13/09/2021 
A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu - 9h. Loc.: SP. Televisores, Celulares, Monitores, Cpus, Etc. 13/09/2021 A PARTIR DAS 
10:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 52m² em Demarchi, São Bernardo do Campo/SP. 13/09/2021 A PARTIR DAS 
13:30h. MA Imóveis - Santander 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 - SOROCRED. Loc.: SP. Terrenos em Barueri/SP, Itu/SP e Sorocaba/SP. 13/09/2021 
A PARTIR DAS 15:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Apto 511m² em Ribeirão Preto/SP - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 
14/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 262m² em Atibaia/SP - Alienação Fiduciária 1ª Praça. 
14/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 178m² em São Caetano do Sul/SP - Alienação. 14/09/2021 
A PARTIR DAS 15:00h. Sold Dafiti - 15h. Loc.: MG. Vestuário, Calçados, Acessórios, etc. 15/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Sold Loja do 
Mecânico - 10h. Loc.: SP. Máquina de Pintura, Pistola de Pintura, Furadeira, Serra. 15/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. Sold Ind. Téxtil Belmar 
- 10:30h. Loc.: SP. Caixa de Sucatas, Cadeiras, CPU’s, Monitores. 15/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Bild - 14h. Loc.: SP. Pisos, 
Revestimentos, Porcelanato, Cerâmicas, Etc. 15/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold TMM Restaurante Saijou - 15h. Loc.: SP. Refrigeradores, 
Mesas, Cadeiras, Fogão, Cooktop, Forno. 15/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold Azul com Verde Administradora -. Loc.: SP. Beliches, 
Colchões, Refrigeradores, Sofá, Máquina de. 16/09/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Prédio 
Comercial - Araraquara/SP - Alienação Fiduciária 1ª Praça. 16/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. JEC de Itaquera/SP 10h 2ª Praça. Loc.: SP. Honda 
Civic 2007. 16/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. 4ª Vara Cível de Ribeirão Preto/SP. Loc.: SP. Casa no Condomínio Residencial Guedes e Tonani. 
16/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: GO. Casa 150m² no Jardim Morumbi em Itumbiara/GO. 
16/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. MA IMÓVEIS - Banco Inter -. Loc.: SP. Apto 84m² em Mauá/SP - Pagto 24 a 240 x - Até 49% Abaixo da 
Avaliação. 16/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold Nacional Letras Comunicação. Loc.: SP. Guilhotina Newton, Dobradeira, Máquina de Solda, 
Serra.

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.

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-10h. Loc.: RS. Veículos, Caminhões, Ônibus, Retroescavadeiras, Pás.
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.

10/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business-12h. Loc.: SP. Porta Pallets, Prateleiras Industriais, Caixas Plásticas. 14/09/2021 A PARTIR 
DAS 14:30h. AMG Comex-14:30h. Loc.: SP. Compressor, Gerador, Pórtico, Disjuntor, Maqs Industriais. 15/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log 
Systems-12h. Loc.: SP. Estruturas Porta Pallets, Prateleiras Ind., Bandejas, Caixas. 15/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Luma - 13h. Loc.: SP. 
Veículos blindados e Antigos para colecionadores. 16/09/2021 A PARTIR DAS 14:45h. AMG Comex-14:45h. Loc.: SP. Empilhadeiras, Gerador, 
Motores, 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.

16/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. GRUPO PROVAC. Loc.: RJ. Pás-Carregadeiras, Mini Pás-Carregadeiras, Reboques Tipo.
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.  João Roberto da Costa - JUCESP nº 473.
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.

10/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Mapfre-14h. Loc.: SP. Veículos Sinistrados: Fiat Toro, Fiat Siena, Jeep Renegade.
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.

10/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. PME Eringer - 11:30h. Loc.: SP. Centro de Usinagem Okuma, e Romi. Torno CNC Mazaki. 10/09/2021 A 
PARTIR DAS 13:00h. Boehringer - 13h. Loc.: SP. Notebooks Dell e Lenovo, Desktops Lenovo, Dell e. 10/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Unisys-
15h. Loc.: SP. Estações de Trabalho Duplas com Cadeiras. 10/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Solistica-16h. Loc.: AL, BA, MA, PA, RN, RS, SP. 
Iveco Daily, Caminhões Baú MB, Cavalo Mecânico Iveco. 13/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Tropical - 10h. Loc.: BA, GO, MT, PE, SP. Caminhões, 
Carrocerias, Cavalo Mecânico, Semirreboque e. 13/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. PME Oeste Engenharia - 10:30h. Loc.: SC. Volkswagen 
Saveiro 1.8, e Caminhão Betoneira Mercedes-. 13/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Fórmula Zero-11h. Loc.: PA. Volkswagen Amarok, Toyota 
Hilux, Mercedes-Benz e. 13/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Schulz - 14:30h. Loc.: SC. Motobombas, Geradores, Rocadeiras, Cortadores de. 
13/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Totalflex - 15h. Loc.: MG. Caminhão Guindauto Scania P310. 14/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PME 
Central de Equipamentos - 10h. Loc.: SC. Escada Rolante Atlas, Ilhas de Congelados Eletrofio, Racks. 14/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. 
Benteler - 10:30h. Loc.: SP. Prensa Hidráulica Schuler. 14/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Mac Imóveis-13h. Loc.: CE. Aprox. 27.840 Kg De 
Estruturas Metálicas - Perfil Soldado. 14/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Usina Ester-14h. Loc.: SP. Veículos de Passeio, Utilitários, Caminhões 
Baú, Tratores. 14/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. SLC Agrícola-16h. Loc.: BA, MA, MS, MT, PI. Veículos, Caminhões Carga Seca, Colheitadeiras. 
14/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Continental - 16:30h. Loc.: SP. Calandra 3 Rolos e Prensas Hidráulicas. 14/09/2021 A PARTIR DAS 17:00h. 
Schulz-17h. Loc.: SC. Politriz, Rebitador Pneumático, Estojo de Ferramentas. 15/09/2021 A PARTIR DAS 12:30h. Bauko - 12:30h. Loc.: SP. 
Empilhadeira TOYOTA, Transpaleteira Elétrica, Paleteira. 15/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Pedertractor - 13:30h. Loc.: SP. Maquina Laser 
Alimentador Trumpf, Centro Usinagem. 15/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. DSM Pallets - 14:30h. Loc.: GO, MS, MT, PA, PR, RO, RS, SP. Pallets 
de Madeira. 15/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. PME Pessoa Física - 15:30h. Loc.: SP. Esteira Transportadora, cadeiras, Cafeteiras, Cancelas. 
15/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Schulz-16:30h. Loc.: SC. Lixadeira, Grampeadores, Pinadores, Parafusadeiras e. 16/09/2021 A PARTIR DAS 
10:00h. Dracena Rental - 10h. Loc.: SP. Veículos leves e Veículos Utilitários. 16/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Arcelor Mittal - 11h. Loc.: ES. 
Caminhões, Sprinter, Empilhadeira, Peças Automotivas. 16/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Techint-11:30h. Loc.: PR. Conexões Diversos, 
Curvas, TE, Meia, Luvas, Cotovelos e. 16/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. GM-12h. Loc.: SP. Itens de Informática: Notebooks, Desktops, 
Workstations e. 16/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Container - 13h. Loc.: MG. Ferramentas, Prensa, Maquinas de Solda, Exaustor, 
Cilindro. 16/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Bree Energy - 13:30h. Loc.: PR. Chave Seccionadora, Disjuntores, Fusíveis, Cabos. 16/09/2021 A 
PARTIR DAS 14:00h. Compartilhado 1096 A-14h. Loc.: BA, MG, MS, PR, RJ, SC, SP. Empilhadeiras. 16/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Jaguar 
Land Rover-15h. Loc.: RJ. Braço de Medição Romer Absolute. 16/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Schulz - 16h. Loc.: SC. Tornos, Estabilizador, 
Fresadora, etc. 16/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Mendes Transportes-16:30h. Loc.: MS. Volkswagen Variant, Cavalo Mecânico, Rolo 
Compactador. 16/09/2021 A PARTIR DAS 20:00h. Joias Raras Leilões-20h. Loc.: SP. Leilão de Joias. 

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.

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021 - PROCESSO Nº 55/2021

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
ELETRÔNICO- Nº 29/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço global, 
visando prestação de serviços de implantação, gerenciamento, administração, emissão e 
fornecimento mensal de cartões eletrônicos e/ou magnéticos denominados Vale Refeição 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, para as custear despesas 
com as refeições dos servidores (motoristas, enfermeiros e auxiliares de enfermagem), 
nos termos do que autoriza a Lei Municipal 1.662/2015, de 05/11/2015, conforme 
especificado no Anexo I – Termo de Referência. Abertura da proposta: 09/09/2021 às 
08h00min. Início da disputa: 22/09/2021 às 09h30min. Valor do Edital: Gratuito. O 
Edital e seus Anexos estarão disponíveis para retirada no horário comercial na Prefeitura 
Municipal de Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante a 
apresentação de um Pen Drive, de boa qualidade, para gravação do respectivo edital, 
através do e-mail licitacao@corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar 
os dados cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou 
pelo site www.corumbatai.sp.gov.br com o respectivo preenchimento do comprovante de 
retirada do edital pelo site, visando a eventual e futura comunicação entre esta prefeitura 
e empresa. Corumbataí, 09/09/2021. Pregoeiro (Portaria 7518/2021).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

8ª VARA CÍVEL DE SANTO ANDRÉ -  Pça. IV Centenário, 03 - Centro - CEP 09040-
906 - Fone: (11) 4435-6829 - E-mail: stoandre8cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO.
Prazo: 20 dias. Proc. nº 0005973-93.2018.8.26.0554. O Dr. ALBERTO GENTIL DE
ALMEIDA PEDROSO, MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santo
André/SP, na forma da lei. FAZ SABER a MANUEL LOPEZ SIERRA (CPF 528.542.568-
91; RG/RNE 3229458), que OTHIL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. lhe ajuizou o
INCIDENTE de DESCONSIDERAÇÃO de PERSONALIDADE JURÍDICA para inclusão
do mesmo no pólo passivo do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido em face de
FRUTAS LOPES SIERRA LTDA. (proc. nº 0021032-92.2016.8.26.0554), alegando que
não localizou bens da executada, passíveis de penhora, diante do fechamento
irregular da mesma. Estando o sócio em lugar incerto e não sabido, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
MANIFESTE-SE sobre o incidente e apresente as provas cabíveis (art. 135 do
CPC), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de que
não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL (por extrato).
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 25 de agosto de 2021.

SF 397 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 16/08/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 397 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 16/08/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057605-5 em 31/08/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1063129-58.2020.8.26.0002. A Dra. Cláudia Carneiro Cal-
bucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro - SP. Faz Saber a JULIO CESAR AFONSO 
CUGINOTTI, CPF. 410.105.858-00, que CONDOMÍNIO VILLA AMALFI, lhe ajuizou uma ação de Consignação em Paga-
mento, alegando em síntese: o consignante recebeu um valor referente a desapropriação de uma área comum para pas-
sagem parcial de obras do monotrilho, cujo processo tramitou sob o nº 1039565-04.2014.8.26.0053, com o recebimento da 
indenização fora deliberado na assembleia de 28/02/2019 que o montante seria repassado aos proprietários das unidades 
condôminas, no entanto, com relação a unidade autônoma nº 25, resta a dúvida sobre quem receberá tal quantia,  se os 
proprietários titulares constantes na matrícula ou os prováveis promitentes compradores, portanto, não restou alternativa 
senão consignar o valor de R$21.428,92, devidamente depositado na presente ação. 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 publi-
cado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2021. 

32ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1085373-75.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO DE SOUZA PIMENTA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a SAC SOCIEDADE AUXILIAR DE CRÉDITO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ. 28.400.828/0001-56, na pessoa de seu 
representante legal, que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THE FIRST FULL SERVICE FLAT lhe ajuizou a ação de Execução de 
Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 33.583,44 (agosto/2021), decorrente das Despesas Condominiais corres-
pondentes a Unidade Autônoma nº 32, localizada no 3º andar do condomínio autor. E, estando a executada em local 
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 03 dias, pague o débito, ocasião em que a verba honorária 
será reduzida pela metade, ou reconheça o crédito, depositando 30% do valor em execução, podendo ainda, opor embar-
gos, em 15 dias, prazos estes que fluirão após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos 
bastem para garantia da dívida. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 09 de setembro de 2021. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.259.025, em 
27 de março de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos 
elencados no referido dispositivo legal, apresentados por IRAMIDES PEREIRA, brasileiro, aposentado, porta-
dor da Cédula de Identidade RG nº. 12.864.249, inscrito no CPF/MF sob o nº. 018.466.328-89, casado sob o 
regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº. 6.515/77, com LOURDES DE FREITAS NOBRE 
PEREIRA, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 18.811.106-2, inscrita no CPF/MF 
sob o nº. 053.040.418-44, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Manoel Paulino David, nº. 17, Vila 
Campo Grande, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde janeiro de 1.986, 
e que de acordo com a ata notarial, o requerente declara que reside no imóvel desde janeiro de 1.986, quando 
foi designado para atender uma ocorrência de arrombamento na residência. Ao chegar após as devidas provi-
dências, foi informado pelos vizinhos de que não haviam moradores, pois algum tempo antes residiam um ca-
sal de idosos e que após a morte da senhora o seu esposo entrou em tratamento e desapareceu. O delegado 
não tinha ninguém para assumir a responsabilidade de guarda pelo local, o requerente então, prontificou-se a 
fazê-lo e assim ficou até o presente momento, referente ao IMÓVEL situado na Rua Manuel Paulino David, nº 
37, bairro do Campo Grande, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo 
pelo contribuinte nº. 121.013.0037-1, imóvel esse que se acha registrado em área maior conforme a matrícula 
nº. 134.069, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de CHOCOLATES EVELYN 
LTDA. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento Administra-
tivo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, 
CHOCOLATES EVELYN LTDA, MARIA DOS PRAZERES ESTEVAM DE SOUZA, JOSE BAIOCHI DE SOUZA, 
OLGA SUITER, ÁUREA ANGÉLICA NIZA SUITER; e EMILIO AUGUSTO SUITER, oferecerem eventual(is) 
impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, 
sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei 
Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias 
da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, 
proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro 
de Imóveis da Comarca da Capital, aos 08 de setembro de 2021. O Oficial.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.315.982, 
em 27 de agosto de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDI-
CIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinário – Art. 1.238 – CC, c/c 216-A – Lei. 6.015/77), Ata Notarial 
e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por  ANTONIO FUSTITONI, bra-
sileiro, aposentado, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.710.883-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 381.202.838-72 e sua mulher MARIA CANDIDA QUIRINO FUSTITONI, brasileira, aposentada, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 5.869.113-3-SSPSP, inscrita no CPF/MF sob o nº 073.831.908-23, casados 
sob o regime da comunhão de bens, de 1.971, residentes e domiciliados nesta Capital na Rua Capitania He-
reditárias, nºs. 1.401, apartamento 01, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, 
desde de 09 de janeiro de 2.006, adquirido de SANDRO JOSE CHAGAS e sua esposa PRISCILA FUSTITONI 
CHAGAS, que por instrumento particular de compromisso de venda e compra datado de 20 de junho de 
2.000, sendo que os últimos nomeados adquiriram de JOSE SEVERINO CAVALCANTI, que adquiriu dos 
titulares de domínio JOSE PEREIRA DE NORONHA e sua mulher VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA, sobre 
o APARTAMENTO nº 01, localizado no andar térreo do Edifício Alagoas, integrante do Conjunto Residencial 
Brasil, situado na Rua das Capitanias Hereditárias, nºs 1.401, 1.453, 1.491, 1.627 e 1.655, no 32º. Subdis-
trito – Capela do Socorro, com área útil de 54,4800m2, área de uso comum coberta 4,8319m2, área de uso 
comum descoberta de 6,6183m2, área total de 65,9302 m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,2794% do 
terreno e demais coisas comuns, cabendo ao referido apartamento o direito a uma vaga indeterminada, para 
estacionamento de um veiculo de passeio, localizado no estacionamento B; que se acha registrado, conforme 
a matricula nº 118.674, sob a titularidade dominial de JOSE PEREIRA DE NORONHA, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 3.234.275-SSP/SP, e sua mulher VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 5.774.287-SSP/SP, brasileira, do lar, inscritos no CPF/MF sob o nº 294.424.608-97, resi-
dentes e domiciliados nesta Capital, sem menção do endereço no assento imobiliário. Esta publicação é feita 
para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial 
para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, JOSE PEREIRA DE NORONHA; 
VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA; SANDRO JOSE CHAGAS; PRISCILA FUSTITONI CHAGAS; JOSE 
SEVERINO CAVALCANTI, CONJUNTO RESIDENCIAL BRASIL, por seu Sindico MAIRTON FELIPE DE SÁ, 
oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem as-
sim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso 
previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de 
Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de 
quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado 
e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 21 de julho de 2021. O Oficial.

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 CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO 
CONDOMÍNIO THE ONE RESIDENCE

A Comissão de Representantes Condomínio The One Residence, nos termos do ar-
tigo 49, da Lei 4.591/64, CONVOCA todos os Adquirentes de unidades do Condomí-
nio The One Residence, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 
13/09/2021 (segunda-feira), em 1ª chamada, às 18H30 e, em 2ª chamada às 19H00, 
cuja transmissão ocorrerá por meio de vídeo conferência, haja vista as questões sa-
nitárias, decorrentes 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/vivianeamaraladv 1º) Apresentação dos trabalhos realizados 
pela Comissão de Representantes e Escritório Viviane Amaral Advogados; 2º) 
Apresentação, para deliberação, de proposta global para retomada das obras, 
com votação de valores a serem assumidos por cada unidade, bem como demais 
condições para a sua viabilização; 3º) Caso haja aprovação do item “2º” da pauta, 
deliberação para outorga dos competentes poderes à Comissão de Representan-
tes, para assinatura dos respectivos documentos, contratos, para implementa-
ção da proposta e 4º) Outros assuntos de interesse geral.

Comissão de Representantes do Condomínio The One Residence.

7ª Vara Cível, do Foro de Bauru –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 
0011908-84.2013.8.26.0071 O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Bauru, Estado de 
São Paulo, Dr. JAYTER CORTEZ JUNIOR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao executado OSMAR 
LOPES OLIVEIRA, CPF 067.760.978-79, Nascido 23/07/1967, natural de Avai - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Busca e Apreensão de veículo convertida em Execução de Título Extrajudicial 
proposta pelo Banco J. Safra S/A, objetivando o recebimento de R$64.430,29, alegando em síntese 
ser credor do montante decorrentes do contrato de financiamento nº 146006932 celebrado em 
25/02/2011 representada por alienação Fiduciária, como consta dos autos que o executado não foi 
localizado, encontrandose o mesmo em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL com prazo de 15 dias, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
03 dias, sob pena de penhora, efetue o pagamento da dívida, custas e honorários advocatícios 
fixados em 10% podendo ser reduzido pela metade em caso de pagamento integral no prazo legal 
(art. 827 CPC) e, no prazo de 15 dias, poderá oferecer EMBARGOS Á EXECUÇÃO ou mediante o 
depósito de 30% do valor total, podendo parcelar o restante em até 6 parcelas mensais com 
correção monetária e juros de 1% ao mês. Rejeitados os embargos ou, inadimplemento das 
parcelas, acarreta-se na elevação dos honorários além de outras penalidades previstas em lei. 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 Bauru-SP. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0027205-

44.2013.8.26.0100 (U-451) A Dra. Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 

Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Edson Rodrigues Barbosa, 

Tomale Agropastoril Ltda, Sonia Itoko Shinohara, Companhia Imobiliária Parque da Mooca, Gilberto Lerio, Paulo Esper 

Jorge, Valentim Audino de Oliveira, Walter Machado Garcia, Eunice Machado Garcia, Federação Espírita do Estado de 

SãoPaulo, Assistência aos Pobres do Luso, Emely Nakhoul Scatigno, Gustavo George Nakhoul Scatigno, Renata 

Nakhoul Scatigno, Leandro Vito Nakhoul Scatigno, Laura Scatigno D Ássunção, Vito Modesto Scatigno, Laura Recupero 

Scatigno, Leida Corado Garcia, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 

casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Antonios Chahid Saab e Nadia Said Saab ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 

visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Comendador Roberto Ugolini nº 163, Moóca, São Paulo-SP, com 

área de 279,44 m², contribuinte nº 032.174.0080-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 

expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo 

de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 

curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 16 de agosto de 2021.

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.

A7gazetasp.com.br
Quinta-feira, 9 De setembro De 2021 

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de De-
senvolvimento, Licenciamento de um Portal Web Site, customização de layout, criação, 
migração de dados, capacitação de servidores, serviços de hospedagem em datacenter do 
município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 22 de setembro de 2021, às 09 horas.

O edital estará disponível aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.br e 
www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria 
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, 08 de setembro de 2021.

Mauro Nunes Junior - Secretário de Suprimentos e Qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
OBJETO: Alienação de imóveis públicos municipais, sob o regime de concessão de direito real de 
uso por tempo indeterminado, para fins industriais, comerciais e de serviços, localizados nos Parques 
Industriais Toufik Rachid Razuk e Fuad Razuk – Pederneiras/SP. ENCERRAMENTO: 14/10/2021, às 
9:00 hs. O Edital completo encontra-se disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br e na Secreta-
ria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal. Maiores informações na Prefeitura, através do 
telefone (14) 3283-9576, com o responsável pelas licitações. Pederneiras, 08 de setembro de 2021.

Ivana Maria Bertolini Camarinha – Prefeita Municipal 

Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A.
CNPJ nº 05.881.258/0001-68

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em Reais Mil)
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Cumprindo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2020 e 2019. Finalmente, a administração da Elemidia Consultoria e Serviços Marketing S.A. agradece aos acionistas, clientes e instituições financeiras pelo apoio e confiança depositados, em especial aos 
colaboradores, pela dedicação e esforços empreendidos.

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - Diretor Presidente
Ricardo de Almeida Winandy - Diretor Financeiro
Willian Ykeuti - Contador - CRC 1SP 196.148/O-6

Balanço patrimonial 2020 2019
Ativo/Circulante 77.671 85.826

  Caixa e equivalentes de caixa 41.972 42.049

  Contas a receber 32.960 39.773

  Adiantamentos 1.761 3.875

  Tributos a recuperar 880 129

  Outros créditos 98 –

 Não circulante 87.945 107.531

  Créditos com partes relacionadas 9 –

  Depósitos judiciais 424 –

  Tributos diferidos ativos 9.292 11.444

  Outros créditos 102 117

  Investimentos 4.108 4.313

  Imobilizado 64.246 69.634

  Intangível 5.256 7.156

  Direito de uso em arrendamentos 4.508 14.867

Total do ativo 165.616 193.357

Balanço patrimonial 2020 2019
Passivo/Circulante 46.811 52.220
  Fornecedores 23.067 24.285
  Empréstimos e financiamentos 1.609 1.776
  Passivo de arrendamento 1.565 3.864
  Obrigações trabalhistas 3.689 11.537
  Obrigações tributárias 1.045 7.431
  Receitas antecipadas 12.112 3.327
  Dividendos a pagar 3.724 –
 Não circulante 9.572 65.112
  Debêntures – 50.224
  Empréstimos e financiamentos – 1.649
  Passivo de arrendamento 3.360 11.169
  Obrigações tributárias 3.834 1.774
  Provisão para ações judiciais 1.947 296
  Obrigações com partes relacionadas 431 –
 Total do Passivo 56.383 117.332
 Patrimônio líquido 109.233 76.025
  Capital social 30.293 24.466
  Reserva de capital 29.894 2.011
  Reserva de lucros 49.046 49.548
Total do passivo e do patrimônio líquido 165.616 193.357

Demonstração do resultado 2020 2019
Receita operacional líquida 105.262 160.808
 Custos dos serviços prestados (29.833) (70.384)
Lucro bruto 75.429 90.424
Receitas (despesas) operacionais (68.267) (34.748)
 Despesas comerciais (3.903) (20.193)
 Despesas gerais e administrativas (66.200) (15.410)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 2.041 817
 Resultado de equivalência patrimonial (205) 38
Lucro operacional 7.162 55.676

Demonstração do resultado abrangente 2020 2019

Lucro líquido do exercício 3.918 36.285

Total do resultado abrangente do exercício 3.918 36.285

Demonstração das mutações  
do patrimônio líquido

Capital social Reservas de capital Reserva de lucros

Capital 
social

(–) Capital  
a inte- 

gralizar
Ações em 
tesouraria

Outorga 
de ações

Outras 
reservas 

de capital
Reserva 

legal

Reserva de 
retenção 
de lucros

Total de 
reserva 

de lucros

Resultado 
do 

exercício Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 26.148 (516) (1.166) 1.986 – 3.268 26.616 29.884 – 56.336
Plano de opções de ações – – – 25 – – – – – 25
Lucro líquido do exercício – – – – – – – – 36.285 36.285
Reserva legal – – – – – 1.625 – 1.625 (1.625) –
Transferência para reserva de retenção de lucros – – – – – – 18.039 18.039 (18.039) –
Dividendos e juros sobre capital próprio – – – – – – – – (3.138) (3.138)
Pagamento de dividendos aos Acionistas – – – – – – – – (13.483) (13.483)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 26.148 (516) (1.166) 2.011 – 4.893 44.655 49.548 – 76.025
Aumento de capital 4.039 (237) – – – – – – – 3.802
Venda de ações em tesouraria – – 1.166 – – – (696) (696) – 470
Integralização do capital – 753 – – – – – – – 753
Aumento de capital 106 – – – 29.894 – – – – 30.000
Plano de opções de compra de ações (reversão) – – – (2.011) – – – – – (2.011)
Lucro líquido do exercício – – – – – – – – 3.918 3.918
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – – – – – (3.724) (3.724)
Transferência para reserva de retenção de lucros – – – – – – 194 194 (194) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 30.293 – – – 29.894 4.893 44.153 49.046 – 109.233

Demonstrações dos fluxos de caixa 2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) antes dos impostos 6.070 53.729
Itens que não afetam o caixa operacional 26.480 73.066
Encargos de empréstimos e financiamentos,
 debêntures e arrendamentos 1.395 2.267
Provisão para demandas judiciais 1.651 247
Provisão para perdas de crédito esperadas (958) 119
Depreciação e amortização 19.900 16.126
Equivalência patrimonial 205 (38)
Baixa de ativos imobilizado e intangível 270 591
Baixa de arrendamentos financeiros (42) –
Plano de opção de ações (2.011) 25
Aumento/(diminuição) nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber 7.772 (16.980)
Tributos a recuperar (750) (36)
Adiantamentos a fornecedores 2.114 1.039
Depósitos judiciais (424) (15)
Outros ativos 338 –
Fornecedores (1.218) 8.818
Obrigações trabalhistas (7.848) 2.931
Obrigações tributárias (4.326) 381
Receitas antecipadas 8.785 (1.017)
Caixa líquido originado das atividades operacionais 30.923 68.187
Imposto de renda e contribuição social pagos – (17.151)
Juros pagos (1.115) (821)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
 depois do IR, CS e juros pagos 29.808 50.215
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (11.328) (45.079)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
 investimentos (11.328) (45.079)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures – 50.000
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (51.831) (2.791)
Pagamento de passivo de arrendamento mercantil (1.751) (4.101)
Aumento de capital 35.025 –
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos – (23.448)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades de financiamentos (18.557) 19.660
Aumento (redução) líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa (77) 24.796
Caixa no início do exercício 42.049 17.253
Caixa no final do exercício 41.972 42.049

Demonstração do resultado 2020 2019
Resultado financeiro (1.092) (1.947)
 Receitas financeiras 1.931 1.037
 Despesas financeiras (3.023) (2.984)
Lucro antes do IR e CS 6.070 53.729
 Imposto de renda e contribuição social - correntes – (21.052)
 Imposto de renda e contribuição social - diferidos (2.152) 3.608
Lucro líquido do exercício 3.918 36.285
Lucro por ação (expresso em R$ por ação): Básico 0,1192 1,4985
Diluído 0,1192 1,4183

As Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes 
estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia

Balanço patrimonial 2020 2019 2018
Reapre- 
sentado

Reapre- 
sentado

Ativo/Circulante 6.570 8.709 9.244
  Caixa e equivalentes de caixa 867 1.016 1.339
  Contas a receber 2.770 4.969 5.129
  Adiantamentos 3 – –
  Tributos a recuperar 2.795 2.631 2.714
  Despesas pagas antecipadamente 135 93 62
 Não circulante 15.023 9.633 9.201
  Créditos com partes relacionadas 10.417 4.499 3.874
  Depósitos judiciais 64 – –
  Tributos diferidos ativos 490 – –
  Outros créditos 14 14 14
  Imobilizado 3.976 5.045 5.294
  Intangível 62 75 19
Total do ativo 21.593 18.342 18.445
Passivo/Circulante 8.192 4.580 5.028
  Fornecedores 7.562 2.295 2.796
  Obrigações trabalhistas 207 180 154
  Obrigações tributárias 396 2.082 2.064
  Adiantamentos de clientes – – 14
  Receitas antecipadas 27 – –
  Outras obrigações – 23 –
 Não circulante 5.666 1.515 2.294
  Tributos diferidos passivos – 1.199 65
  Obrigações tributárias 784 – 1.801
  Obrigações com partes relacionadas 4.882 316 428
 Patrimônio líquido 7.735 12.247 11.123
  Capital social 10.567 10.567 10.567
  Reserva de lucros – 8.095 5.680
  Prejuízos acumulados (2.832) (6.415) (5.124)
Total do passivo e do patrimônio líquido 21.593 18.342 18.445

Demonstração do resultado 2020 2019
Reapresentado

Receita operacional líquida 13.371 22.614
 Custos dos serviços prestados (12.511) (12.167)
Lucro bruto 860 10.447
Receitas (despesas) operacionais (6.271) (7.325)
 Despesas comerciais (94) (824)
 Despesas gerais e administrativas (2.756) (2.838)
 Outras receitas (despesas) 
  operacionais, líquidas (3.421) (3.663)
Lucro (prejuízo) operacional (5.411) 3.122
Resultado financeiro (265) (422)
 Receitas financeiras 38 6
 Despesas financeiras (303) (428)
Lucro (prejuízo) antes do IR e CS (5.676) 2.700
 IR e CS - corrente (548) (419)
 IR e CS - diferidos 1.689 (1.134)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (4.535) 1.147
Lucro por ação (expresso em R$ por ação)
Básico (0,5396) 0,1365
Diluído (0,5396) 0,1365

Demonstração dos resultados abrangentes 2020 2019
Reapresentado

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (4.535) 1.147
Total do resultado abrangente do exercício (4.535) 1.147

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Reserva de lucros
Capital  
social

Reserva  
legal

Reserva de  
lucros a realizar

Total de reserva  
de lucros

Prejuízos  
acumulados

Total do patrimônio 
 líquido

Saldos em 01 de janeiro de 2019 10.567 284 5.396 5.680 – 16.247
Ajuste para correção de erros – – – – (5.124) (5.124)
Saldos em 01 de janeiro de 2019 (reapresentado) 10.567 284 5.396 5.680 (5.124) 11.123
Lucro líquido do exercício – – – – 1.147 1.147
Destinações – 122 2.293 2.415 (2.415) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (23) (23)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado) 10.567 406 7.689 8.095 (6.415) 12.247
Dividendos mínimos obrigatórios - Reversão – – – – 23 23
Prejuízo do exercício – – – – (4.535) (4.535)
Transferência de reserva de lucros a realizar – – (7.689) (7.689) 7.689 –
Reversão de reserva legal para absorção de prejuízos – (406) – (406) 406 –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 10.567 – – – (2.832) 7.735

Demonstrações dos fluxos de caixa 2020 2019
Reapre- 
sentado

Lucro líquido (prejuízo) antes dos impostos (5.676) 2.700
Itens que não afetam o caixa operacional
Provisão para perdas de crédito esperadas 10 (18)
Depreciação e amortização 1.084 852

(4.582) 3.534
Aumento/(diminuição) nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber 2.188 179
Tributos a recuperar (164) 82
Adiantamentos a fornecedores (3) –
Depósitos judiciais (64) –
Outros ativos (1.395) (767)
Fornecedores 5.269 (503)
Obrigações trabalhistas 27 26
Obrigações tributárias (903) (1.782)
Adiantamento de clientes – (14)
Receitas antecipadas 27 –
Caixa líquido originado das atividades operacionais 400 755
Imposto de renda e contribuição social pagos (548) (419)
Caixa líquido originado das (aplicado nas) atividades 
 operacionais depois do IR, CS e juros pagos (148) 336
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (1) (659)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (1) (659)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (149) (323)
Caixa no início do exercício 1.016 1.339
Caixa no final do exercício 867 1.016As Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Diretoria
Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - Diretor Presidente

Ricardo de Almeida Winandy - Diretor Financeiro
Alexandre Guerrero Martins - Diretor Comercial

Contador
 Willian Ykeuti - CRC 1SP 196.148/O-6

TV Minuto S.A.
CNPJ 14.369.047/0001-31

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020, 2019 e de 2018 (Em Reais Mil)
Relatório da Administração: Senhores acionistas: Cumprindo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2020, 2019 
e 2018. Finalmente, a administração da TV Minuto S.A. agradece aos acionistas, clientes e instituições financeiras pelo apoio e confiança depositados, em especial aos colaboradores, pela dedicação e esforços empreendidos.

PANIA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - CNPJ nº 10.628.623/0001-67

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

Demonstrações Financeiras - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
Balanço Patrimonial Demonstração do Fluxo de CaixaDemonstração do Resultado

Rosa Maria Salvetti - Administradora

ATIVO 2020 2019
Circulante 8.850.538 28.428.076
 Caixa e equivalentes de caixa 8.436.673 27.900.717
 Contas a receber de clientes - 376.712
 Adiantamentos e outros 38.884 9.006
 Impostos e contribuições a recuperar 141.641 141.641
 Estoque 233.340 -
Não-circulante 27.700.170 2.558.634
 Outros ativos - 4.344
 Investimentos 292.200 292.200
 Imobilizado 21.302 -
 Construções em Andamento 25.250.249 -
 Propriedade para Investimento 2.136.419 2.262.090
Total ativo 36.550.708 30.986.711
PASSIVO 2020 2019
Circulante 32.102.688 27.245.989
 Fornecedores 4.382.851 210
 Bens Terceiros em Comodato 395.494 -
 Obrigações Sociais e trabalhistas 110.732 2.213
 Obrigações Tributárias 99.868 129.822
 Lucros a Pagar 27.113.744 27.113.744
Patrimônio líquido 4.448.020 3.740.722
 Capital Social 3.483.992 3.483.992
 Reservas de Lucros 964.028 256.730
Total passivo e do patrimônio líquido 36.550.708 30.986.711

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
 Lucros dos exercícios 731.082 3.887.302
Ajustes para reconciliar lucro do exercício com o caixa
 (aplicado nas) gerado nas atividades operacionais: (23.784) -
 Depreciação e amortização 127.386 125.672
(Aumento) diminuição nos ativos: Contas a receber 346.834 (38.213)
 Estoques (233.340) -
 Outros ativos 4.344 -
Aumento (diminuição) nos passivos:
 Fornecedores 4.382.641 -
 Obrigações sociais e trabalhistas 108.519 -
 Obrigações tributárias (29.954) 29.097
 Outros passivos 395.494 -
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades operacionais 5.809.222 4.003.858
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Aquisição de imobilizado (25.273.266) -
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento (25.273.266) -
Aumento (redução) no saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa (19.464.044) 4.003.858
Caixa e equivalentes no início do exercício 27.900.717 23.896.859
Caixa e equivalentes no fi nal do exercício 8.436.673 27.900.717
Aumento (redução) no saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa (19.464.044) 4.003.858

 2020 2019
Receita Líquida 1.527.453 4.104.928
 1.527.453 4.104.928
Receitas (despesas) operacionais (869.080) (675.048)
 Despesas gerais e administrativas (1.108.458) (845.048)
 Outras receitas e despesas líquidas 239.378 170.000
Lucro antes do resultado fi nanceiro 658.373 3.429.880
 Resultado Financeiro
 Receitas Financeiras 634.626 1.362.895
 Despesas Financeiras (88.169) (3)
 546.457 1.362.892
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 1.204.830 4.792.772
 Imposto de renda 
  e contribuição social - corrente (473.748) (905.470)
Lucros dos Exercícios 731.082 3.887.302

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
  Lucros Total
 Capital Acumu- Patrimônio
Descrição Social lados Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018 3.483.992 23.483.172 26.967.164
Distribuição de lucros exercícios anteriores - (23.483.172) (23.483.172)
Distribuição de lucros do exercício - (3.630.572) (3.630.572)
Lucro do exercício - 3.887.302 3.887.302
Saldos em 31 de dezembro de 2019 3.483.992 256.730 3.740.722
Ajustes exercícios anteriores - (23.784) (23.784)
Lucro do exercício - 731.082 731.082
Saldos em 31 de dezembro de 2020 3.483.992 964.028 4.448.020 Roseli Aparecida Francisco Cardozo de Oliveira

TC-CRC 1SP180662/O-1

4ª VARA CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO   -   Rua 23 de Maio, 107 - Vila
Tereza - CEP 09606-000 - São Bernardo do Campo -  SP-  Fone: (11) 4330-1011
- E-mail: saobernardo4cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 30 dias.
Processo nº  0003183-72.2019.8.26.0564.  O MM. Juiz  de Dire i to  da 4ª  Vara
Cíve l ,  do  Foro  de  São Ber nardo do  Campo,  Es tado de  São Pau lo,  Dr. IVO
ROVERI NETO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ARLETE FERREIRA DA SILVA
(RG 11.800.119; CPF 129.649.938-31) e PAULO RIBEIRO (CPF 236.838.808-
72), que lhes foi proposta uma ação de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE JURÍDICA por parte de NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA, para inclusão no pólo passivo da ação DECLARATÓRIA em fase de CUM-
PRIMENTO DE SENTENÇA (proc. nº 4003217-86.2013.8.26.0564) movida em face de
COLOSSUS METALÚRGICA LTDA, possibilitando o alcance de seus bens para solu-
ção da dívida. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO
por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, MANIFES-
TEM-SE sobre o incidente e apresentem as provas cabíveis (art. 135 do CPC), sob
pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados, ficando cientes também de
que não havendo manifestação lhes 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 Bernardo do Campo, aos 02 de setembro de 2021.

AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 159/2021 - 

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de toners e 
cartuchos.
FICA SUSPENSO O PRESENTE PREGÃO ELETRÔNICO 
PARA REVISÃO DO EDITAL.

Santa Bárbara d’Oeste, 08 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

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO – 3º TA - CONTRATO Nº. 096/2019
MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR, Prefeito do Município de Nova Luzitânia/SP, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas, na forma da Lei. Faço publicar, na imprensa e nos lo-
cais próprios da Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia, conforme Parágrafo Único, do Artigo Nº. 61, 
Lei Federal Nº 8.666/93, o extrato: CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA; CONTRA-
TADO: ENGEOESP ENGENHARIA E PLANEJAMENTO EIRELI ME; CNPJ n.º 17.883.261/0001-08; 
PROCESSO N°. 789/2019; TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019; EDITAL Nº. 127/2019; OBJETO: 
SUPRESSÃO. ASSINATURA: 31/08/2021. VIGÊNCIA: 22/11/2021. VALOR: R$ -363,47. MIGUEL 
JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 064/2021 - Processo nº 244/2021-DG/MP

Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 064/2021 – Oferta de Compra Nº 
270101000012021OC00057 - Processo nº 244/2021-DG/MP, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de webcam.
Em cumprimento ao artigo 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, a quantidade total 
licitada do equipamento descrito no Anexo 1 do Edital, foi dividida em cota principal e cota reservada:
 a) no tocante ao item 01 (cota principal), poderão participar todos os interessados que estiverem registrados no CAUFESP, em atividade 
econômica compatível com o seu objeto, que sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado 
os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro;
b) no tocante ao item 02 (cota reservada), apenas poderão participar os interessados que estiverem registrados no CAUFESP, em atividade 
econômica compatível com o seu objeto, que sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos, tenham credenciado 
os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro e que sejam considerados, nos 
termos da lei, microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/14.
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: 10/09/2021
Comissão Julgadora de Licitações, em 08 de setembro de 2021.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 032/2021 – Processo Licitatório nº 115/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 
COM ENTREGA PARCELADA PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, conforme especificações constantes no Anexo 
I do edital.
Fica revogada a presente licitação, por interesse da administração pública.
Motivo: Levando em consideração a necessidade de rever as especificações do memorial descritivo, com fundamento no 
artigo 49, caput e § 3º, cumulado com art. 109, § 1º e 2º da Lei 8666/93, abre-se o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis. 
Data da revogação: 08/09/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº 033/2021 – Processo Licitatório nº 116/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, conforme especificações constantes 
no Anexo I do edital.
Fica revogada a presente licitação, por interesse da administração pública.
Motivo: Levando em consideração a necessidade de rever as especificações técnicas do memorial descritivo, com funda-
mento no artigo 49, caput e § 3º, cumulado com art. 109, § 1º e 2º da Lei 8666/93, abre-se o prazo recursal de 5 (cinco) 
dias úteis. Data da revogação: 08/09/2021.

Itajobi/SP, 08 de setembro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 - PROCESSO CPL 
Nº 23/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS NO VALE GRANDE NO 
MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO/SP.  Tornamos público aos interessados a 
data de abertura dos Envelopes Propostas das empresas habilitadas 
na Concorrência Pública retro mencionada dia: 14/09/2021 às 14h00. 
Flávio Fernando Constant da Silva – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021- PROC. Nº 34/2021- OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PREGÃO 

SIMPLIFICADO COVID 19). Tornamos público aos interessados no 
edital retro mencionado nova data de encerramento: 20/09/2021 às 
10h00. O edital retificado será disponibilizado no site: www.aluminio.
sp.gov.br Informações e esclarecimentos preferencialmente através do 
e-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br - Kátia Alves Leal- Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PPRP 21/2021 - PROC. 35/2021 - OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TONER E 

CARTUCHOS.  Tornamos público aos interessados a SUSPENSÃO 
do pregão retro mencionado. Nova data será publicada. 

AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL Nº 66/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2021. PROCESSO Nº 9489/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
66/2021 - PROCESSO Nº 9489/2021 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR – VIATURA DE RESGATE (UR), PARA USO DO CORPO DE 
BOMBEIROS DE FERRAZ DE VASCONCELOS. MODALIDADE: Pregão Pre-
sencial - DATA DE ABERTURA: 23 de setembro de 2021, às 10:00 horas. 
A Prefeitura Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha 
aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PRE-
GÃO PRESENCIAL 50/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus 
anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconce-
los – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e 
Licitações, no horário compreendido entre 9 horas às 16 horas, de segunda à 
sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem 
e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 8 de setembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo Lici-
tatório 110/2021, na modalidade de Pregão 26/2021, na forma presencial, 
para a aquisição de pá carregadeira, nova, zero hora, ano de fabricação 
2021, sobre rodas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras 
e Logradouros. Data: 23 de setembro de 2021, às 09 horas. O edital com-
pleto e seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça da Ma-
triz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital 
será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações 
complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo 
interessado na Divisão de Licitações desta municipalidade, ou através do 
telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se relacionar com 
os termos do presente edital, ou na Secretaria de Obras e Logradouros, 
através do telefone (18) 3741 3311, quando a dúvida se relacionar com o 
objeto licitado. Castilho – SP, 08 de setembro de 2021. Paulo Duarte Boa-
ventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 94/2021. Pregão 20/2021. Ob-
jeto: Registro de preços para aquisição de refeições prontas, tipo marmitex, 
de forma parcelada, para atender às necessidades das Secretarias Munici-
pais e Departamentos. Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de 
Julgamento, considerando a regularidade do procedimento, Resolve, por 
bem, nos termos da Lei 10.520/02, Adjudicar, o item do objeto licitado, à 
empresa abaixo delineada: Valdira Marques de Brito 13696821829. Rua 
Francisco Lourenço dos Santos, 167 – Bairro Leão I. Castilho – SP. CNPJ 
(MF): 39.849.263/0001-05. Item: 01. Valor unitário: R$ 10,00 (Dez reais), 
valor total: R$ 69.100,00 (Sessenta e nove mil e cem reais). Castilho – SP, 
08 de setembro de 2021. Hélio Prates Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Homologação. Processo Licitatório 94/2021. Pregão 20/2021. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de refeições prontas, tipo mar-
mitex, de forma parcelada, para atender às necessidades das Secretarias 
Municipais e Departamentos. Considerando a adjudicação constante da ata 
dos trabalhos da sessão pública de julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro, 
designada pela Portaria nº. 150, de 27/01/2021; e a regularidade do proce-
dimento, hei por bem, com base na Lei Federal nº. 10520, de 17 de julho de 
2002, Homologar, o item do objeto licitado, à empresa abaixo delineada e 
determinar que sejam tomadas as providências ulteriores. Valdira Marques 
de Brito 13696821829. Rua Francisco Lourenço dos Santos, 167 – Bair-
ro Leão I. Castilho – SP. CNPJ (MF): 39.849.263/0001-05. Item: 01. Valor 
unitário: R$ 10,00 (Dez reais), valor total: R$ 69.100,00 (Sessenta e nove 
mil e cem reais). Castilho – SP, 08 de setembro de 2021. Paulo Duarte 
Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS
MÉDICO ODONTOLÓGICA

CNPJ/MF nº 55.979.736/0001-45
NIRE nº 35.300.012.259

Extrato da Ata de Reunião de Diretoria
Aos 3/11/2020, às 16 horas, sede social, Ribeirão Preto/
SP, dispensada convocação e com 100% dos Direto-
res. Mesa: Presidente: Caetano Barros Biagi; Secre-
tário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. Deliberação unânime 
aprovada: Alteração de endereço da fi lial de CNPJ 
55.979.736/0013-89 - NIRE 26999075308 - Da Aveni-
da Bernardo Vieira de Melo, 993, Loja 3 e 4, Galeria Mi-
ramar, Bairro Piedade, Jaboatão do Guararapes/PE, CEP 
54.400-000 Para Avenida Engenheiro Domingos Fer-
reira, 801, Loja 104, Centro Empresarial Artesanal Fiori, 
Bairro Pina, Recife/PE, CEP 51.011-051. Os representan-
tes legais da companhia fi cam autorizados a providen-
ciar os documentos necessários perante as repartições 
públicas federais, estaduais e municipais para efetiva-
ção da deliberação acima. Jucesp nº 429.776/21-4 em 
30/8/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

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

EXTRATO DA ATA DA 621ª REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO - REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2021

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às onze horas, reuniu-se por meio 
remoto, o Conselho de Administração da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - 
COHAB-SP, por convocação do seu Presidente, o senhor Gustavo Garcia Pires, com a participação 
do senhor Presidente, do senhor Vice-Presidente, Marcelo Costa Del Bosco Amaral e dos Membros 
do Conselho Berenice Maria Giannella, Alexandre Modonezi de Andrade, Aline Pereira Cardoso de 
Sá Barabinot, Ana Claudia Carletto, Edileusa de Aquino Vidal, Renata Cunha Vianna e Silmara dos 
Santos. Participou também, o senhor Diretor Presidente da COHAB-SP, Alexsandro Peixe Campos. 
Secretário designado: Pedro Henrique Krawczyk Pauli. PAUTA: 1 - ALTERAÇÃO NA DIRETORIA DA 
COHAB-SP; 2 - OUTROS ASSUNTOS. Havendo número legal, o senhor Presidente do Conselho, 
Gustavo Garcia Pires iniciou os trabalhos, colocando em discussão a seguinte matéria da pauta: 
1 - Alteração na Diretoria da COHAB-SP. O senhor Presidente do Conselho, Gustavo Garcia Pires 
apresenta proposta para a destituição, a pedido, do cargo de Diretor Financeiro, do senhor Ivan Teixeira 
da Costa Budinski. Sugere que a senhora Diretora Administrativa, Renata Maria Ramos Soares passe a 
responder temporariamente, pelo expediente da Diretoria Financeira, porquanto tal cargo permanecerá 
vago, por ora. DELIBERAÇÃO: - O Conselho de Administração delibera, à unanimidade, destituir do 
cargo de Diretor Financeiro, o senhor Ivan Teixeira da Costa Budinski, passando a responder pelo 
expediente desse mesmo cargo, a senhora Diretora Administrativa da COHAB-SP, Renata Maria 
Ramos Soares, em razão de permanecer, por ora, vago tal cargo. ENCERRAMENTO: - Nada mais 
havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho de Administração determinou o encerramento da 
reunião, dela sendo lavrada a presente ata, que vai por todos, inclusive por mim, assinada e rubricada.
São Paulo, 11 de agosto de 2021. Gustavo Garcia Pires Presidente do Conselho de Administração, 
Marcelo Costa Del Bosco Amaral Vice-Presidente do Conselho de Administração, Edileusa Aquino 
Vidal Membro do Conselho de Administração, Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, Ana Claudia 
Carletto Membro do Conselho de Administração, Renata Cunha Vianna Membro do Conselho de 
Administração, Alexandre Modonezi de Andrade Membro do Conselho de Administração, Berenice 
Maria Giannella Membro do Conselho de Administração, Silmara dos Santos Membro do Conselho 
de Administração, Pedro Henrique Krawczyk Pauli Secretário designado. Certifi co o registro sob 
o número 433.723/21-0 Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral, Jucesp.

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.,    

AVISO DE LICITAÇÃO (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS 
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP) Pregão nº 251/2021 - Eletrônico - 
Processo Administrativo: PMC.2021.00032831-38 - Interessado: Secretaria 
Municipal de Educação - Objeto: Registro de Preços de eletrodomésticos e 
bebedouro de pressão para as Unidades Escolares da SME - Recebimento das 
Propostas dos itens 01 a 08: das 08h do dia 23/09/21 às 09h30min do dia 
24/09/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 08: a partir das 09h30min do 
dia 24/09/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 
24/09/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 10/09/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Thais 
Oliveira pelo telefone (19) 2116-0916. RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS 
SANTOS - Diretor do Departamento Central de Compras - Campinas, 08 de 
setembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão nº 249/2021- Eletrônico - Processo 
Administrativo: PMC.2021.00046097-11 - Interessado: Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos - Objeto: Registro de Preços de serviços de plantio de grama 
Esmeralda e São Carlos, com fornecimento de materiais e insumos - 
Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02: das 08h do dia 23/09/21 às 08h 
do dia 24/09/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 e 02: a partir das 08h do 
dia 24/09/21 - Início d a Disputa de Preços: a partir das 09h30min do dia 
24/09/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 10/09/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Rosélia 
Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656. RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS 
SANTOS - Diretor do Departamento Central de Compras. Campinas, 08 de 
setembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 29263/21 - Pregão Eletrônico nº 166/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de medicamentos. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 
30 de setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 30 de 
setembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 30/09/2021. 
Processo nº 27980/21 - Pregão Eletrônico nº 167/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos (notebook, laptop educacional e 
carrinho de recarga). Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 30 de 
setembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 30 de setembro 
de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 30/09/2021. 
Processo nº 22051/21 - Pregão Eletrônico nº 168/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos. Recebimento das propostas dos lotes: até às 
9h00 do dia 04 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 
04 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 04/10/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 10/09/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br
Proc. nº 31394/21 – Leilão Público nº 07/21 – Objeto: Material inservível – placas de 
sinalização de trânsito e recipientes de tintas viárias. Os interessados deverão comparecer no 
dia 1º de outubro de 2021 às 9h30, na Rua Paraná, nº 1500 – Jd. Bethânia – Franca/SP. 
Informações pelos telefones: (16) 3711-9501. Local para visitação: o mesmo.
Edital no site: www.franca.sp.gov.br

Franca, 08 de setembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA
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QUINTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2021 

2ª Vara Cível Foro Regional IX Vila Prudente - Edital de 1ª e 2ª Praça do bem abaixo descrito, co-
nhecimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO dos requeridos ANDERSON SURANO 
MOURÃO - ME (CNPJ: 16.717.189/0001-78), ANDERSON SURANO MOURÃO (CPF: 142.201.538-61), 
TALITA MARCON MOURÃO (CPF: 289.187.598-27), extraída dos autos da AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍ-
TULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATOS BANCÁRIOS, requerida por BANCO BRADESCO S/A (CNPJ: 
60.746.958/0001-12), extraída nos autos do processo nº 1003897-36.2016.8.26.0009. A DRA. MÁRCIA 
DE SOUZA DONINI DIAS LEITE, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível Foro Regional IX Vila Prudente/SP, 

na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com 
fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do Código de Processo Civil, regulamentado pelos 
Provimento CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 233/2016 do CNJ 
e Art. 250 e seguinte das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, através do site da CRIS 
LEILÕES (www.crisleiloes.com.br), conduzido pela Leiloeira Ofi cial CRISTIANE FRANKLIN SIMÕES, JUCESP nº 
1.058, portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação com 1ª Hasta com início no dia 
14/09/2021, às 14:00 horas, e com término no dia 17/09/2021 às 14:00 horas, entregando-o a quem mais der valor 
igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Hasta com início no dia 17/09/2021, às 14:01h 
horas, e com término no dia 07/10/2021 às 14:00 horas, caso não haja licitantes na 1º Praça, será aceito lance de 
65% do valor atualizado da avaliação conforme o art. 885 do NCPC, Parágrafo único. O juiz da execução estabelecerá 
o preço mínimo, as condições de pagamento que poderão ser prestadas pelo arrematante. BEM A SER PRACEADO: 
UMA VAGA AUTÔNOMA Nº 126P, na garagem localizada no 3º subsolo do Edifício Massino Residence Nova Saúde, 
situado na Avenida Coronel José Pires de Andrade nº 365, na Saúde – 21º Subdistrito, com as áreas privativa total 
8,400m², uso comum 18,964m², da unidade 27,364m², coefi ciente de proporcionalidade 0,0010186, fração ideal no 
solo de 2,036m². Inscrição Cadastral nº 049.068.0017-3/0018-1/0072-6. Matrícula nº 218.995 14º CRI São Paulo/SP. 
O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus de o 
interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica. ÔNUS: 
Consta na referida matrícula Av.02 – Penhora Exequenda. Av.03 – Penhora em favor Marluce Gomes Homem, extraída 
dos autos da Ação de Execução civil processo nº 0003130622018, da 4ª Vara Cível do For Regional - Jabaquara. Não 
consta débitos em aberto com a Prefeitura de São Paulo / SP. Débitos da Ação no valor R$ 222.303,28, atualizado para 
(novembro/2020). 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 de avaliação judicial 
correspondente a R$.37.035,71 para junho/2021, que será atualizado à época da alienação. No segundo pregão, o 
valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 65% do valor atualizado da avaliação judicial. PAGAMENTO E 
CONDIÇÕES DE VENDA:  O arrematante efetuará o pagamento à vista ou a prazo. Pagamento à vista: O depósito 
deve ser efetuado em até 24 horas do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial remetido ao juízo da 
causa. Pagamento parcelado: Depósito do sinal igual ou superior 25% do valor do lance vencedor, no prazo de 24 
horas do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial remetida ao juízo da causa, e o restante em até 
30 parcelas, corrigida mensalmente pelo índice do TJSP e garantido por caução idônea (no caso de bens móveis), e 
pela hipoteca do próprio bem (no caso de bens imóveis), fi cando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do M.M 
Juiz da causa fi cando desde já consignado que proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as 
propostas de pagamento parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, §1, §2, §4, §5, §6, §7, §8, §9 do NCPC). Decorrido 
o prazo sem que o arrematante não tenha realizado o depósito do preço ou do sinal, tal informação será encaminhada 
ao M.M Juízo competente para aplicação das medidas cabíveis. Os interessados em adquiri o bem penhorado em 
prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação, (ii) até 
o início da segunda etapa, proposta por valor não inferior a 65% do valor de avaliação atualizada. COMISSÃO: A comis-
são devida ao leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, comissão está não incluída no valor do lance vencedor 
(art. 266 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP), e deverá ser paga à vista no prazo de 
24 horas do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial remetido ao juízo da causa, que será paga 
pelo arrematante, e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 
determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DÚVI-
DAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3562-0599, 
e-mail: juridico@crisleiloes.com.br, ou ainda no endereço do gestor na Rua Paracatu nº 309 sala 118 – Saúde - São 
Paulo/SP.Ficam os EXECUTADOS, na pessoa de seu representante legal e demais, INTIMADOS das designações 
supra, se os executados forem revéis e não tiverem advogados constituídos, não constando dos autos seus endereços 
atuais ou, ainda, não sendo eles encontrados no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por 
meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afi xado e publicado na forma da lei. MÁRCIA DE SOUZA DONINI DIAS 
LEITE Juíza de Direito.

W W W. C R I S L E I L O E S . C O M . B R

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.

25ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 25ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0137170-64.2007.8.26.0100. Executados: executado(s) IAB - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA, 
MARIA DE LOURDES MAZZOTTI, LUCIANO WINTERSCHEIDT - Residência com área privativa de 148,0500m² e área 
real total de 280,2310m² em Porto Alegre/RS. Rua Rincão, nº 121, Porto Alegre/RS - Contribuinte não consta. Descrição 
completa na Matrícula nº 82.927 do CRI da 03ª Zona de Porto Alegre/RS.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 525.150,25 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 315.090,15 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª 
Praça começa em 24/09/2021 às 13h30min, e termina em 27/09/2021 às 13h30min; 2ª Praça começa em 27/09/2021 às 
13h31min, e termina em 18/10/2021 às 13h30min.  Ficam o(s) executado(s) IAB - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA, 
MARIA DE LOURDES MAZZOTTI, LUCIANO WINTERSCHEIDT, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem 
como os credores BANCO BRADESCO S.A, UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, EDUARDO CALAZANS RIBEIRO, MUNICÍ-
PIO DE PORTO ALEGRE, credor(a) hipotecário HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO, terceiro(a) interessado 
ZORAIA WINTERSCHEIDT  e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 12/08/2010. 
 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMPARO – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE AMPARO/SP. 
Processo: nº 1001361-47.2015.8.26.0022. Executados: requerido(s) coproprietários ESPÓLIO DE ANNA TOSCANI, ES-
PÓLIO DE DOMINGOS TOSCANI, que são representados pelos inventariantes e também proprietários NELSON TOS-
CANI, seu cônjuge MARLENE AGUIAR TOSCANI, TEIXEIRA FORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS.  LOTE 001 - Sítio 
Santo Antonio, no Bairro da Furquilha, Cidade de Monte Alegre do Sul – SP e Comarca de Amparo/SP – Cadastro no Incra 
nº 625.051.002.577. Descrição completa na Matrícula nº 16.646 do 01ª CRI de Amparo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
1.925.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.347.500,00 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 
- Sítio Santa Rita, situado no Bairro da Furquilha, Cidade e Comarca de Amparo - SP. Sítio Santa Rita, Amparo/SP – 
Cadastrado no Incra nº 625.051.000.841. Descrição completa na Matrícula nº 15.992 do 01ª CRI de Amparo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 1.192.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 834.400,00 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização).  DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 01/10/2021 às 13h30min, e termina em 04/10/2021 às 
13h30min; 2ª Praça começa em 04/10/2021 às 13h31min, e termina em 25/10/2021 às 13h30min. Ficam os requerido(s) 
coproprietários ESPÓLIO DE ANNA TOSCANI, ESPÓLIO DE DOMINGOS TOSCANI, que são representados pelos inven-
tariantes e também proprietários NELSON TOSCANI, seu cônjuge MARLENE AGUIAR TOSCANI, TEIXEIRA FORTES 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, credores JOANITO ROMERA, SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA; e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

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 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 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.

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

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

twitter.com/milanleiloes

               ERRATA LEILÃO VEÍCULOS
Conforme Edital publicado dia 08/09/2021 no Jornal GAZETA DE SÃO PAULO-SP 
ref: Chassi de Veículos.  Informação veículada com nº de Chassis em falta: 
9BRBD3HE6J0358423 - 8AJFY29G0E8564141 - 9BRB29BT3J2170589 
- 8BCLCRFJEG503D40 . Sem mais.  

e outros comitentes

A Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S/A, CNPJ n° 04.814.563/0001-74, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que os imóveis de sua propriedade e das 
empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a um, a quem maior lance oferecer, 
através de Leilão Online em 13 de Setembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 minutos, pelos 
sites www.sold.com.br e www.sold.superbid.net sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre 
Travassos, com escritório Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - Brooklin Paulista, São 
Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através dos portais www.sold.com.br e 
www.sold.superbid.net regidos pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) 
consignadas no Edital, disponível no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem 
qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Imóvel a ser leiloado: LOTE 1: Terreno 
Desocupado c/ 1.711m²- Av. Araçatuba, nº 129 (conforme Prefeitura), Lote 26, Quadra 22, CEP: 
06458-060 - Residencial Tamboré 1 (Av. Ceci, 100 - Tamboré, Barueri/SP, 06460-120). Lance Inicial 
R$ 1.040.000,00. LOTE 2: Terreno Desocupado c/ 350m²- Alameda Sérgio Miranda Nogueira, Lote 
14, Quadra 06, Parq Nossa Senhora da Candelária, Itu/SP, CEP: 13310-253 - Cond. Mont Blanc (Rua 
Parque do Varvito, s/nº, cep:13310-161). Lance Inicial R$ 124.000,00. LOTE 3: Terreno Desocupado 
c/ 368m²- Rua Domingos José Borsari, Lote 20, Quadra 07, Parque Nossa Senhora da Candelária, 
Itu/SP - Cond. Mont Blanc (Rua Parque do Varvito, s/nº, CEP: 13310-161). Lance Inicial 
R$ 132.000,00. LOTE 4: Terreno Desocupado c/ 1.622m²- Rua Maria Santa Basellotto Gutierres, 
Lote 01, Cajurú do Sul, Sorocaba/SP - CEP: 18.105-000. Lance Inicial R$400.000,00. LOTE 5: 
Terreno Desocupado c/ 1.755m²- Rua Maria Santa Basellotto Gutierres, Lote 02, Cajurú do Sul, 
Sorocaba/SP - CEP: 18.105-000. Lance Inicial R$ 430.400,00. LOTE 6: Terreno Desocupado c/ 
5.820m²- Rua Augusto Gutierres, Lote 01, Bairro do Piragibu, Sorocaba/SP, CEP: 18103-011. Lance 
Inicial R$1.286.400,00. LOTE 7: Terreno Desocupado c/ 2.816m²- Rua Augusto Gutierres, Lote 16, 
Bairro do Piragibu, Sorocaba/SP, CEP: 18103-011. Lance Inicial R$624.000,00.

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 20/09/2021 às 10h15/2º Público Leilão: 27/09/2021 às 15h30

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário 3MI SECURITIZADORA S/A, CNPJ/MF sob nº 
33.389.855/0001-05, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, através da Loja SOLD LEILÕES (www.
sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), nos termos do artigo 27 da Lei 
9.514/97 e regulamentação complementar com Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e 
Outras Avenças, os imóveis abaixo descritos, em lote único: Imóveis: Oficial de Registro de Imóveis e anexos 
da Comarca de Pindamonhangaba/SP: a) Matrícula nº 15.633 - LOTE DE TERRENO nº 56, da quadra 27, do 
loteamento denominado Parque Shangri-la, situado na cidade de Pindamonhangaba/SP, no bairro do 
Goiabal, com frente para a Estrada Municipal, medindo 10,00m (dez metros) de quem da estrada olha para 
o lote, do lado direito mede 50,00 (cinquenta metros) confrontando com o lote 57, do lado esquerdo mede 
50,00m (cinquenta metros) confrontando com o lote 55, nos fundos mede, 10,00m (dez metros) 
confrontando com o lote 24, encerrando a área de 500,00m². Cadastrado na Prefeitura municipal sob o nº 
SE-33-12-09-038-00. ; b) Matrícula nº 15.634 - LOTE DE TERRENO nº 57, da quadra 23, do loteamento 
denominado Parque Shangri-la, situado na cidade de Pindamonhangaba/SP, no bairro do Goiabal, com 
frente para a Estrada Municipal, mede 10,00m (dez metros) de quem da estrada olha para o lote, do lado 
direito mede 50,00 (cinquenta metros) confrontando com o lote 58, do lado esquerdo mede 50,00m 
(cinquenta metros) confrontando com o lote 56, nos fundos mede, 10,00m (dez metros) confrontando com 
o lote 25, encerrando a área de 500,00m². Cadastrado na Prefeitura municipal sob o nº SE-33-12-09-037-00. 
e c) Matrícula nº 15.635 - LOTE DE TERRENO nº 58, da quadra 23, do loteamento denominado Parque 
Shangri-la, situado na cidade de Pindamonhangaba/SP, no bairro do Goiabal, com frente para a Estrada 
Municipal, medindo 10,00m (dez metros) de quem da estrada olha para o lote, do lado direito mede 50,00 
(cinquenta metros) confrontando com o lote 59, do lado esquerdo mede 50,00m (cinquenta metros) 
confrontando com o lote 57, nos fundos mede, 10,00m (dez metros) confrontando com o lote 26, 
encerrando a área de 500,00m².Cadastrado na Prefeitura municipal sob o nº SE-33-12-09-036-00. 
1º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$ 132.485,80. 2º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$240.372,64. Correrão por conta 
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento à vista de 
comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários etc. O imóvel será 
vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características e estado de conservação. Imóveis Ocupados, desocupação por conta do adquirente, nos 
termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: J & N COMÉRCIO E EMBALAGENS DE CEREAIS 
EIRELI, CNPJ nº 26.526.397/0001-43; HERBERT SANTOS DA SILVA,RG nº 43.328.813-SSP/SP, CPF/MF nº 
317.516.818-31 e DENISE LUNA DE CARVALHO SILVA, RG nº 44.394.942-6-SSP/SP, CPF/MF nº 326.993.218-
93, intimados da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) 
na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e 
locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) os imóveis entregues 
em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º 
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham 
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O edital completo encontra-se disponível na Loja SOLD 
LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net).

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - 
Brooklin Paulista, São Paulo - SP

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL 
PAULISTA. Processo: nº 0010223-36.2019.8.26.0005. Executados: requerido(s) SANDRA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS. Metade ideal (50%) da 
propriedade plena e metade ideal (50%) dos direitos hereditários de 03 casas e respectivo terreno de 300,00m2, à Av. Cel. Alves Rocha e Filho, nº 349, 
Vila Ramos, Emerlino Matarazzo/SP. Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, nº349, São Paulo/SP - Contribuinte nº 140.025.00283. Descrição completa 
na Matrícula nº 81.546 do 12º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 527.881,56 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 316.728,93 (60% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/10/2021 às 11h10min, e termina em 15/10/2021 às 
11h10min; 2ª Praça começa em 15/10/2021 às 11h11min, e termina em 05/11/2021 às 11h10min. Fica a requerida SANDRA LUCIA RODRIGUES 
DOS SANTOS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal.  
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 43ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1007045-05.2018.8.26.0100. Executados: executado(s) REGINA GASPAR VASCONCELOS, JOSE GASPAR MOREIRA LEITE.
Apto nº 14, no 14º andar, do Edifício Délia, à R. Maestro Cardim, nº 1.313, 2º subdistrito - Liberdade/SP; área útil: 130,26m2, correspondendo como 
parte integrante o lugar de estacionamento nº 14 no subsolo. Rua Maestro Cardim, nº1.313, São Paulo/SP - Contribuinte nº 038.016.00343. Descrição 
completa na Matrícula nº 84.378 do 01ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 908.488,00  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 635.941,60 
(70%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 15/10/2021 às 15h50min, e termina em 18/10/2021 
às 15h50min; 2ª Praça começa em 18/10/2021 às 15h51min, e termina em 09/11/2021 às 15h50min. Ficam os executado(s) REGINA GASPAR
VASCONCELOS, JOSE GASPAR MOREIRA LEITE, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em),  e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 21/06/2020. 

 GAZETA DE SÃO PAULO – 09.09.2021 

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

Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel e para intimação do REQUERIDO HUMBERTO DE PINA (RG nº 4.875.646-5, CPF.518.930.108-72);
bem como sua cônjuge, se casado for; A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SECRETÁRIA DE FINANÇAS; e demais
interessados, expedido nos autos da ação de EXTINÇÃO DE CONDOMINIO, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO
0002521-40.2021.8.26.0564, movida por ADALBERTO DE PINA (CPF.645.383.898-20). A Dra. Carolina Nabarro Munhoz Rossi, MMa. Juíza
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, etc., nos termos dos artigos 879, inciso II, e. 881
do Código de Processo Civil, observando-se os requisitos do Provimento 1625/2009. FAZ SABER levará a leilão o bem abaixo descrito, através
do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS
IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960, em condições que segue: BEM: IMÓVEL: “Um terreno designado como lote nº 36 da quadra 4, na
Vila São Leopoldo, em Vila Jordanópolis, medindo 9,00 metros de frente para a RUA ARARAQUARA, por 27,55 metros da frente aos fundos
do lado direito de quem do imóvel olha para a Rua, e confina com a casa 247, do lado esquerdo mede 28,90 metros, e confina com a casa
273, e nos fundos com a largura de 6,20 metros confina com os fundos do lote 3, que tem sua frente para a Rua Pindorama, encerrando
a área de 219,50 metros quadrados, localizado na quadra formada pelas Ruas Araraquara, Nossa Senhora Aparecida, Pindorama e Travessa
Rio Bonito, e a 28,10 metros do alinhamento da Travessa Rio Bonito, lado direito de quem desta entra na Rua Araraquara. Matricula 20.402
junto ao 1º C.R.I de São Bernardo do Campo/SP. Cadastro Municipal nº 027.044.022.000. Obs.: Consta do laudo à fl. 47 dos autos
“TERRENO COM BENFEITORIAS – de uso residencial, localizado à Rua Araraquara, nº 306 – Bairro Jordanopolis em São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo”. ONUS: Não consta registro na matrícula do imóvel. Não consta nos autos recurso ou causa pendente de
julgamento. AVALIAÇÃO OFICIAL: R$330.000,00 - Maio/2021. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$335.167,00 - Julho/2021. (não consta
esta informação nos autos). DÉBITOS DE IPTU: R$504,30 – até 02/08/2021. DATAS DOS LEILÕES – 1º leilão, que terá início no dia
20 de Setembro de 2021, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 23 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 da avaliação, devidamente atualizado até o mês da data designada para o 1º leilão.
Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão, 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 60%
da avaliação devidamente atualizada até o mês da data designada para o 2º leilão. A atualização deverá ser pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça para os débitos judiciais comuns. 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 do término do leilão. Em até 5 horas após o
encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). PAGAMENTO À VISTA
– Desde já, fica consignado que o arrematante deverá efetuar o pagamento de uma única vez, em até 24 horas após o término do leilão.
PAGAMENTO PARCELADO – Os interessados em adquirir o imóvel em prestações, deverão apresentar propostas, por escrito, até o início
do 1º leilão, ou do 2º leilão, se o caso, observado o disposto no artigo 895 do Código de Processo Civil, o que será avaliado pelo juízo no momento
oportuno, observando-se que a apresentação de propostas de pagamento parcelado não suspende o leilão (CPC, § 6º do art. 895). Fica claro,
ainda, que, se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade
de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo.
Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, 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. COMISSÃO DO LEILOEIRO – Fixada em 5% sobre o valor
da arrematação, não se incluindo no valor do lanço, conforme disposto no Provimento CSM 1625/2009, com as alterações dadas pelo
Provimento CSM 2319/15. DESISTÊNCIA DO LEILÃO ou ACORDO EXTRAJUDICIAL – Caso haja desistência do leilão, ou acordo
extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros referentes à divulgação desde que devidamente
comprovados pela empresa gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 5% (cinco
por cento) sobre o valor do acordo, ou, no caso de desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS e
OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto
da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza
hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/
cientificado. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores
e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários
para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante
(Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do 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. DÚVIDAS
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail:
phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando o requerido HUMBERTO DE PINA;
bem como sua cônjuge, se casado for, A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SECRETÁRIA DE FINANÇAS; e demais
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de 1º e 2º Leilão dos bens móveis e para intimação da executada MAROCCO TRANSPORTES LTDA (CNPJ. nº
04.749.033/0001-90), e demais interessados, expedido nos autos da ação de procedimento comum, ora em fase de
Cumprimento de Sentença, PROCESSO 1058346-30.2014.8.26.0100, movida por HYPERMARCAS S.A
(CNPJ.02.932.074/0001-91). A Dra. Gabriela Fragoso Calasso Costa, Juíza de Direito da 32ª Vara Cível da Comarca da
Capital/SP, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER levará a leilão os bens abaixo descritos,
através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial
PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960, em condições que segue: BENS: 1. Veículo VOLVO/FH12 380
4X2T, ano/mod. 2004/2004, Placas DJB7086; AVALIAÇÃO: R$93.112,00 (SET./2020); 2. Veículo VOLVO/FH 440 6X2T,
ano/mod. 2011/2011, Placas ELW5325; AVALIAÇÃO: R$182.880,00 (SET./2020); 3. Veículo VOLVO/FH 440 6X2T, ano/
mod. 2011/2011, Placas ELW5315; AVALIAÇÃO: R$182.880,00 (SET./2020); DÉBITO EXEQUENDO: R$611.659,77 até
19/07/2021. DATAS DOS LEILÕES – 1º leilão, que terá início no dia 21 de Setembro de 2021, às 14:00 horas,
encerrando-se no dia 24 de Setembro de 2021, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem
interrupção, encerrando no dia 15 de Outubro de 2021, às 14:00 horas; CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado
arrematante aquele que der lance igual ou maior que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou
superior a 50% do valor da avaliação (2º leilão). PAGAMENTO - O preço dos bens arrematados 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). PAGAMENTO PARCELADO – Os interessados em adquirir o imóvel em prestações,
deverão apresentar propostas, por escrito, até o início do 1º leilão, ou do 2º leilão, se o caso, observado o disposto no artigo
895 do Código de Processo Civil, o que será avaliado pelo juízo no momento oportuno, observando-se que a apresentação
de propostas de pagamento parcelado não suspende o leilão (CPC, § 6º do art. 895). Fica claro, ainda, que, se o credor
optar pela não adjudicação (art. 876 CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de
condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Deverá depositar o valor excedente, no
mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, 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. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do
arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do
encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA. DÉBITOS e
OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE Eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos
com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa. Os bens serão
alienados no estado de conservação em que se encontram, sendo a verificação de documental, de gravames/credores
de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos
necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, imissão na posse e demais providências serão de
responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores das avaliações 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.
Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando a executada MAROCCO TRANSPORTES LTDA (CNPJ.
nº 04.749.033/0001-90), 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, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO dos executados ESPÓLIO DE ROBERTO
GALBRAITH HADDAD (CPF.111.469.748-68); ESPÓLIO DE LEIDE CAVALOTTI HADDAD, representados por seu
inventariante ROBERTO CAVALOTTI HADDAD (CPF. nº 148.510.058-57); e demais interessados, expedido nos autos
da ação de EXECUÇÃO FISCAL, requerida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TATUÍ, PROCESSO 1504169-
63.2019.8.26.0624 ordem 2410/2019. A Doutora Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty, Juíza de Direito
do SAF - Serviço Anexo Fiscal da Comarca de Tatuí/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 – Um lote de terreno (SEM BENFEITORIAS) sob o
nº 02 da quadra “18”, com frente para a Rua 20, no Jardim Gramados, nesta cidade de Tatuí-SP, com as seguintes
características e confrontações: mede onze metros em linha reta, de frente para a Rua 20, doze metros e 23 centímetros
em linha curva na confluência – das ruas 20 e 10, quarenta e dois metros de frente para a Rua 10 em linha reta; cinquenta
e um metros da frente aos fundos, de um lado onde confronta com o lote 04 e pelos fundos mede vinte metros de largura,
confrontando-se com o lote 01, encerrando uma área de 993,62 metros quadrados, matricula nº 15.112 no C.R.I. de
Tatuí/SP; Consta conforme Av.03, penhora nos autos 3780/2009, execução fiscal, movida pela Prefeitura Municipal de
Tatuí, em tramite no Serviço Anexo das Fazendas Local; e conforme Av.4, registro da penhora exeqüenda; AVALIAÇÃO:
R$50.000,00 (Julho/2020); DÉBITO EXEQUENDO: R$1.277,92 (Nov./2019); DATAS DOS LEILÕES – 1º leilão, que
terá início no dia 28 de Setembro de 2021, às 15:00 horas, encerrando-se no dia 01 de Outubro de 2021, às 15:00
horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 21 de Outubro de
2021, às 15:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior
que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 70% (SETENTA POR CENTO) do valor da
avaliação (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 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). 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 do Leiloeiro Oficial: PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ
OMELLA. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até
a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo
da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI,
do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado
no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de
responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos
necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de
responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos
serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o
Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11) 2338-0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br.
Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando os executados, na pessoa de seu inventariante
ROBERTO CAVALOTTI HADDAD, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localiza-
dos para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de
julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

2ª Vara Cível do Foro de Birigui
Edital de Hasta Pública do Bens Imóveis abaixo descritos, para CONHECIMENTO de eventuais interessados 
na lide, e INTIMAÇÃO dos executados ALEXSANDRO MARQUES (CPF. 117.339.488-56), JOSEFA DA 

SILVA MARQUES (CPF. 061.732.668-14) e seu cônjuge EDSON MARQUES (CPF.679.129.078-15), extraída dos autos 
da Ação de Indenização por Dano Material, ora em fase de Cumprimento de Sentença, movida por GEOVANNI GUSTAVO 
MASSON VIEIRA (CPF. 418.177.938-61) e DANIELLE MASSON VIEIRA (CPF. 237.013.418-69). Processo nº 0004543-
53.2016.8.26.0077. O Dr. LUCAS GAJARDONI FERNANDES, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Birigui - SP, na 
forma da lei, FAZ SABER a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que, com 
fundamento no artigo 882 do NCPC e parágrafos, o leiloeiro público RENAN AUGUSTO FERNANDES GUIMARÃES - 
JUCESP nº 1.113, através da plataforma eletrônica STARTUP LEILÕES (www.startupleiloes.com.br), portal de leilões 
on-line, levará a público em 1º e 2º Leilão eletrônico, com início do 1º leilão no dia 14/09/2021 às 15:00 horas, e com 
término no dia 17/09/2021 às 15:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação 
atualizada, correspondente ao Lote 01 - R$ 264.741,00 e ao Lote 02 – R$ 172.059,00, ficando desde já designado para 
o 2º leilão com início no dia 17/09/2021 às 15:01 horas e com término no dia 08/10/2021 às 15:00 horas, caso não 
haja licitantes no 1º leilão, será aceito lance não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada, correspondente ao Lote 
01- R$ 158.845,00 e ao Lote 02 – R$ 103.236,00. BENS A SEREM PRACEADOS: LOTE 01 - COTA PARTE DE 50% 
DOS IMÓVEIS – Matrículas nº 12.428 e 12.429 do CRI de Birigui/SP. Avaliação: R$ 226.000,00 referente a cota parte 
de 50% dos imóveis. Localização: Rua Florindo Lot nº 477 – Jardim São Braz – Birigui / SP; LOTE 02 - COTA PARTE 
CORRESPONDENTE A 50% DO IMÓVEL – Matrícula nº 28.501 do CRI de Birigui/SP. Avaliação: R$ 146.880,00 refe-
rente a cota parte de 50% do imóvel. Localização: Rua Manoel Mouro Trancoso nº 2.097 – Jardim São Braz – Birigui / SP. 
CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista. Pagamento parcelado: O interessado em adquirir 
o bem em prestações poderá apresentar, por escrito: (i) até o início do primeiro leilão, proposta por valor não inferior ao da 
avaliação atualizada; (ii) até o início do segundo leilão, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor da avaliação, 
atualizado. COMISSÃO: A comissão devida ao leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor 
do lanço, a ser pago pelo arrematante. ESCLARECIMENTOS: No escritório do leiloeiro, localizado na Rua Alberto Afonso 
Martins nº 75 – Vila Mariana – São Paulo/SP, pelo telefone (11) 5594-5888 Email: contato@startupleiloes.com.br. Ficam 
os EXECUTADOS, na pessoa de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
através da publicação deste EDITAL, nos termos do Art. 274 parágrafo único, Art. 887 §2º, §3º e §5º e Art. 889 parágrafo 
único, todos do NCPC, caso não tenha procurador constituído nos autos ou não seja localizada para intimação pessoal. 
Não consta nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 

W W W. S TA R T U P L E I L O E S . C O M . B R

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 3ª VARA CÍVEL DE SANTO 
AMARO – SP. Processo nº 0044520-06.2004.8.26.0002. Executado(a) (s): PROMOÇÕES E EVENTOS HONSE LTDA e 
OUTROS. 1º Leilão: início em 20/10/2020, às 15h00/ término em 23/10/2020, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 23/10/2020, 
às 15h01min/ término em 13/11/2020, às 15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 1.383.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 
692.000,00 (Sujeitos à atualização). DESCRIÇÃO: End.: Mombaça, Itapecerica da Serra/SP; terreno com área total 
de 73.400,00m². Matr. nº 11.321 do 1º CRI/Itapecerica da Serra/SP. Contrib.: 22212.22.73.0001.00.000. Fica o(a) (s) 
executado(a) (s) PROMOÇÕES E EVENTOS HONSE LTDA e OUTROS; e demais interessados, INTIMADOS das desig-
nações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Edital na íntegra e Lances “on-line” através 
do site www.cunhaleiloeiro.com.br e com divulgação pelo portal “Nosso Leilão” www.nossoleilao.com.br. 
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2ª Vara Cível Foro Regional IX Vila Prudente - Edital de 1ª e 2ª Praça do bem abaixo descrito, co-
nhecimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO dos requeridos ANDERSON SURANO 
MOURÃO - ME (CNPJ: 16.717.189/0001-78), ANDERSON SURANO MOURÃO (CPF: 142.201.538-61), 
TALITA MARCON MOURÃO (CPF: 289.187.598-27), extraída dos autos da AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍ-
TULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATOS BANCÁRIOS, requerida por BANCO BRADESCO S/A (CNPJ: 
60.746.958/0001-12), extraída nos autos do processo nº 1003897-36.2016.8.26.0009. A DRA. MÁRCIA 
DE SOUZA DONINI DIAS LEITE, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível Foro Regional IX Vila Prudente/SP, 

na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com 
fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do Código de Processo Civil, regulamentado pelos 
Provimento CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 233/2016 do CNJ 
e Art. 250 e seguinte das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, através do site da CRIS 
LEILÕES (www.crisleiloes.com.br), conduzido pela Leiloeira Ofi cial CRISTIANE FRANKLIN SIMÕES, JUCESP nº 
1.058, portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação com 1ª Hasta com início no dia 
14/09/2021, às 14:00 horas, e com término no dia 17/09/2021 às 14:00 horas, entregando-o a quem mais der valor 
igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Hasta com início no dia 17/09/2021, às 14:01h 
horas, e com término no dia 07/10/2021 às 14:00 horas, caso não haja licitantes na 1º Praça, será aceito lance de 
65% do valor atualizado da avaliação conforme o art. 885 do NCPC, Parágrafo único. O juiz da execução estabelecerá 
o preço mínimo, as condições de pagamento que poderão ser prestadas pelo arrematante. BEM A SER PRACEADO: 
UMA VAGA AUTÔNOMA Nº 126P, na garagem localizada no 3º subsolo do Edifício Massino Residence Nova Saúde, 
situado na Avenida Coronel José Pires de Andrade nº 365, na Saúde – 21º Subdistrito, com as áreas privativa total 
8,400m², uso comum 18,964m², da unidade 27,364m², coefi ciente de proporcionalidade 0,0010186, fração ideal no 
solo de 2,036m². Inscrição Cadastral nº 049.068.0017-3/0018-1/0072-6. Matrícula nº 218.995 14º CRI São Paulo/SP. 
O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus de o 
interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica. ÔNUS: 
Consta na referida matrícula Av.02 – Penhora Exequenda. Av.03 – Penhora em favor Marluce Gomes Homem, extraída 
dos autos da Ação de Execução civil processo nº 0003130622018, da 4ª Vara Cível do For Regional - Jabaquara. Não 
consta débitos em aberto com a Prefeitura de São Paulo / SP. Débitos da Ação no valor R$ 222.303,28, atualizado para 
(novembro/2020). 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 de avaliação judicial 
correspondente a R$.37.035,71 para junho/2021, que será atualizado à época da alienação. No segundo pregão, o 
valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 65% do valor atualizado da avaliação judicial. PAGAMENTO E 
CONDIÇÕES DE VENDA:  O arrematante efetuará o pagamento à vista ou a prazo. Pagamento à vista: O depósito 
deve ser efetuado em até 24 horas do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial remetido ao juízo da 
causa. Pagamento parcelado: Depósito do sinal igual ou superior 25% do valor do lance vencedor, no prazo de 24 
horas do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial remetida ao juízo da causa, e o restante em até 
30 parcelas, corrigida mensalmente pelo índice do TJSP e garantido por caução idônea (no caso de bens móveis), e 
pela hipoteca do próprio bem (no caso de bens imóveis), fi cando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do M.M 
Juiz da causa fi cando desde já consignado que proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as 
propostas de pagamento parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, §1, §2, §4, §5, §6, §7, §8, §9 do NCPC). Decorrido 
o prazo sem que o arrematante não tenha realizado o depósito do preço ou do sinal, tal informação será encaminhada 
ao M.M Juízo competente para aplicação das medidas cabíveis. Os interessados em adquiri o bem penhorado em 
prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação, (ii) até 
o início da segunda etapa, proposta por valor não inferior a 65% do valor de avaliação atualizada. COMISSÃO: A comis-
são devida ao leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, comissão está não incluída no valor do lance vencedor 
(art. 266 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP), e deverá ser paga à vista no prazo de 
24 horas do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial remetido ao juízo da causa, que será paga 
pelo arrematante, e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 
determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DÚVI-
DAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3562-0599, 
e-mail: juridico@crisleiloes.com.br, ou ainda no endereço do gestor na Rua Paracatu nº 309 sala 118 – Saúde - São 
Paulo/SP.Ficam os EXECUTADOS, na pessoa de seu representante legal e demais, INTIMADOS das designações 
supra, se os executados forem revéis e não tiverem advogados constituídos, não constando dos autos seus endereços 
atuais ou, ainda, não sendo eles encontrados no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por 
meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afi xado e publicado na forma da lei. MÁRCIA DE SOUZA DONINI DIAS 
LEITE Juíza de Direito.

W W W. C R I S L E I L O E S . C O M . B R

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.

25ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 25ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0137170-64.2007.8.26.0100. Executados: executado(s) IAB - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA, 
MARIA DE LOURDES MAZZOTTI, LUCIANO WINTERSCHEIDT - Residência com área privativa de 148,0500m² e área 
real total de 280,2310m² em Porto Alegre/RS. Rua Rincão, nº 121, Porto Alegre/RS - Contribuinte não consta. Descrição 
completa na Matrícula nº 82.927 do CRI da 03ª Zona de Porto Alegre/RS.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 525.150,25 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 315.090,15 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª 
Praça começa em 24/09/2021 às 13h30min, e termina em 27/09/2021 às 13h30min; 2ª Praça começa em 27/09/2021 às 
13h31min, e termina em 18/10/2021 às 13h30min.  Ficam o(s) executado(s) IAB - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA, 
MARIA DE LOURDES MAZZOTTI, LUCIANO WINTERSCHEIDT, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem 
como os credores BANCO BRADESCO S.A, UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, EDUARDO CALAZANS RIBEIRO, MUNICÍ-
PIO DE PORTO ALEGRE, credor(a) hipotecário HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO, terceiro(a) interessado 
ZORAIA WINTERSCHEIDT  e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 12/08/2010. 
 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMPARO – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE AMPARO/SP. 
Processo: nº 1001361-47.2015.8.26.0022. Executados: requerido(s) coproprietários ESPÓLIO DE ANNA TOSCANI, ES-
PÓLIO DE DOMINGOS TOSCANI, que são representados pelos inventariantes e também proprietários NELSON TOS-
CANI, seu cônjuge MARLENE AGUIAR TOSCANI, TEIXEIRA FORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS.  LOTE 001 - Sítio 
Santo Antonio, no Bairro da Furquilha, Cidade de Monte Alegre do Sul – SP e Comarca de Amparo/SP – Cadastro no Incra 
nº 625.051.002.577. Descrição completa na Matrícula nº 16.646 do 01ª CRI de Amparo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
1.925.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.347.500,00 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 
- Sítio Santa Rita, situado no Bairro da Furquilha, Cidade e Comarca de Amparo - SP. Sítio Santa Rita, Amparo/SP – 
Cadastrado no Incra nº 625.051.000.841. Descrição completa na Matrícula nº 15.992 do 01ª CRI de Amparo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 1.192.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 834.400,00 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização).  DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 01/10/2021 às 13h30min, e termina em 04/10/2021 às 
13h30min; 2ª Praça começa em 04/10/2021 às 13h31min, e termina em 25/10/2021 às 13h30min. Ficam os requerido(s) 
coproprietários ESPÓLIO DE ANNA TOSCANI, ESPÓLIO DE DOMINGOS TOSCANI, que são representados pelos inven-
tariantes e também proprietários NELSON TOSCANI, seu cônjuge MARLENE AGUIAR TOSCANI, TEIXEIRA FORTES 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, credores JOANITO ROMERA, SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA; e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

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 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 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.

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

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

twitter.com/milanleiloes

               ERRATA LEILÃO VEÍCULOS
Conforme Edital publicado dia 08/09/2021 no Jornal GAZETA DE SÃO PAULO-SP 
ref: Chassi de Veículos.  Informação veículada com nº de Chassis em falta: 
9BRBD3HE6J0358423 - 8AJFY29G0E8564141 - 9BRB29BT3J2170589 
- 8BCLCRFJEG503D40 . Sem mais.  

e outros comitentes

A Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S/A, CNPJ n° 04.814.563/0001-74, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que os imóveis de sua propriedade e das 
empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a um, a quem maior lance oferecer, 
através de Leilão Online em 13 de Setembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 minutos, pelos 
sites www.sold.com.br e www.sold.superbid.net sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre 
Travassos, com escritório Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - Brooklin Paulista, São 
Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através dos portais www.sold.com.br e 
www.sold.superbid.net regidos pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) 
consignadas no Edital, disponível no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem 
qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Imóvel a ser leiloado: LOTE 1: Terreno 
Desocupado c/ 1.711m²- Av. Araçatuba, nº 129 (conforme Prefeitura), Lote 26, Quadra 22, CEP: 
06458-060 - Residencial Tamboré 1 (Av. Ceci, 100 - Tamboré, Barueri/SP, 06460-120). Lance Inicial 
R$ 1.040.000,00. LOTE 2: Terreno Desocupado c/ 350m²- Alameda Sérgio Miranda Nogueira, Lote 
14, Quadra 06, Parq Nossa Senhora da Candelária, Itu/SP, CEP: 13310-253 - Cond. Mont Blanc (Rua 
Parque do Varvito, s/nº, cep:13310-161). Lance Inicial R$ 124.000,00. LOTE 3: Terreno Desocupado 
c/ 368m²- Rua Domingos José Borsari, Lote 20, Quadra 07, Parque Nossa Senhora da Candelária, 
Itu/SP - Cond. Mont Blanc (Rua Parque do Varvito, s/nº, CEP: 13310-161). Lance Inicial 
R$ 132.000,00. LOTE 4: Terreno Desocupado c/ 1.622m²- Rua Maria Santa Basellotto Gutierres, 
Lote 01, Cajurú do Sul, Sorocaba/SP - CEP: 18.105-000. Lance Inicial R$400.000,00. LOTE 5: 
Terreno Desocupado c/ 1.755m²- Rua Maria Santa Basellotto Gutierres, Lote 02, Cajurú do Sul, 
Sorocaba/SP - CEP: 18.105-000. Lance Inicial R$ 430.400,00. LOTE 6: Terreno Desocupado c/ 
5.820m²- Rua Augusto Gutierres, Lote 01, Bairro do Piragibu, Sorocaba/SP, CEP: 18103-011. Lance 
Inicial R$1.286.400,00. LOTE 7: Terreno Desocupado c/ 2.816m²- Rua Augusto Gutierres, Lote 16, 
Bairro do Piragibu, Sorocaba/SP, CEP: 18103-011. Lance Inicial R$624.000,00.

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 20/09/2021 às 10h15/2º Público Leilão: 27/09/2021 às 15h30

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário 3MI SECURITIZADORA S/A, CNPJ/MF sob nº 
33.389.855/0001-05, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, através da Loja SOLD LEILÕES (www.
sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), nos termos do artigo 27 da Lei 
9.514/97 e regulamentação complementar com Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e 
Outras Avenças, os imóveis abaixo descritos, em lote único: Imóveis: Oficial de Registro de Imóveis e anexos 
da Comarca de Pindamonhangaba/SP: a) Matrícula nº 15.633 - LOTE DE TERRENO nº 56, da quadra 27, do 
loteamento denominado Parque Shangri-la, situado na cidade de Pindamonhangaba/SP, no bairro do 
Goiabal, com frente para a Estrada Municipal, medindo 10,00m (dez metros) de quem da estrada olha para 
o lote, do lado direito mede 50,00 (cinquenta metros) confrontando com o lote 57, do lado esquerdo mede 
50,00m (cinquenta metros) confrontando com o lote 55, nos fundos mede, 10,00m (dez metros) 
confrontando com o lote 24, encerrando a área de 500,00m². Cadastrado na Prefeitura municipal sob o nº 
SE-33-12-09-038-00. ; b) Matrícula nº 15.634 - LOTE DE TERRENO nº 57, da quadra 23, do loteamento 
denominado Parque Shangri-la, situado na cidade de Pindamonhangaba/SP, no bairro do Goiabal, com 
frente para a Estrada Municipal, mede 10,00m (dez metros) de quem da estrada olha para o lote, do lado 
direito mede 50,00 (cinquenta metros) confrontando com o lote 58, do lado esquerdo mede 50,00m 
(cinquenta metros) confrontando com o lote 56, nos fundos mede, 10,00m (dez metros) confrontando com 
o lote 25, encerrando a área de 500,00m². Cadastrado na Prefeitura municipal sob o nº SE-33-12-09-037-00. 
e c) Matrícula nº 15.635 - LOTE DE TERRENO nº 58, da quadra 23, do loteamento denominado Parque 
Shangri-la, situado na cidade de Pindamonhangaba/SP, no bairro do Goiabal, com frente para a Estrada 
Municipal, medindo 10,00m (dez metros) de quem da estrada olha para o lote, do lado direito mede 50,00 
(cinquenta metros) confrontando com o lote 59, do lado esquerdo mede 50,00m (cinquenta metros) 
confrontando com o lote 57, nos fundos mede, 10,00m (dez metros) confrontando com o lote 26, 
encerrando a área de 500,00m².Cadastrado na Prefeitura municipal sob o nº SE-33-12-09-036-00. 
1º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$ 132.485,80. 2º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$240.372,64. Correrão por conta 
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento à vista de 
comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários etc. O imóvel será 
vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características e estado de conservação. Imóveis Ocupados, desocupação por conta do adquirente, nos 
termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: J & N COMÉRCIO E EMBALAGENS DE CEREAIS 
EIRELI, CNPJ nº 26.526.397/0001-43; HERBERT SANTOS DA SILVA,RG nº 43.328.813-SSP/SP, CPF/MF nº 
317.516.818-31 e DENISE LUNA DE CARVALHO SILVA, RG nº 44.394.942-6-SSP/SP, CPF/MF nº 326.993.218-
93, intimados da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) 
na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e 
locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) os imóveis entregues 
em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º 
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham 
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O edital completo encontra-se disponível na Loja SOLD 
LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net).

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - 
Brooklin Paulista, São Paulo - SP

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL 
PAULISTA. Processo: nº 0010223-36.2019.8.26.0005. Executados: requerido(s) SANDRA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS. Metade ideal (50%) da 
propriedade plena e metade ideal (50%) dos direitos hereditários de 03 casas e respectivo terreno de 300,00m2, à Av. Cel. Alves Rocha e Filho, nº 349, 
Vila Ramos, Emerlino Matarazzo/SP. Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, nº349, São Paulo/SP - Contribuinte nº 140.025.00283. Descrição completa 
na Matrícula nº 81.546 do 12º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 527.881,56 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 316.728,93 (60% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/10/2021 às 11h10min, e termina em 15/10/2021 às 
11h10min; 2ª Praça começa em 15/10/2021 às 11h11min, e termina em 05/11/2021 às 11h10min. Fica a requerida SANDRA LUCIA RODRIGUES 
DOS SANTOS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal.  
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 43ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1007045-05.2018.8.26.0100. Executados: executado(s) REGINA GASPAR VASCONCELOS, JOSE GASPAR MOREIRA LEITE.
Apto nº 14, no 14º andar, do Edifício Délia, à R. Maestro Cardim, nº 1.313, 2º subdistrito - Liberdade/SP; área útil: 130,26m2, correspondendo como 
parte integrante o lugar de estacionamento nº 14 no subsolo. Rua Maestro Cardim, nº1.313, São Paulo/SP - Contribuinte nº 038.016.00343. Descrição 
completa na Matrícula nº 84.378 do 01ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 908.488,00  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 635.941,60 
(70%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 15/10/2021 às 15h50min, e termina em 18/10/2021 
às 15h50min; 2ª Praça começa em 18/10/2021 às 15h51min, e termina em 09/11/2021 às 15h50min. Ficam os executado(s) REGINA GASPAR
VASCONCELOS, JOSE GASPAR MOREIRA LEITE, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em),  e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 21/06/2020. 
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Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel e para intimação do REQUERIDO HUMBERTO DE PINA (RG nº 4.875.646-5, CPF.518.930.108-72);
bem como sua cônjuge, se casado for; A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SECRETÁRIA DE FINANÇAS; e demais
interessados, expedido nos autos da ação de EXTINÇÃO DE CONDOMINIO, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO
0002521-40.2021.8.26.0564, movida por ADALBERTO DE PINA (CPF.645.383.898-20). A Dra. Carolina Nabarro Munhoz Rossi, MMa. Juíza
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, etc., nos termos dos artigos 879, inciso II, e. 881
do Código de Processo Civil, observando-se os requisitos do Provimento 1625/2009. FAZ SABER levará a leilão o bem abaixo descrito, através
do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS
IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960, em condições que segue: BEM: IMÓVEL: “Um terreno designado como lote nº 36 da quadra 4, na
Vila São Leopoldo, em Vila Jordanópolis, medindo 9,00 metros de frente para a RUA ARARAQUARA, por 27,55 metros da frente aos fundos
do lado direito de quem do imóvel olha para a Rua, e confina com a casa 247, do lado esquerdo mede 28,90 metros, e confina com a casa
273, e nos fundos com a largura de 6,20 metros confina com os fundos do lote 3, que tem sua frente para a Rua Pindorama, encerrando
a área de 219,50 metros quadrados, localizado na quadra formada pelas Ruas Araraquara, Nossa Senhora Aparecida, Pindorama e Travessa
Rio Bonito, e a 28,10 metros do alinhamento da Travessa Rio Bonito, lado direito de quem desta entra na Rua Araraquara. Matricula 20.402
junto ao 1º C.R.I de São Bernardo do Campo/SP. Cadastro Municipal nº 027.044.022.000. Obs.: Consta do laudo à fl. 47 dos autos
“TERRENO COM BENFEITORIAS – de uso residencial, localizado à Rua Araraquara, nº 306 – Bairro Jordanopolis em São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo”. ONUS: Não consta registro na matrícula do imóvel. Não consta nos autos recurso ou causa pendente de
julgamento. AVALIAÇÃO OFICIAL: R$330.000,00 - Maio/2021. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$335.167,00 - Julho/2021. (não consta
esta informação nos autos). DÉBITOS DE IPTU: R$504,30 – até 02/08/2021. DATAS DOS LEILÕES – 1º leilão, que terá início no dia
20 de Setembro de 2021, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 23 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 da avaliação, devidamente atualizado até o mês da data designada para o 1º leilão.
Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão, 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 60%
da avaliação devidamente atualizada até o mês da data designada para o 2º leilão. A atualização deverá ser pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça para os débitos judiciais comuns. 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 do término do leilão. Em até 5 horas após o
encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). PAGAMENTO À VISTA
– Desde já, fica consignado que o arrematante deverá efetuar o pagamento de uma única vez, em até 24 horas após o término do leilão.
PAGAMENTO PARCELADO – Os interessados em adquirir o imóvel em prestações, deverão apresentar propostas, por escrito, até o início
do 1º leilão, ou do 2º leilão, se o caso, observado o disposto no artigo 895 do Código de Processo Civil, o que será avaliado pelo juízo no momento
oportuno, observando-se que a apresentação de propostas de pagamento parcelado não suspende o leilão (CPC, § 6º do art. 895). Fica claro,
ainda, que, se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade
de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo.
Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, 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. COMISSÃO DO LEILOEIRO – Fixada em 5% sobre o valor
da arrematação, não se incluindo no valor do lanço, conforme disposto no Provimento CSM 1625/2009, com as alterações dadas pelo
Provimento CSM 2319/15. DESISTÊNCIA DO LEILÃO ou ACORDO EXTRAJUDICIAL – Caso haja desistência do leilão, ou acordo
extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos de edital e outros referentes à divulgação desde que devidamente
comprovados pela empresa gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 5% (cinco
por cento) sobre o valor do acordo, ou, no caso de desistência, o mesmo percentual sobre o valor do débito atualizado. DÉBITOS e
OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto
da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza
hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/
cientificado. O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores
e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários
para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante
(Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do 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. DÚVIDAS
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail:
phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando o requerido HUMBERTO DE PINA;
bem como sua cônjuge, se casado for, A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SECRETÁRIA DE FINANÇAS; e demais
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de 1º e 2º Leilão dos bens móveis e para intimação da executada MAROCCO TRANSPORTES LTDA (CNPJ. nº
04.749.033/0001-90), e demais interessados, expedido nos autos da ação de procedimento comum, ora em fase de
Cumprimento de Sentença, PROCESSO 1058346-30.2014.8.26.0100, movida por HYPERMARCAS S.A
(CNPJ.02.932.074/0001-91). A Dra. Gabriela Fragoso Calasso Costa, Juíza de Direito da 32ª Vara Cível da Comarca da
Capital/SP, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER levará a leilão os bens abaixo descritos,
através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br, através do leiloeiro oficial
PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960, em condições que segue: BENS: 1. Veículo VOLVO/FH12 380
4X2T, ano/mod. 2004/2004, Placas DJB7086; AVALIAÇÃO: R$93.112,00 (SET./2020); 2. Veículo VOLVO/FH 440 6X2T,
ano/mod. 2011/2011, Placas ELW5325; AVALIAÇÃO: R$182.880,00 (SET./2020); 3. Veículo VOLVO/FH 440 6X2T, ano/
mod. 2011/2011, Placas ELW5315; AVALIAÇÃO: R$182.880,00 (SET./2020); DÉBITO EXEQUENDO: R$611.659,77 até
19/07/2021. DATAS DOS LEILÕES – 1º leilão, que terá início no dia 21 de Setembro de 2021, às 14:00 horas,
encerrando-se no dia 24 de Setembro de 2021, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem
interrupção, encerrando no dia 15 de Outubro de 2021, às 14:00 horas; CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado
arrematante aquele que der lance igual ou maior que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou
superior a 50% do valor da avaliação (2º leilão). PAGAMENTO - O preço dos bens arrematados 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). PAGAMENTO PARCELADO – Os interessados em adquirir o imóvel em prestações,
deverão apresentar propostas, por escrito, até o início do 1º leilão, ou do 2º leilão, se o caso, observado o disposto no artigo
895 do Código de Processo Civil, o que será avaliado pelo juízo no momento oportuno, observando-se que a apresentação
de propostas de pagamento parcelado não suspende o leilão (CPC, § 6º do art. 895). Fica claro, ainda, que, se o credor
optar pela não adjudicação (art. 876 CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de
condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Deverá depositar o valor excedente, no
mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, 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. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do
arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do
encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA. DÉBITOS e
OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE Eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos
com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa. Os bens serão
alienados no estado de conservação em que se encontram, sendo a verificação de documental, de gravames/credores
de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos
necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, imissão na posse e demais providências serão de
responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores das avaliações 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.
Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando a executada MAROCCO TRANSPORTES LTDA (CNPJ.
nº 04.749.033/0001-90), 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, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO dos executados ESPÓLIO DE ROBERTO
GALBRAITH HADDAD (CPF.111.469.748-68); ESPÓLIO DE LEIDE CAVALOTTI HADDAD, representados por seu
inventariante ROBERTO CAVALOTTI HADDAD (CPF. nº 148.510.058-57); e demais interessados, expedido nos autos
da ação de EXECUÇÃO FISCAL, requerida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TATUÍ, PROCESSO 1504169-
63.2019.8.26.0624 ordem 2410/2019. A Doutora Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty, Juíza de Direito
do SAF - Serviço Anexo Fiscal da Comarca de Tatuí/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 – Um lote de terreno (SEM BENFEITORIAS) sob o
nº 02 da quadra “18”, com frente para a Rua 20, no Jardim Gramados, nesta cidade de Tatuí-SP, com as seguintes
características e confrontações: mede onze metros em linha reta, de frente para a Rua 20, doze metros e 23 centímetros
em linha curva na confluência – das ruas 20 e 10, quarenta e dois metros de frente para a Rua 10 em linha reta; cinquenta
e um metros da frente aos fundos, de um lado onde confronta com o lote 04 e pelos fundos mede vinte metros de largura,
confrontando-se com o lote 01, encerrando uma área de 993,62 metros quadrados, matricula nº 15.112 no C.R.I. de
Tatuí/SP; Consta conforme Av.03, penhora nos autos 3780/2009, execução fiscal, movida pela Prefeitura Municipal de
Tatuí, em tramite no Serviço Anexo das Fazendas Local; e conforme Av.4, registro da penhora exeqüenda; AVALIAÇÃO:
R$50.000,00 (Julho/2020); DÉBITO EXEQUENDO: R$1.277,92 (Nov./2019); DATAS DOS LEILÕES – 1º leilão, que
terá início no dia 28 de Setembro de 2021, às 15:00 horas, encerrando-se no dia 01 de Outubro de 2021, às 15:00
horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 21 de Outubro de
2021, às 15:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior
que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 70% (SETENTA POR CENTO) do valor da
avaliação (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 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). 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 do Leiloeiro Oficial: PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ
OMELLA. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até
a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo
da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI,
do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado
no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de
responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos
necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de
responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos
serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o
Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11) 2338-0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br.
Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando os executados, na pessoa de seu inventariante
ROBERTO CAVALOTTI HADDAD, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localiza-
dos para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de
julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

2ª Vara Cível do Foro de Birigui
Edital de Hasta Pública do Bens Imóveis abaixo descritos, para CONHECIMENTO de eventuais interessados 
na lide, e INTIMAÇÃO dos executados ALEXSANDRO MARQUES (CPF. 117.339.488-56), JOSEFA DA 

SILVA MARQUES (CPF. 061.732.668-14) e seu cônjuge EDSON MARQUES (CPF.679.129.078-15), extraída dos autos 
da Ação de Indenização por Dano Material, ora em fase de Cumprimento de Sentença, movida por GEOVANNI GUSTAVO 
MASSON VIEIRA (CPF. 418.177.938-61) e DANIELLE MASSON VIEIRA (CPF. 237.013.418-69). Processo nº 0004543-
53.2016.8.26.0077. O Dr. LUCAS GAJARDONI FERNANDES, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Birigui - SP, na 
forma da lei, FAZ SABER a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que, com 
fundamento no artigo 882 do NCPC e parágrafos, o leiloeiro público RENAN AUGUSTO FERNANDES GUIMARÃES - 
JUCESP nº 1.113, através da plataforma eletrônica STARTUP LEILÕES (www.startupleiloes.com.br), portal de leilões 
on-line, levará a público em 1º e 2º Leilão eletrônico, com início do 1º leilão no dia 14/09/2021 às 15:00 horas, e com 
término no dia 17/09/2021 às 15:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação 
atualizada, correspondente ao Lote 01 - R$ 264.741,00 e ao Lote 02 – R$ 172.059,00, ficando desde já designado para 
o 2º leilão com início no dia 17/09/2021 às 15:01 horas e com término no dia 08/10/2021 às 15:00 horas, caso não 
haja licitantes no 1º leilão, será aceito lance não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada, correspondente ao Lote 
01- R$ 158.845,00 e ao Lote 02 – R$ 103.236,00. BENS A SEREM PRACEADOS: LOTE 01 - COTA PARTE DE 50% 
DOS IMÓVEIS – Matrículas nº 12.428 e 12.429 do CRI de Birigui/SP. Avaliação: R$ 226.000,00 referente a cota parte 
de 50% dos imóveis. Localização: Rua Florindo Lot nº 477 – Jardim São Braz – Birigui / SP; LOTE 02 - COTA PARTE 
CORRESPONDENTE A 50% DO IMÓVEL – Matrícula nº 28.501 do CRI de Birigui/SP. Avaliação: R$ 146.880,00 refe-
rente a cota parte de 50% do imóvel. Localização: Rua Manoel Mouro Trancoso nº 2.097 – Jardim São Braz – Birigui / SP. 
CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista. Pagamento parcelado: O interessado em adquirir 
o bem em prestações poderá apresentar, por escrito: (i) até o início do primeiro leilão, proposta por valor não inferior ao da 
avaliação atualizada; (ii) até o início do segundo leilão, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor da avaliação, 
atualizado. COMISSÃO: A comissão devida ao leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor 
do lanço, a ser pago pelo arrematante. ESCLARECIMENTOS: No escritório do leiloeiro, localizado na Rua Alberto Afonso 
Martins nº 75 – Vila Mariana – São Paulo/SP, pelo telefone (11) 5594-5888 Email: contato@startupleiloes.com.br. Ficam 
os EXECUTADOS, na pessoa de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
através da publicação deste EDITAL, nos termos do Art. 274 parágrafo único, Art. 887 §2º, §3º e §5º e Art. 889 parágrafo 
único, todos do NCPC, caso não tenha procurador constituído nos autos ou não seja localizada para intimação pessoal. 
Não consta nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 

W W W. S TA R T U P L E I L O E S . C O M . B R

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 3ª VARA CÍVEL DE SANTO 
AMARO – SP. Processo nº 0044520-06.2004.8.26.0002. Executado(a) (s): PROMOÇÕES E EVENTOS HONSE LTDA e 
OUTROS. 1º Leilão: início em 20/10/2020, às 15h00/ término em 23/10/2020, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 23/10/2020, 
às 15h01min/ término em 13/11/2020, às 15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 1.383.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 
692.000,00 (Sujeitos à atualização). DESCRIÇÃO: End.: Mombaça, Itapecerica da Serra/SP; terreno com área total 
de 73.400,00m². Matr. nº 11.321 do 1º CRI/Itapecerica da Serra/SP. Contrib.: 22212.22.73.0001.00.000. Fica o(a) (s) 
executado(a) (s) PROMOÇÕES E EVENTOS HONSE LTDA e OUTROS; e demais interessados, INTIMADOS das desig-
nações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Edital na íntegra e Lances “on-line” através 
do site www.cunhaleiloeiro.com.br e com divulgação pelo portal “Nosso Leilão” www.nossoleilao.com.br. 
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D
ia 9 de setembro 
é comemorado 
anualmente o dia 
do Médico Veteri-
nário porque nesta 

mesma data, no ano de 1933, 
foi assinado o decreto que 
regularizou esta tão admira-
da profissão. Desde 1910 já 
existiam escolas de veteriná-
ria, porém a prática da vete-
rinária foi estabelecida desde 
2.000 a.C.. O Brasil ocupa o 
primeiro lugar no ranking 
de países com maior núme-
ro de médicos veterinários 
no mundo. Dentre as atribui-
ções importantes desta pro-
fissão, a saúde pública está 
em primeiro lugar. 

Para celebrar esta data 
entrevistamos a Médica Ve-
terinária Tatiana Morales de 
Albuquerque, especialista em 

Dia do Médico Veterinário 
são, raspados cutâneo, citolo-
gia e até mesmo biópsia.

Dra. Tatiana citou tam-
bém as raças que atende 
com maior frequência, que 
são Pug, Bulldog Francês e 
Inglês, Lhasa Apso, Shi-Tzu, 
Westie Highland White Ter-
rier e Golden Retriever. Algu-
mas dicas para proprietários 
de cães com predisposição a 
dermatopatias são: banhos 
semanais com produtos es-
pecíficos, controle parasitá-
rio regular, evitar alimentos 
industrializados com coran-
tes e conservantes, e a funda-
mental orientação e acompa-
nhamento profissional para 
animais predispostos.

“A Medicina cura o ho-
mem, a Medicina Veterinária 
cura a humanidade” (Louis 
Pasteur)
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MALHAÇÃO DOS SONHOS 
17h45, na Rede Globo

Nando consegue se soltar do duto 
do ar-condicionado e ajuda Pedro 
a encontrar Karina, que acaba 
deixando cair seu celular na acade-
mia. Duca conforta Gael, que sofre 
por Karina. Como parte do plano 
do sequestro, Pedro e Karina são 
trancados no banheiro da fábrica. 
Wallace e Bárbara confessam que 
sentem saudades um do outro. 
Duca fi ca com Nat. Gael confessa a 
Bianca que se arrepende de ter sido 
duro na criação de Karina. Pedro 
tenta convencer Karina de que 
sempre amou a menina. Sol chega 
à casa de Mari e Je�  e tem uma 
crise de ciúmes ao ver Bárbara.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
18h20, na Rede Globo

Pedro e Luísa se amam. Pedro con-
fessa a Teresa que está apaixonado 
por Luísa. Zayla garante a Cândida 
que o casamento de Pilar e Samuel 
não ocorrerá. Teresa procura Luísa, 
e Pedro as observa juntas. Eudoro 
desconfi a do comportamento de 
Tonico com Dolores. Lota e Batista 
chegam ao Rio, e Tonico exige que 
Nélio afaste a família de sua casa. 
Pedro e Luísa se encontram em 
uma casa de campo. Caxias alerta 
Samuel sobre a ausência de Guebo 
na escola. Tonico encontra Pilar, 
Samuel defende noiva.

RESUMO DAS NOVELAS

PEGA PEGA 
19h30, na Rede Globo

Malagueta aconselha Agnaldo a 
usar os documentos falsos e fugir 
de carro. Timóteo combina com 
Canivete uma forma de entrar na 
casa de Elza e Prazeres. Ao ver que 
está sendo seguido pela polícia, Ag-
naldo atira os dólares pela janela. 
Eric avisa a Luiza que ela precisa se 
preparar para dizer a Pedrinho que 
ele não receberá de volta o dinheiro 
que estava com Agnaldo. Timóteo 
avisa a Athaíde que a forma de 
achar o documento que está com 
Arlete é entrar na casa dela e simu-
lar um assalto. Siqueira começa a 
interrogar Agnaldo sobre o roubo 
no hotel.

CHIQUITITAS 
20h50, no SBT

Miguel é levado para a solitária da 
cadeia. Pela terceira vez, Beto diz 
para Clarita que marcou de conver-
sar com Thamiris para terminar o 
namoro com ela. Thamiris chega 
com sua mãe e Beto perde a cora-
gem de terminar o relacionamento. 
Marian fi nge ter mudado para 
Maria, e jura não fazer mais mal-
dades. Maria diz que acredita em 
Marian a partir de agora. Ernestina 
tem ciúme que Chico a confundiu 
com Matilde no passado. Erica leva 
Francis para mostrar para o diretor 
(Zédú Neves) do musical que ele 

está preparado para substituir To-
bias. Paçoca se arrepende e começa 
a devolver os objetos que iria roubar 
para levar para os meninos de rua. 
Eduarda aparece e acha que Paçoca 
estava lhe roubando. Ela chora e diz 
que perdeu tudo, inclusive sua fi lha, 
pra ele levar o que quiser. Ela sai 
chorando e Paçoca fi ca triste.

GÊNESIS 
21h, na RecordTV

Sheshi é ovacionado depois de 
encarar uma verdadeira fera , mas 
um ataque surpreende a todos.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo

Maria Marta e Cristina pressionam 
Maurílio. José Pedro dispensa a 
ajuda de Cora. Danielle fala de 
Amanda para Cora. Felipe ameaça 
Cláudio e Beatriz se preocupa com 
o marido. Maria Marta aceita o di-
nheiro de Maurílio e Cristina se irrita. 
Ismael reclama de Maurílio para 
Maria Clara. Merival vai à delegacia 
para ajudar Cláudio. Maria Clara 
ouve Maurílio ameaçar Cristina. 
Enrico avisa a Téo que Cláudio foi 
preso. José Alfredo manda Josué 
investigar a vida de Maurílio. Cristina 
conta para Elivaldo que vai viajar. 
Maurílio paga Marcão para lhe 
passar informações sobre Cristina. 
Magnólia defende Cláudio das 
acusações de Felipe.

ÁRIES. 
Sabe aquele ditado 
que diz “a união faz a 

força”? Pois você pode abusar 
dele nesta quinta e melhorar o 
desempenho no trabalho. Já no 
romance, melhor ter cuidado 
para não fi car apontando todos 
os erros do mozão

TOURO. 
O dia começa com a 
agenda cheia, então, 

tenha cuidado com distrações. 
Se está em busca de um amor 
e a solidão falar mais alto, vá 
com calma. Não se envolva com 
qualquer um só por carência.

GÊMEOS. 
O trabalho precisa de 
atenção e é melhor 

direcionar a sua criatividade para 
dar jeito nas tarefas. Na paquera, 
tudo vai correr melhor se apostar 
no bom humor e deixar as dife-
renças de lado.

CÂNCER. 
A convivência com a 
família pode ajudar a 

levantar o astral nesta quinta. 
Quem trabalha em casa tem 
mais chance de ter sucesso hoje. 
Para evitar atritos com o mozão, 
tente controlar a possessividade..

LEÃO. 
Vai contar com ótimas 
ideias e um raciocínio 

ágil para encontrar soluções 
criativas. Vai ser divertido colocar 
o papo em dia com as pessoas 
queridas. Que tal passar mais 
tempo com a família?

VIRGEM. 
As fi nanças continuam 
ocupando boa parte 
da sua atenção. Se 

quiser investir um pouco mais na 
hora de cuidar do seu corpo, vá 
em frente. Pra quem tem com-
promisso, os astros avisam que 
uma briga pode botar fogo.

LIBRA. 
Vale a pena redobrar a 
atenção e focar nas ta-

refas do dia a dia se quiser que as 
coisas sejam feitas do jeito certo. 
Há uma ajuda e tanto com lua e 
júpiter em harmonia na paquera, 
se está na pista.

ESCORPIÃO. 
Agir nos bastidores 
continua sendo a 

melhor pedida para lidar com 
o serviço. Um clima de mistério 
anima as coisas na conquista: 
explore a sensualidade. Mas 
cuidado com gente falsa.

SAGITÁRIO. 
O dia promete ser tran-
quilo, desde que você 

consiga se concentrar no que 
precisa fazer. Se anda sonhando 
com um amor, há chance de se 
envolver com alguém que faz 
parte da turma de amigos.

CAPRICÓRNIO. 
Pode se preparar para 
trabalhar dobrado se 
quiser dar conta de 

tudo e ainda cair nas boas graças 
da chefi a. Um cuidado extra com 
a aparência pode fazer maravi-
lhas se você está buscando um 
grande novo amor.

AQUÁRIO. 
O dia começa com 
bom humor para lidar 

com colegas. Se tem planos para 
uma viagem no fi nal da tarde, 
redobre a atenção e planeje 
direitinho. Um crush que mora 
longe pode mexer com o coração.

PEIXES. 
Pode ser um desafi o 
manter o foco no que 

precisa ser feito. Se uma amizade 
já estava abalada, talvez chegue 
ao fi m. Sua curiosidade pode agi-
tar a conquista, mas não chegue 
em um lance de olhos fechados.

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

dermatologia, com 13 anos de 
experiência, atende na rede 
Petz Animaniacs, no Hospital 
INVET, que nos contou algu-
mas particularidades desta 
atividade, como as dermato-
patias mais comuns, que são: 
dermatites alérgicas a pica-
das de ectoparasitas (DAPE), a 
hipersensibilidade alimentar 
(HA) e as alergias às substân-
cias ambientais (dermatite 
atópica). Para o diagnóstico 
diferencial destas patologias 
é utilizado método por exclu-

Para celebrar esta 
data entrevistamos 
a médica veterinária 
Tatiana Morales 
de Albuquerque, 
especialista em 
dermatologia

CRUZADAS
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Curtas

MATRIMÔNIO. A atriz 
Lily Collins, 32, prota-
gonista da série “Emily 
em Paris”, comparti-
lhou nesta terça-feira 
(7) no Instagram fotos 
em meio a nature-
za de seu casamento 
com o diretor Charlie 
McDowell, 38, em Dut-
ton Hot Springs, Co-
lorado. “Nunca fui tão 
feliz. Eu nunca quis ser 
alguém mais do que o 
seu, e agora posso ser 
sua esposa”, contou a 
atriz em legenda das 
fotos.

THE VOICE KIDS. O 
músico e jurado do pro-
grama The Voice Kids 
(Globo), Carlinhos Bro-
wn, 58, convidou dois 
eliminados da competi-
ção para gravar um sin-
gle, no último domingo 
(5). Na fase de tira-tei-
ma ele escolheu Elis 
Cristine e Helloysa do 
Pandeiro, deixando de 
fora da competição Ma-
ria Alice e Allonso.  Bro-
wn se comoveu com a 
eliminação deles. 

TRAIÇÃO?. A atriz La-
rissa Manoela ironizou 
uma possível traição de 
Jade Picon com o ator 
João Guilherme, ex-na-
morado dela com quem 
terminou em 2016. Per-
guntada se ela stava por 
dentro dos “babados”, 
respondeu com debo-
che: “Que babado, gen-
te? De renda? Que eu 
me lembre, não usei ne-
nhuma roupa que tives-
se babado hoje. Não”.

“Quero mostrar 
todos os meus 
lados”
Wanessa Camargo sobre sua 

participação no Show  dos 

Famosos. 

A
s cantoras Rihan-
na e Nicki Minaj 
se encontraram 
no fim de sema-
na e posaram 

para fotos juntas. O registro 
levou a internet ao delírio 
com a suspeita de que o en-
contro pode ser a iniciativa 
de um novo projeto juntas. 
Na foto, elas aparecem ao 
lado da família, Nicki junto 
ao marido e filha e Rihanna 
do namorado A$AP Rocky. O 
registro bateu a marca de 4,5 
milhões de curtidas no Ins-
tagram. Apesar das rainhas 
do mundo pop não terem 
divulgado o motivo do en-
contro, a especulação de um 
trabalho juntas traz também 
um sentimento de nostalgia 
do início dos anos 10, quan-
do gravaram músicas juntas.

ENCONTRO DE RAINHAS 
Vem aí uma nova parceria?
Rihanna e Nicki 
Minaj se encontram e 
fãs torcem para que 
as rainhas do mundo 
pop lancem um novo 
trabalho juntas

Carro histórico à venda
A BMW  em que estava o rapper Tupac no dia em que ele foi 
morto a tiros foi colocada à venda no site Celebrity Cars pelo 
valor equivalente a R$ 9 milhões. O carro foi totalmente res-
taurado e agora está exposto em um showroom em Las Ve-
gas. As marcas de bala, portanto, já não existem mais. Além 
do carro, em 2019, uma carta em que o rapper Tupac Shakur 
terminava o seu relacionamento com Madonna foi colocada 
em leilão por até R$ 1 milhão.

Gravidez
A modelo e empresária Ky-
lie Jenner, 24, confirmou 
na ultima terça-feira (7) os 
rumores de que está grávi-
da do segundo filho com o 
rapper Travis Scott, 30. Ela 
compartilhou no Instagram 
um vídeo com registros dela 
mostrando o teste de gravi-
dez para o marido, fazendo 
ultrassom e contando para a 
mãe, Kris Jenner.

Protesto
‘Celebrando o quê?’, indagou a 
cantora Anitta nos stories do 
Instagram perguntando o que 
as pessoas celebravam ao ir 
às ruas demonstrar apoio ao 
presidente Jair Bolsonaro, nes-
ta terça-feira (7), feriado da In-
dependência do Brasil.Ela diz 
que neste momento o país 
não tem independência nem 
liberdade e que não existem 
motivos para comemorar.

Camilla sobre dinheiro ganho no BBB
Camilla de Lucas, ex-BBB 21 está atualmente trabalhando no programa da Globo, The Mas-
ked Singer Brasil, e com um começo de uma trajetória já bem sucedida na TV ela contou 
que usou o dinheiro ganho no reality apenas para investimentos, mas que ainda não me-
xeu em nada.  A agora apresentadora, Camilla diz que mantém os pés no chão e optou por 
segurar o dinheiro, ao invés de buscar bens materiais. “Não comprei nadinha ainda. Eu te-
nho guardado todo o dinheiro”, disse.
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MATRIMÔNIO. A atriz 
Lily Collins, 32, prota-
gonista da série “Emily 
em Paris”, comparti-
lhou nesta terça-feira 
(7) no Instagram fotos 
em meio a nature-
za de seu casamento 
com o diretor Charlie 
McDowell, 38, em Dut-
ton Hot Springs, Co-
lorado. “Nunca fui tão 
feliz. Eu nunca quis ser 
alguém mais do que o 
seu, e agora posso ser 
sua esposa”, contou a 
atriz em legenda das 
fotos.

THE VOICE KIDS. O 
músico e jurado do pro-
grama The Voice Kids 
(Globo), Carlinhos Bro-
wn, 58, convidou dois 
eliminados da competi-
ção para gravar um sin-
gle, no último domingo 
(5). Na fase de tira-tei-
ma ele escolheu Elis 
Cristine e Helloysa do 
Pandeiro, deixando de 
fora da competição Ma-
ria Alice e Allonso.  Bro-
wn se comoveu com a 
eliminação deles. 

TRAIÇÃO?. A atriz La-
rissa Manoela ironizou 
uma possível traição de 
Jade Picon com o ator 
João Guilherme, ex-na-
morado dela com quem 
terminou em 2016. Per-
guntada se ela stava por 
dentro dos “babados”, 
respondeu com debo-
che: “Que babado, gen-
te? De renda? Que eu 
me lembre, não usei ne-
nhuma roupa que tives-
se babado hoje. Não”.

“Quero mostrar 
todos os meus 
lados”
Wanessa Camargo sobre sua 

participação no Show  dos 

Famosos. 

A
s cantoras Rihan-
na e Nicki Minaj 
se encontraram 
no fim de sema-
na e posaram 

para fotos juntas. O registro 
levou a internet ao delírio 
com a suspeita de que o en-
contro pode ser a iniciativa 
de um novo projeto juntas. 
Na foto, elas aparecem ao 
lado da família, Nicki junto 
ao marido e filha e Rihanna 
do namorado A$AP Rocky. O 
registro bateu a marca de 4,5 
milhões de curtidas no Ins-
tagram. Apesar das rainhas 
do mundo pop não terem 
divulgado o motivo do en-
contro, a especulação de um 
trabalho juntas traz também 
um sentimento de nostalgia 
do início dos anos 10, quan-
do gravaram músicas juntas.

ENCONTRO DE RAINHAS 
Vem aí uma nova parceria?
Rihanna e Nicki 
Minaj se encontram e 
fãs torcem para que 
as rainhas do mundo 
pop lancem um novo 
trabalho juntas

Carro histórico à venda
A BMW  em que estava o rapper Tupac no dia em que ele foi 
morto a tiros foi colocada à venda no site Celebrity Cars pelo 
valor equivalente a R$ 9 milhões. O carro foi totalmente res-
taurado e agora está exposto em um showroom em Las Ve-
gas. As marcas de bala, portanto, já não existem mais. Além 
do carro, em 2019, uma carta em que o rapper Tupac Shakur 
terminava o seu relacionamento com Madonna foi colocada 
em leilão por até R$ 1 milhão.

Gravidez
A modelo e empresária Ky-
lie Jenner, 24, confirmou 
na ultima terça-feira (7) os 
rumores de que está grávi-
da do segundo filho com o 
rapper Travis Scott, 30. Ela 
compartilhou no Instagram 
um vídeo com registros dela 
mostrando o teste de gravi-
dez para o marido, fazendo 
ultrassom e contando para a 
mãe, Kris Jenner.

Protesto
‘Celebrando o quê?’, indagou a 
cantora Anitta nos stories do 
Instagram perguntando o que 
as pessoas celebravam ao ir 
às ruas demonstrar apoio ao 
presidente Jair Bolsonaro, nes-
ta terça-feira (7), feriado da In-
dependência do Brasil.Ela diz 
que neste momento o país 
não tem independência nem 
liberdade e que não existem 
motivos para comemorar.

Camilla sobre dinheiro ganho no BBB
Camilla de Lucas, ex-BBB 21 está atualmente trabalhando no programa da Globo, The Mas-
ked Singer Brasil, e com um começo de uma trajetória já bem sucedida na TV ela contou 
que usou o dinheiro ganho no reality apenas para investimentos, mas que ainda não me-
xeu em nada.  A agora apresentadora, Camilla diz que mantém os pés no chão e optou por 
segurar o dinheiro, ao invés de buscar bens materiais. “Não comprei nadinha ainda. Eu te-
nho guardado todo o dinheiro”, disse.
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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)“

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 – 27/09/2021 às 15h00 
- VALOR: R$ 257.528,32 e 2º leilão público – 28/09/2021 às 15h00 - VALOR: R$ 113.917,75. TATIANA 

HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelos credores fiduciários NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ nº 02.946.128/0001-78 E SCOPEL SP-45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – 
CNPJ nº 14.633.076/0001-69, 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: Um 
terreno urbano, constituído pelo Lote 06 da Quadra 08, do Loteamento denominado “Fazenda Rio Preto”, no 
Distrito de Engenheiro Schmidt, em São José do Rio Preto/SP, com área de 220,00m². Cadastro Municipal em área 
maior sob nº 554058001. MATRÍCULA: 81.493 – 2º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. 
FIDUCIANTE: ADMIR GARCIA DA SILVA CPF 070.537.198-04. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 25/06/2021. 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 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.

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu – SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação do executado NIVALDO VICENTE, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 024.801.878-70. O Dr. Fernando Colhado Mendes, MM. Juiz de Direito 
da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos 

que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de sentença, ajuizada por CLAUSIA MARISA MARINELI 
ARCURI em face de NIVALDO VICENTE - processo nº 0009764-64.2018.8.26.0362 (Processo Principal - 1006894-
68.2014.8.26.0362) – controle nº 2603/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 
regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as 
fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão 
enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela 
guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente 
da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 17/09/2021 às 10:00h e 
se encerrará dia 22/09/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; 
não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir- se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 22/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 13/10/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% 
(sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial 
Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o 
nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 
60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem 
correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos de IPVA e demais taxas e impostos, que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação 
ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos 
autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá 
pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias 
à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail, e as guias de levan-
tamento expedidas em seu favor serão arquivadas em classifi cados próprio. Todas as regras e condições do Leilão es-
tão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não 
se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de 
leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS:  LOTE 01: Um veículo da marca Chevrolet, modelo Celta 
Life, placa DZN-0010, renavam 00906789907. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos 
vinculados ao veículo no valor de R$ 537,17 (09/08/2021). Valor da Avaliação (Conf. Fls. 58-59): R$ 10.854,00 (dez mil, 
oitocentos e cinquenta e quatro reais) para fevereiro de 2021. LOTE 02: Uma motocicleta da marca Honda, modelo 
Biz 125 ES, placa DYL-9107, renavam 00922592519. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 180,53 (09/08/2021). Valor da Avaliação (Conf. Fls. 58-59): R$ 4.901,00 
(quatro mil, novecentos e um reais) para fevereiro de 2021. O bem se encontra na Rua Valdevino Facanalli, Nº 74, Jar-
dim Itamaracá, Mogi Guaçu – SP, sendo nomeado depositário o executado. Débitos desta ação no valor de R$ 26.631,30 
(03/2020). Mogi Guaçu, 17 de agosto de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Fernando Colhado Mendes - Juiz de Direito

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

1ª Vara Cível do Foro da Comarca da Avaré/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado R. L. F. (depositário); e F. P. E 
D. DE P. P. V. LTDA. O Dr. Augusto Bruno Mandelli, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível 
do Foro da Comarca da Avaré/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital 

de 1º e 2º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os 
autos da Ação de Execução de Alimentos ajuizada pelo G.A.F, representada por S.D.A em face de R. L. F.  - Pro-
cesso nº 1002423-03.2014.8.26.0073 - Controle nº 1774/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de 
acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as 
fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão 
enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela 
guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente 
da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, atravé s do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 17/09/2021 às 10:30h e 
se encerrará dia 22/09/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; 
não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 
22/09/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 13/10/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (ses-
senta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. 
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 
844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% 
(sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES 
- Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais 
ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar 
ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matricula JUCESP nº 844, a título de comissão, o 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não 
está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. 
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES 
PEREIRA, matricula JUCESP nº 844 deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras 
e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado 
através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: LOTE 01: Um veículo da 
marca Honda, modelo CG 125, Titan, placa CHL-6030, renavam 00697869970. Consta no site da Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 789,80 (09/08/2021). Valor da Avaliação: R$ 
2.279,00 (dois mil, duzentos e setenta e nove reais) para junho de 2020. LOTE 02: Um veículo da marca Volkswagem, 
modelo Gol 1000 I, placas BZU-4956, renavam 00629818860. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 658,02 (09/08/2021). Valor da Avaliação: R$ 5.654,00 (cinco mil, 
seiscentos e cinquenta e quatro reais) para junho de 2020. Os bens encontram-se à Rua Carlos Silva, 80, Vila Jabu, 
Botucatu/SP, sendo nomeado depositário o executado. São Paulo, 17 de agosto de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. 
Augusto Bruno Mandelli - Juiz de Direito

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

4ª Vara Cível do Foro da Comarca da Sorocaba/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados JOSIEL ANTUNES, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 11.013.285/0001-11, JOSIEL ANTUNES, inscrito no CPF/MF sob o nº 
849.591.699-15. O Dr. Jose Carlos Metroviche, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do 

Foro da Comarca da Sorocaba/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem, virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de 
Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A em face de JOSIEL ANTUNES - Processo nº 
1032310-60.2015.8.26.0602 - Controle nº 2347/2015, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 
com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituin-
do ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrôni-
cas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.
megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e 
a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar soli-
citação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do 
bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização 
da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔ-
NICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 17/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 
22/09/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance 
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 22/09/2021 às 
10:01h e se encerrará no dia 13/10/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) 
do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José 
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances 
poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre 
o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários que serão sub-rogados 
no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante 
deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramen-
to do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por 
escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende 
o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em 
que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FER-
NANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP 
sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. 
A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, 
deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO 
JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o 
nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de 
depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão 
estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado 
não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio 
edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Uma motocicleta da marca Honda, modelo Cg 
125 Fan, ano/modelo 2006/2006, placa DPZ-7797, renavam 890555435, Chassi: 9C2JC30706R882650. Consta no site 
da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 1.078,03 (10/08/2021). 
Valor da Avaliação: R$ 4.148,00 (quatro mil, cento e quarenta e oito reais) para agosto de 2021. O bem encontra-se à 
Rua doutor Campos Sales, nº 478, Vila Assis, Sorocaba/SP. São Paulo, 17 de agosto de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. 
Dr. Jose Carlos Metroviche - Juiz de Direito

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

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado LARRI CLEY TOBIAS IDEL-
FONSO (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 096.363.548-47. O Dr. Mario Henrique 
Gebran Schirmer, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/

SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimen-
to tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada por 
MUNICÍPIO DE GARÇA em face de LARRI CLEY TOBIAS IDELFONSO - Processo nº 1500129-17.2017.8.26.0201 
– Controle nº 1234/2017, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte 
interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLI-
CAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio  do Leiloeiro www.megaleiloes.
com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem 
a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso 
dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 17/09/2021 
às 10:00h e se encerrará dia 22/09/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que 
terá início no dia 22/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 13/10/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no 
mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
– JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofer-
tados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão 
por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor 
da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá 
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA 
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o 
leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em 
que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível 
no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 
www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de 
seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do 
art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca Ford, modelo Corcel, placa COV9731, ano 1982, renavam 
00425786650, gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo 
no valor total R$ 823,60 (16/08/2021). O bem encontra-se na Rua João Queiroz, 130, Jardim Morada do Sol, Garça/SP, 
sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação do bem: R$  700,00 (setecentos reais) para novembro de 
2018. Débito desta ação no valor de R$ 2.223,46 (agosto/2021). Garça, 17 de agosto de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. 
Dr. Mario Henrique Gebran Schirmer - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.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 – 28/09/2021 às 14h00 - VALOR: R$ 

104.677,95 e 2º leilão público – 29/09/2021 às 14h00 - VALOR: R$ 173.378,61. TATIANA HISA SATO, 
leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelos credores fiduciários NOBREVILLE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ nº 02.946.128/0001-78 E SCOPEL SP-45 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ nº 14.633.076/0001-69, 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: Um terreno 
urbano, constituído pelo Lote 07 da Quadra 51, do Loteamento denominado “Fazenda Rio Preto”, 
no Distrito de Engenheiro Schmidt, em São José do Rio Preto/SP, com área de 200,00m². Cadastro 
Municipal em área maior sob nº 554058001. MATRÍCULA: 82.460 – 2º Oficial de Registro de 
Imóveis de São José do Rio Preto/SP. FIDUCIANTES: SAMUEL VIRGEM MIRANDA CPF 
497.096.585-49 E TANIA MARIA DA SILVA MIRANDA CPF 552.437.036-72. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 31/08/2021. 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.

32ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos ora executados: JOSÉ FARINA (CPF/MF Nº 011.896.448-86) e seu
cônjuge SANDRA FARINA (CPF/MF Nº 130.578.218-63) e do terceiro interessado PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ/MF Nº 46.395.000.0001-39).
O MM. Juízo de Direito Dr. Fabio de Souza Pimenta, da 32ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo,
processam -se os autos da Ação Ordinária Revisional de Contrato Bancário c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas e Pedido Liminar em Tutela Antecipada Parcial, em que o BANCO BRADESCO S/A (CNPJ/MF Nº
60.746.948/0001-12) atualmente executa JOSÉ FARINA (CPF/MF Nº 011.896.448-86) e SANDRA FARINA (CPF/MF Nº 130.578.218-63), nos autos do Processo nº 0603938-48.2000.8.26.0100, e foi
designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos
879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Um prédio residencial situado na Rua Raguna Cabral, nº 160, Vila Monumento, São Paulo/SP, CEP: 01550-010 - Descrição do Imóvel: Um prédio e seu respectivo terreno, situados
à Rua Raguna Cabral, nº 160, com 250m² de área construída, no 12º Subdistrito-Cambuci, medindo 6,00m de frente, por 19,00m da frente aos fundos do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, 21,00m do lado
esquerdo também da frente aos fundos, alargando-se um pouco nos fundos, confinando do lado direito com o prédio nº 150, do lado esquerdo com o prédio nº 162, ambos da mesma rua Raguna Cabral e nos fundos com
o contribuinte nº 035.101.136 que faz frente para a rua Heitor Peixoto.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 035.101.0021-2
Matrícula Imobiliária n° 124.114 6º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 03 07/03/1995 Hipoteca - Banco Bradesco S/A
R.04 23/01/2003 Arresto Proc. nº 0613516-63.9800.8.26.0090 Prefeitura do Município de São Paulo
AV. 05 21/08/2019 Penhora Exequenda Proc. nº 0603938-48.2000.8.26.0100 Banco Bradesco S/A
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação (fls. 1348/1398), o imóvel possui as seguintes benfeitorias: 03 dormitórios, 03 banheiros sociais, 01 cozinha, 01 área de serviço, 01 sala de estar/tv e 01 área externa/
churrasqueira, encerrando a área construída de 250,00m² e área de terreno de 120,00m².
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 683.480,00 (Nov/2020 – Avaliação às fls. 1348/1398).
Valor de avaliação atualizado: R$ 727.709,70 (Jul/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 222.110,56 (Ago/2021), sendo R$ 217.867,70 relativos a débitos inscritos em Dívida Ativa e, R$ 4.242,86 acerca do IPTU de 2021. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação
(artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 2.434.008,06 (Jul/2019 – fls. 1293).
02 - A 1ª praça terá início em 27 de setembro de 2021, às 14 horas, e se encerrará no dia 30 de setembro de 2021, às 14 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 30 de setembro de 2021, às 14 horas, e se encerrará em 20 de outubro de 2021, às 14 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada
exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção
mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela
formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843 § 1º do 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, 10 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. FABIO DE SOUZA PIMENTA - JUIZ DE DIREITO

36ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: MARIA APARECIDA MOSCHELLO DE OLIVEIRA SANTOS
(CPF Nº 087.889.728-36) e seu cônjuge, se casada for; CLEODETE RAIMUNDA DE ARAUJO OLIVEIRA SANTOS (CPF Nº 070.988.008-13) e seu cônjuge SYLVIO DE OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR (CPF Nº
051.001.258-29), MARCELO COMODO (CPF Nº 072.285.778-09) e seu cônjuge SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS (CPF Nº 118.440.858-05), WILMA CARVALHO DE OLIVEIRA SANTOS (CPF Nº
187.773.768-20) (falecida) e seu cônjuge, se casada for, SILMARA DE OLIVEIRA SANTOS (CPF Nº 149.072.968-27) e seu cônjuge, se casada for, ESPÓLIO DE SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS (CPF
Nº 048.649.388-14), representada pela viúva MARIA APARECIDA MOSCHELLO DE OLIVEIRA SANTOS (CPF Nº 087.889.728-36), e seus herdeiros SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA DE SANTOS JÚNIOR (CPF
Nº 390.987.128-35) e AMANDA MOSCHELLO DE OLIVEIRA SANTOS (CPF Nº 390.987.238-70), bem como o terceiro ANTÔNIO TORRES DO PRADO (CPF Nº 114.832.648-07)
 A MM. Juíza de Direito Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, da 36ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo,
processam-se os autos da Ação de Alienação Comum, ajuizada por GLAUCE BENASSI MOTTER (CPF Nº 052.264.388-42), AUDINEY LUIZ RODRIGUES JUNIOR (CPF Nº 346.013.718-56), MARIA CÉLIA VITALE
MOTTER (CPF Nº 001.643.078-69), NILDA CARVALHO RODRIGUES (CPF Nº 302.476.538-70) (falecida), MARIO DIVO MOTTER JÚNIOR (CPF Nº 530.930.208-59) e, ESPÓLIO DE YOLANDA VITALE
MOTTER (CPF Nº 151.750.008-70), representado por seu inventariante MARCIO IVO MOTTER (CPF Nº 037.168.468-48) em face de MARIA APARECIDA MOSCHELLO DE OLIVEIRA SANTOS (CPF Nº
087.889.728-36), CLEODETE RAIMUNDA DE ARAUJO OLIVEIRA SANTOS (CPF Nº 070.988.008-13), MARCELO COMODO (CPF Nº 072.285.778-09), WILMA CARVALHO DE OLIVEIRA SANTOS (CPF
Nº 187.773.768-20) (falecida), SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS (CPF Nº desconhecido), SILMARA DE OLIVEIRA SANTOS (CPF Nº 149.072.968-27), SYLVIO DE OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR
(CPF Nº 051.001.258-29), ESPÓLIO DE SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS (CPF Nº 048.649.388-14), representada pela viúva MARIA APARECIDA MOSCHELLO DE OLIVEIRA SANTOS (CPF Nº
087.889.728-36), e seus herdeiros SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA DE SANTOS JÚNIOR (CPF Nº 390.987.128-35) e AMANDA MOSCHELLO DE OLIVEIRA SANTOS (CPF Nº 390.987.238-70), nos autos
do Processo nº 0117841-37.2005.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que
disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 – IMÓVEL – Localização do Imóvel: Conjunto de imóveis residenciais e comerciais localizados na Rua Lopes Chaves nºs 205, 209, 211, 215 (Lote 01), e Rua Barra Funda nºs, 731, 735 e 739 (Lote 02), Barra Funda/
SP, CEP: 01152-000 - Descrição do imóvel: Os prédios nºs 731, 735, 739 (antigos nºs 161-A, 163 e 165), da rua Barra Funda, esquina da rua Lopes Chaves, onde hoje tem os nºs 205,209, 211 e 215 no 35º subdistrito
Barra Funda, consistente de três residências e quatro lojas sendo que o nº 215, é de entrada de garagem e acomodações baixas, medindo o terreno 13,10 metros de frente para a rua Barra Funda, 25,95 metros de ambos
os lados, sendo que do lado direito de quem da rua Barra Funda olha para o imóvel divide com a rua Lopes Chaves, sendo a esquina em canto chanfrando, do lado esquerdo com o armazém nº 725 da rua Barra Funda, de
propriedade do Espólio de Maria Facchini Motter e nos fundos onde tem metragem da frente 13,10 metros, divide com propriedade de Centro Dramático e Recrativo Royal.

Dados do Imóvel
Inscrição imobiliária n° 020.031.0061-1 / 020.031.0060-1
Matrícula Imobiliária n° 33.057 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação (fls. 130/197), o terreno possui área total de 339,95m², e 450m² (aproximadamente) de área construída, contendo 7 imóveis, os quais podem ser identificados a seguir: (i) Ponto
Comercial – Loja de Armarinho com área de 45m² composto por salão de serviços e banheiro, o teto é constituído por uma laje e possui instalação hidráulica e elétrica embutida. Atualmente encontra-se alugada; (ii)
Ponto Comercial – Restaurante com área de 50m², composto por salão de serviços, cozinha e banheiro; (iii) Ponto Comercial – Bar com área de 65m² composto por bar, cozinha, restaurante e banheiro; (iv) Ponto
Comercial – Loja de Produtos Fotográficos com área de 75m² composto por: Loja, depósitos e banheiro. Atualmente encontra-se alugada; (v) Apartamento – Domicílio com área de 49m² composto por: sala,
dormitório, cozinha, banheiro, área de serviço e escada, localizado no 1º pavimento; (vi) Apartamento de esquina com área de 140m² composto: por salas, dormitórios, cozinha, banheiro e escada, localizado no 1º
pavimento; (vii) Edícula com área de 26m² composta por: sala, dormitório, cozinha e banheiro, localizada no andar térreo.
OBS 02: Consta na Av. 02 que os imóveis foram devidamente cadastrados sob os seguintes números de contribuinte: 020.031.0060-1 (imóveis de nºs 731, 735 e 739 – Lote 02) e; 020.031.0061-1 (imóveis de nºs 205, 209,
211 e 215 – Lote 01). Sendo assim, embora o imóvel possua dois cadastros municipais distintos o imóvel pertence a uma única matrícula.
OBS 03: Foi distribuída uma ação de Usucapião sob o Processo nº 0024955-38.2013.8.26.0100 - Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos, proposta por Antonio Torres do Prado em face de Espólio de Yolanda Vitale
Motter e outros, referente ao imóvel localizado na Rua Barra Funda, nº 735, todavia, a Sentença fora proferida no dia 03 de março de 2021, julgando Extinta a Ação sem Resolução do Mérito, nos termos do artigo 485, IV
do CP, publicada no dia 09 de junho de 2021, e o processo encontra-se sem movimentações desde então.
OBS 04: O Espólio de Yolanda Vitale Motter e Maria Célia Vitale Motter distribuiu Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Alugueres em face de MOTTER LANCHES LTDA, representada por Antônio Torres do Prado,
processo nº 1047704-32.2013.8.26.0100 - 12ª Vara Cível - Foro Central Cível, referente o imóvel localizado na Rua Barra Funda nº 739, todavia, o referido processo encontra-se suspenso até o julgamento da Ação de
Usucapião mencionada acima. A Imissão do Arrematante na posse será realizada nos termos do artigo 903, § 3º do CPC.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 2.780.000,00 (Jun/2021 – avaliação às fls. 335/338 – homologação fls. 348).
Valor de avaliação atualizado: R$ R$ 2.825.206,00 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários Lote 01 (Rua Lopes Chaves, nºs 205, 209, 211, 215): R$ 94.991,54 (Ago/2021). Sendo R$ 89.467,55 débitos inscritos na dívida ativa e, R$ 5.523,99 relativos a débitos não inscritos em dívida
ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débitos Tributários Lote 02 (Rua Barra Funda, nºs 731, 735 e 739): R$ 32.817,74 (Ago/2021). Sendo R$ 27.577,32 débitos inscritos na dívida ativa e, R$ 5.240,42 relativos a débitos não inscritos em dívida ativa.
Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
02 - A 1ª praça terá início em 11 de outubro de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 14 de outubro de 2021, às 15 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao
início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 14 de outubro de 2021, às 15 horas, e se encerrará em 04 de novembro de 2021, às 15 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação
parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá
pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 23 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. PRISCILLA BITTAR NEVES NETTO - JUÍZA DE DIREITO

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.
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Quinta-feira, 9 De setembro De 2021 Economia

 A As vendas no comércio da 
cidade de São Paulo cresceram 
17,9% em agosto em compara-
ção ao mês de julho. Isso é o 
que apontou o Balanço de Ven-
das da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP).

Para a associação, o aumen-
to foi provocado pela frente fria 
que chegou à capital, pelo Dia 
dos Pais e também pela melho-
ria nas condições da pandemia 
do novo coronavírus, provoca-
do pelo efeito da vacinação. 

O balanço de vendas tam-
bém apontou alta de 30% em 
agosto na comparação anual. 

Esse aumento expressivo, 
segundo o economista-chefe 
da ACSP, Marcel Solimeo, é re-
sultado da base fraca de com-
paração, já que em agosto do 
ano passado as restrições ao 
funcionamento do comércio 
eram maiores por causa da 
pandemia.

“Nossa expectativa se man-
tém. Até o final deste ano va-
mos atingir o mesmo patamar 
apresentado antes da pande-
mia. Não estamos falando de 
recuperação das vendas por-
que venda adiada é venda per-
dida”, explicou.

A vacinação, segundo So-
limeo, tem ajudado no cená-
rio de vendas do comércio 
em São Paulo, possibilitando 
maior flexibilização no horário 
do comércio. Mas outros fato-
res, além da pandemia, podem 
prejudicar o varejo paulistano. 

“A vacinação continua ace-
lerando a tendência para o va-
rejo melhora, mas temos pro-
blemas que podem afetar o 
desempenho, como o aumen-
to da inflação, que vai compro-
meter a renda da população, e 
que exige atenção do governo, 
e também a crise energética”, 
finaliza. (AB)

SP: Varejo cresce 
17,19% em agosto

 A A venda de sorvetes no Bra-
sil deve registrar o segundo ano 
de queda na esteira da pande-
mia, segundo análise da con-
sultoria Euromonitor.

A categoria encolheu 9,3% 
em 2020 e deverá ter nova retra-
ção, de 0,6% neste ano, afirma 
a Euromonitor. A expectativa é 
que sejam consumidos cerca de 
437 milhões de litros neste ano.

Outros doces tiveram alta 
nas vendas no período. Choco-
lates deverão crescer 0,4% em 
2021 após avançar 2,6% no ano 
passado, enquanto o consumo 
de bolachas doces subiu mais 
de 3% nos dois anos.

Gregory Ribeiro, analista da 
Euromonitor, diz que o consu-

mo de sorvete depende mais da 
compra por impulso quando o 
cliente está na rua, em uma via-
gem ou no restaurante.

“Os chocolates têm um ca-
nal de compra consolidado para 
consumo em casa, enquanto a 
venda de sorvete de um litro 
no supermercado é menos re-
levante.”

Segundo o analista, a catego-
ria já vinha apresentando resul-
tados fracos antes da pandemia. 

Por outro lado, Ribeiro diz 
que as inovações que avan-
çaram por causa da Covid-19, 
como as embalagens para deli-
very, podem diminuir a sazona-
lidade do produto e a expectati-
va é de recuperação. (FP)

Venda de sorvete 
acumula queda

NOTAS

 A A Anfavea (associação das 
montadoras) já se prepara para 
a próxima crise. Os sinais ne-
gativos vindos da política e da 
economia podem trazer que-
da na demanda após um lon-
go período de filas de espera 
por falta de componentes nas 
linhas de produção.

“A gente já está com difi-
culdades por conta do plane-
jamento de produção, entra-
mos esse ano com problemas 
de fornecimento e de logís-
tica. Já estamos com muitos 
temas para fazer a gestão, e o 
que aconteceu ontem [os atos 
de raiz golpista do 7 de Setem-
bro] não ajuda na retomada”, 
diz Luiz Carlos Moraes, pre-
sidente da Anfavea, durante 
divulgação dos resultados de 
agosto do setor, realizada nes-
ta quarta (8).

“Não nos cabe aqui discu-
tir como isso será resolvido, 
esperamos que o Supremo 
[Tribunal Federal], do pon-
to de vista jurídico, encon-
tre uma solução e, do ponto 
de vista político, que o Con-
gresso tenha a decisão mais 
sábia possível, ouvindo a so-
ciedade”, afirma Moraes. “A 
imagem do país já não é boa, 
esses últimos eventos criam 
maiores preocupações em 
nossas matrizes.”

“Sempre que vamos discu-
tir com as matrizes, a primei-
ra parte das reuniões é sobre 
a situação política e econômi-
ca do país. Disputamos espa-
ço com países com melhores 
condições de receber investi-
mentos e com um ambien-
te institucional estável”, diz 
o presidente da Anfavea. (FP)

Montadoras temem 
perder investimentos

 D Quando ocorrer a nova retomada, as montadoras instaladas 
no Brasil precisarão disputar investimentos com outros países

DIVULGAÇÃO

 D Mesmo com o resultado 
negativo, o saldo, que 

é todo o montante 
investido na modalidade, 

permaneceu superior a R$ 1 
trilhão no mês

AGÊNCIA BRASIL

Após quatro meses de resultados posi-
tivos, os saques em caderneta de pou-
pança superaram os depósitos em R$ 
5,46 bilhões em agosto. O dado foi di-
vulgado pelo BC (Banco Central) na úl-

tima segunda-feira (6).
Este é o primeiro resultado negativo desde o 

retorno do auxílio emergencial, em abril.
Em julho, a poupança teve entrada líquida de 

R$ 6,37 bilhões.
Nos três primeiros meses de 2021, quando ain-

da não haviam começado os pagamentos da nova 
rodada do benefício, os números vieram negati-
vos em R$ 27,5 bilhões. A partir de abril, a captação 

da caderneta voltou a ser positiva, com R$ 3,8 
bilhões.

Em maio, a entrada líqui-
da foi mais baixa, de R$ 72,6 
milhões, mas permaneceu po-
sitiva. Em junho, a poupança 
registrou a maior captação do 
ano, com R$ 7 bilhões.

Em agosto, os brasileiros depositaram R$ 295,9 
bilhões na poupança e sacaram R$ 301,3 bilhões, 
segunda maior retirada do ano.

Mesmo com o resultado negativo, o saldo, que 
é todo o montante investido na modalidade, per-
maneceu superior a R$ 1 trilhão no mês. O esto-
que alcançou a marca pela primeira vez na histó-
ria em setembro do ano passado com o aumento 
expressivo da captação líquida -diferença entre 
entradas e saídas.

Desde o início da pandemia, os resultados da 
caderneta são impactados pelo pagamento do au-
xílio emergencial.

Os valores são pagos por meio de conta-pou-
pança digital da Caixa Econômica Federal, o que 
ajudou a explicar o movimento de forte alta na 
captação líquida ao longo de 2020, que bateu re-
corde com R$ 166,3 de entradas líquidas.

Após a chegada do vírus ao país, em março do 
ano passado, a caderneta registrou valores eleva-
dos em captação líquida nos meses seguintes, em 
comparação ao restante da série. (FP)

Poupança tem resultado 
negativo pela 1ª vez 
desde a volta do auxílio 

Desde o início 
da pandemia, 
os resultados 
da caderneta 
são impactados 
pelo pagamento 
do auxílio 
emergencial

Fique 
ligado  

 D A prova de vida poderá ser realizada por representante legal 
ou por procurador do beneficiário cadastrado junto ao INSS

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

7 milhões 
precisam 
da prova 
de vida
INSS. Devem fazer a prova os 
aposentados, pensionistas e pessoas que 
recebem benefícios há mais de um ano

Um total de 7.308.698 se-
gurados do INSS (Institu-
to Nacional do Seguro So-
cial) ainda precisa fazer a 
prova de vida até dezem-

bro de 2021, para não ter o pagamen-
to suspenso por falta de atualização 
cadastral. Devem fazer a prova de vida 
os aposentados, pensionistas e pes-
soas que recebem benefícios assisten-
ciais há mais de um ano.

Segundo o INSS, desde o ano pas-
sado 28.760.776 beneficiários já fize-
ram a fé de vida, mesmo no período 
em que o procedimento deixou de ser 
obrigatório, por conta da pandemia 
de coronavírus.

O presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) vetou a suspensão da pro-
va de vida até dezembro de 2021, que 
havia sido aprovada pelo Congresso, 
então beneficiários do INSS precisam 
ficar atentos ao calendário para fazer 
a fé de vida antes do fim do prazo. O 
INSS estabeleceu um calendário es-
calonado de vencimentos, que varia 
conforme o mês em que o recadastra-
mento deveria ter sido feito em 2020.

Atenção: quem faria a prova de 

vida em setembro ou outubro de 
2020 e ainda não fez a atualização 
deve realizar o procedimento até o dia 
30 de setembro deste ano. A partir de 
outubro, será a vez de quem teria que 
fazer a comprovação em novembro e 
dezembro de 2020. O segurado não é 
obrigado a esperar até o mês em que 
o prazo dele acaba.

O QUE ACONTECE EU NÃO 
FIZER A PROVA DE VIDA?
O INSS informou que ainda não foram 
cancelados benefícios por falta de rea-
lização do recadastramento, mas já são 
feitos bloqueios e suspensões do paga-
mento. O órgão tem três etapas até o 
corte do benefício: bloqueio, suspensão 
e cancelamento.

Durante o mês de setembro, os se-
gurados que tiveram o benefício blo-
queado em junho entram agora na 
etapa de suspensão. Se ainda assim 
não atualizarem os dados nessa se-
gunda etapa, só então o benefício será 
cessado (cancelado).

Benefícios bloqueados e suspen-
sos podem ser reativados diretamen-
te no banco. Segundo o INSS, mes-

mo após a cessação do benefício, ele 
poderá ser reativado. Nesse caso, o 
segurado terá que ligar para o 135 e 
agendar o serviço de reativação de be-
nefício. Esse procedimento também 
pode ser feito pelo Meu INSS. Após 
acessar o Meu INSS com o número do 
CPF e a senha cadastrada, busque por 
“Reativar Benefício”, na lupa.

ONDE FAZER O 
RECADASTRAMENTO?
O recadastramento é feito no banco 
onde o aposentado ou pensionista re-
cebe seu benefício (no guichê de aten-
dimento, pelo caixa eletrônico e até 
pelo internet banking, em alguns ca-
sos).

Maiores de 80 anos e pessoas a 
partir de 60 anos que tenham difi-
culdade de locomoção podem fazer a 
prova de vida em domicílio. O bene-
ficiário ou um familiar pode agendar, 
pelo 135 ou pelo Meu INSS, uma visita 
de um funcionário do órgão. Os segu-
rados com biometria cadastrada no 
TSE (via título de eleitor) e no Detran 
podem fazer a prova de vida digital, 
por meio do Meu INSS. (FP)
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 A As vendas no comércio da 
cidade de São Paulo cresceram 
17,9% em agosto em compara-
ção ao mês de julho. Isso é o 
que apontou o Balanço de Ven-
das da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP).

Para a associação, o aumen-
to foi provocado pela frente fria 
que chegou à capital, pelo Dia 
dos Pais e também pela melho-
ria nas condições da pandemia 
do novo coronavírus, provoca-
do pelo efeito da vacinação. 

O balanço de vendas tam-
bém apontou alta de 30% em 
agosto na comparação anual. 

Esse aumento expressivo, 
segundo o economista-chefe 
da ACSP, Marcel Solimeo, é re-
sultado da base fraca de com-
paração, já que em agosto do 
ano passado as restrições ao 
funcionamento do comércio 
eram maiores por causa da 
pandemia.

“Nossa expectativa se man-
tém. Até o final deste ano va-
mos atingir o mesmo patamar 
apresentado antes da pande-
mia. Não estamos falando de 
recuperação das vendas por-
que venda adiada é venda per-
dida”, explicou.

A vacinação, segundo So-
limeo, tem ajudado no cená-
rio de vendas do comércio 
em São Paulo, possibilitando 
maior flexibilização no horário 
do comércio. Mas outros fato-
res, além da pandemia, podem 
prejudicar o varejo paulistano. 

“A vacinação continua ace-
lerando a tendência para o va-
rejo melhora, mas temos pro-
blemas que podem afetar o 
desempenho, como o aumen-
to da inflação, que vai compro-
meter a renda da população, e 
que exige atenção do governo, 
e também a crise energética”, 
finaliza. (AB)

SP: Varejo cresce 
17,19% em agosto

 A A venda de sorvetes no Bra-
sil deve registrar o segundo ano 
de queda na esteira da pande-
mia, segundo análise da con-
sultoria Euromonitor.

A categoria encolheu 9,3% 
em 2020 e deverá ter nova retra-
ção, de 0,6% neste ano, afirma 
a Euromonitor. A expectativa é 
que sejam consumidos cerca de 
437 milhões de litros neste ano.

Outros doces tiveram alta 
nas vendas no período. Choco-
lates deverão crescer 0,4% em 
2021 após avançar 2,6% no ano 
passado, enquanto o consumo 
de bolachas doces subiu mais 
de 3% nos dois anos.

Gregory Ribeiro, analista da 
Euromonitor, diz que o consu-

mo de sorvete depende mais da 
compra por impulso quando o 
cliente está na rua, em uma via-
gem ou no restaurante.

“Os chocolates têm um ca-
nal de compra consolidado para 
consumo em casa, enquanto a 
venda de sorvete de um litro 
no supermercado é menos re-
levante.”

Segundo o analista, a catego-
ria já vinha apresentando resul-
tados fracos antes da pandemia. 

Por outro lado, Ribeiro diz 
que as inovações que avan-
çaram por causa da Covid-19, 
como as embalagens para deli-
very, podem diminuir a sazona-
lidade do produto e a expectati-
va é de recuperação. (FP)

Venda de sorvete 
acumula queda

NOTAS

 A A Anfavea (associação das 
montadoras) já se prepara para 
a próxima crise. Os sinais ne-
gativos vindos da política e da 
economia podem trazer que-
da na demanda após um lon-
go período de filas de espera 
por falta de componentes nas 
linhas de produção.

“A gente já está com difi-
culdades por conta do plane-
jamento de produção, entra-
mos esse ano com problemas 
de fornecimento e de logís-
tica. Já estamos com muitos 
temas para fazer a gestão, e o 
que aconteceu ontem [os atos 
de raiz golpista do 7 de Setem-
bro] não ajuda na retomada”, 
diz Luiz Carlos Moraes, pre-
sidente da Anfavea, durante 
divulgação dos resultados de 
agosto do setor, realizada nes-
ta quarta (8).

“Não nos cabe aqui discu-
tir como isso será resolvido, 
esperamos que o Supremo 
[Tribunal Federal], do pon-
to de vista jurídico, encon-
tre uma solução e, do ponto 
de vista político, que o Con-
gresso tenha a decisão mais 
sábia possível, ouvindo a so-
ciedade”, afirma Moraes. “A 
imagem do país já não é boa, 
esses últimos eventos criam 
maiores preocupações em 
nossas matrizes.”

“Sempre que vamos discu-
tir com as matrizes, a primei-
ra parte das reuniões é sobre 
a situação política e econômi-
ca do país. Disputamos espa-
ço com países com melhores 
condições de receber investi-
mentos e com um ambien-
te institucional estável”, diz 
o presidente da Anfavea. (FP)

Montadoras temem 
perder investimentos

 D Quando ocorrer a nova retomada, as montadoras instaladas 
no Brasil precisarão disputar investimentos com outros países

DIVULGAÇÃO

 D Mesmo com o resultado 
negativo, o saldo, que 

é todo o montante 
investido na modalidade, 

permaneceu superior a R$ 1 
trilhão no mês

AGÊNCIA BRASIL

Após quatro meses de resultados posi-
tivos, os saques em caderneta de pou-
pança superaram os depósitos em R$ 
5,46 bilhões em agosto. O dado foi di-
vulgado pelo BC (Banco Central) na úl-

tima segunda-feira (6).
Este é o primeiro resultado negativo desde o 

retorno do auxílio emergencial, em abril.
Em julho, a poupança teve entrada líquida de 

R$ 6,37 bilhões.
Nos três primeiros meses de 2021, quando ain-

da não haviam começado os pagamentos da nova 
rodada do benefício, os números vieram negati-
vos em R$ 27,5 bilhões. A partir de abril, a captação 

da caderneta voltou a ser positiva, com R$ 3,8 
bilhões.

Em maio, a entrada líqui-
da foi mais baixa, de R$ 72,6 
milhões, mas permaneceu po-
sitiva. Em junho, a poupança 
registrou a maior captação do 
ano, com R$ 7 bilhões.

Em agosto, os brasileiros depositaram R$ 295,9 
bilhões na poupança e sacaram R$ 301,3 bilhões, 
segunda maior retirada do ano.

Mesmo com o resultado negativo, o saldo, que 
é todo o montante investido na modalidade, per-
maneceu superior a R$ 1 trilhão no mês. O esto-
que alcançou a marca pela primeira vez na histó-
ria em setembro do ano passado com o aumento 
expressivo da captação líquida -diferença entre 
entradas e saídas.

Desde o início da pandemia, os resultados da 
caderneta são impactados pelo pagamento do au-
xílio emergencial.

Os valores são pagos por meio de conta-pou-
pança digital da Caixa Econômica Federal, o que 
ajudou a explicar o movimento de forte alta na 
captação líquida ao longo de 2020, que bateu re-
corde com R$ 166,3 de entradas líquidas.

Após a chegada do vírus ao país, em março do 
ano passado, a caderneta registrou valores eleva-
dos em captação líquida nos meses seguintes, em 
comparação ao restante da série. (FP)

Poupança tem resultado 
negativo pela 1ª vez 
desde a volta do auxílio 

Desde o início 
da pandemia, 
os resultados 
da caderneta 
são impactados 
pelo pagamento 
do auxílio 
emergencial

Fique 
ligado  

 D A prova de vida poderá ser realizada por representante legal 
ou por procurador do beneficiário cadastrado junto ao INSS

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

7 milhões 
precisam 
da prova 
de vida
INSS. Devem fazer a prova os 
aposentados, pensionistas e pessoas que 
recebem benefícios há mais de um ano

Um total de 7.308.698 se-
gurados do INSS (Institu-
to Nacional do Seguro So-
cial) ainda precisa fazer a 
prova de vida até dezem-

bro de 2021, para não ter o pagamen-
to suspenso por falta de atualização 
cadastral. Devem fazer a prova de vida 
os aposentados, pensionistas e pes-
soas que recebem benefícios assisten-
ciais há mais de um ano.

Segundo o INSS, desde o ano pas-
sado 28.760.776 beneficiários já fize-
ram a fé de vida, mesmo no período 
em que o procedimento deixou de ser 
obrigatório, por conta da pandemia 
de coronavírus.

O presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) vetou a suspensão da pro-
va de vida até dezembro de 2021, que 
havia sido aprovada pelo Congresso, 
então beneficiários do INSS precisam 
ficar atentos ao calendário para fazer 
a fé de vida antes do fim do prazo. O 
INSS estabeleceu um calendário es-
calonado de vencimentos, que varia 
conforme o mês em que o recadastra-
mento deveria ter sido feito em 2020.

Atenção: quem faria a prova de 

vida em setembro ou outubro de 
2020 e ainda não fez a atualização 
deve realizar o procedimento até o dia 
30 de setembro deste ano. A partir de 
outubro, será a vez de quem teria que 
fazer a comprovação em novembro e 
dezembro de 2020. O segurado não é 
obrigado a esperar até o mês em que 
o prazo dele acaba.

O QUE ACONTECE EU NÃO 
FIZER A PROVA DE VIDA?
O INSS informou que ainda não foram 
cancelados benefícios por falta de rea-
lização do recadastramento, mas já são 
feitos bloqueios e suspensões do paga-
mento. O órgão tem três etapas até o 
corte do benefício: bloqueio, suspensão 
e cancelamento.

Durante o mês de setembro, os se-
gurados que tiveram o benefício blo-
queado em junho entram agora na 
etapa de suspensão. Se ainda assim 
não atualizarem os dados nessa se-
gunda etapa, só então o benefício será 
cessado (cancelado).

Benefícios bloqueados e suspen-
sos podem ser reativados diretamen-
te no banco. Segundo o INSS, mes-

mo após a cessação do benefício, ele 
poderá ser reativado. Nesse caso, o 
segurado terá que ligar para o 135 e 
agendar o serviço de reativação de be-
nefício. Esse procedimento também 
pode ser feito pelo Meu INSS. Após 
acessar o Meu INSS com o número do 
CPF e a senha cadastrada, busque por 
“Reativar Benefício”, na lupa.

ONDE FAZER O 
RECADASTRAMENTO?
O recadastramento é feito no banco 
onde o aposentado ou pensionista re-
cebe seu benefício (no guichê de aten-
dimento, pelo caixa eletrônico e até 
pelo internet banking, em alguns ca-
sos).

Maiores de 80 anos e pessoas a 
partir de 60 anos que tenham difi-
culdade de locomoção podem fazer a 
prova de vida em domicílio. O bene-
ficiário ou um familiar pode agendar, 
pelo 135 ou pelo Meu INSS, uma visita 
de um funcionário do órgão. Os segu-
rados com biometria cadastrada no 
TSE (via título de eleitor) e no Detran 
podem fazer a prova de vida digital, 
por meio do Meu INSS. (FP)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007865-49.2011.8.26.0597 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Sertãozinho, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA AGUI-
AR PIZETA DE SANCTIS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSANGELA MODA ALVES, RG 
12875180, CPF 177.763.488-13 e ROVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA ME, 
CNPJ 08.938.249/0001-54, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do Brasil 
Sa, objetivando a cobrança de R$ 111.808,23 (11/07/2011), referente ao Contrato de Abertura de Cré-
dito BB Giro Empresa Flex. 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, proceda o pagamento da quantia especificada acima 
ou no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório . Não ocorrendo o pagamen-
to ou a apresentação dos embaros, 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 Sertaozinho, aos 20 de julho de 2021. 

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. 

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

 
 

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. 
 



               

            

  

            
 
 
              




                  
      

     

               
                    


                  





    



  





 

 

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

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

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

04 e 09/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004231-97.2020.
valor total: R$ 20,00
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2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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         K-04e09/09

04 e 09/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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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.

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. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0050159-40.2020.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Guilherme Madeira Dezem, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente Maria Leonir Bezerra dos Santos ME (CNPJ 
09.397.245/0001-79), na pessoa de seu representante legal, e Maria Leonir Bezerra dos Santos 
(CPF: 350.364.758-96), que a ação de Procedimento Comum ajuizada por Banco Bradesco S/A foi 
julgada procedente, condenando-as ao pagamento da quantia de R$ 518.617,73 (11/2020). E como 
não foram encontradas expediu-se o presente edital, com prazo de 20 (vinte) dias, que será 
publicado e afixado na forma da lei, por meio do qual fica(m) INTIMADO(A)(S) ao cumprimento da 
sentença, nos termos seguintes: “INTIME-SE os devedores por edital, nos termos do art 513, §2º, 
IV, do CPC, uma vez que foram citados na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado 
no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. e cientes de que, nos termos da 
decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre 
o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 09 E 10/09/21 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1068029-23.2016.8.26.0100. O MM. 
Juiz de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme 
Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SANDRA ABATE MURCIA (CPF: 
130.335.088-20), que BRADESCO CARTÕES S/A, lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento 
Comum, para declarar rescindidos os contratos de empréstimos pactuados: Cartão de 
crédito/compra – contrato n.º 4066699903073221; da bandeira: VISA, bem como condená-lo ao 
pagamento da quantia de R$ 55.956,29 (02/05/2016), atualização da última fatura, reconhecendo a 
aplicação de multa de 2%, já aplicada nos extratos, juros de 1% ao mês e correção monetária 
segundo índices oficiais (INPC). Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi 
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, ofereça 
resposta, sob pena de presumirem-se como 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 09.09.2021 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS . PROCESSO Nº 0001318-48.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Gustavo Guerra Villaça CPF 258.418.688-88; Empresa Brasileira de Uniformes Profissionais Ltda CNPJ 
06.954.343/0001-71; Empresa Brasileira de Recursos Humanos Ltda, atual EB Alimentação Escolar Ltda CNPJ 
05.836.307/0001-40; Ativa Alimentação Escolar Ltda CNPJ 09.177.420/0001-12; Manuela Christina Ribeiro da Costa Villaça 
CPF 273.601..508-84; Marco Aurélio Ribeira da Costa CPF 206.311.898-15; Thereza Christina Gonçalves Ribeiro da Costa 
CPF 457.567.328-53; TCG Participações EIRELI CNPJ 22.566.042/0001-27; Horti Orgânico Ltda CNPJ 17.866.473/0001-79, 
que Condomínio Edifício Bella Santos ajuizou incidente de desconsideração de personalidade jurídica das seguintes pessoas: 
Sistal Alimentação de Coletividade Ltda. CNPJ 01.785.999/0001-94, Gustavo Guerra Villaça; Empresa Brasileira de Uniformes 
Profissionais Ltda; Empresa Brasileira de Recursos Humanos Ltda, atual EB Alimentação Escolar Ltda; Ativa Alimentação 
Escolar Ltda; Manuela Christina Ribeiro da Costa Villaça; Marco Aurélio Ribeira da Costa; Thereza Christina Gonçalves Ribeiro 
da Costa; TCG Participações EIRELI; Horti Orgânico Ltda, incluindo-os no pólo passivo da presente ação. Estando os sócios da 
executada em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, se manifestem e 
requeiram as provas cabíveis (art.135 do CPC), sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso 
de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo 01/03/2021.                                                                    [09,10] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE, COM PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos 
da Alteração de Regime de Bens - Regime de Bens Entre os Cônjuges, PROC. Nº 1009842-38.2020.8.26.0405. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). Andressa Martins 
Bejarano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Rita Maria Costa Dias Nolasco 
e Leonardo Linares Nolasco movem ação para Alteração de Regime de Bens Entre os Cônjuges, objetivando alterar o regime 
de bens do casamento, passando do atual comunhão parcial de bens, para o regime de separação total de bens. Para 
conhecimento de eventuais interessados na lide, foi determinada a expedição de edital com prazo de 30 dias, a contar da 
publicação no Órgão Oficial, nos termos do art. 734 § 1º do CPC, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 23 de fevereiro de 2020.                                                                 [09,10] 

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo Lici-
tatório 111/2021, na modalidade de Pregão 27/2021, na forma presencial, 
para a aquisição de 01 (um) trator cortador de grama articulado, novo, para 
atender as necessidades da Secretaria de Obras e Logradouros. Data: 24 
de setembro de 2021, às 09 horas. O edital completo e seus anexos serão 
fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de Cas-
tilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo 
e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se 
fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão 
de Licitações desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000 
ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os termos do presente 
edital, ou na Secretaria de Obras e Logradouros, através do telefone (18) 
3741 3311, quando a dúvida se relacionar com o objeto licitado. Castilho – 
SP, 08 de setembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

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 – Fica excluído nos itens 02 e 03 do Anexo I – Termo de Referência, a 
seguinte redação: “a distância entre eixos deverá ser adequada para me-
lhor atender ao implemento de compactador de lixo visando a correta dis-
tribuição de peso entre os eixos”. 2 – No item 03 do Anexo I – Termo de 
Referência, onde se lê: “peso bruto total (PBT) de 24.000 kg”, leia-se: “peso 
bruto total (PBT) no mínimo de 23.000 kg”. 3 – As demais disposições per-
manecem inalteradas, inclusive os prazos. Castilho – SP, 08 de setembro 
de 2021. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo Licitató-
rio 118/2021, na modalidade de Pregão 29/2021, na forma presencial, para 
a aquisição de roçadeira hidráulica de 1700 mm, com correia, cardan e sem 
roda, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Logradouros. 
Data: 27 de setembro de 2021, às 09 horas. O edital completo e seus ane-
xos serão fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade 
de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado 
pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações complementares que 
se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão 
de Licitações desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000 
ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os termos do presente 
edital, ou na Secretaria de Obras e Logradouros, através do telefone (18) 
3741 3311, quando a dúvida se relacionar com o objeto licitado. Castilho – 
SP, 08 de setembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

CHAMADA PÚBLICA N. 005/CP/2021 SEDU-
C-PRC-2020/35048 
AQUISIÇÃO DE SUCOS INTEGRAIS DIVER-
SOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FA-
MILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL CONFORME ART.14, § 1, DA LEI N.  
11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE RELA-
TIVAS AO PNAE.
O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 
através da COORDENADORIA DE INFRAES-
TRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE, 
inscrita no CNPJ n 46.384.111/0010-30, no uso 
de suas prerrogativas legais realizará chamada 
pública. 
Os  grupos formais interessados  deverão  apre-
sentar  a  documentação  para  habilitação e 
Projeto de Venda (envelopes 01 e 02), de acor-
do com edital, à Comissão de Chamada Pública 
(CCP), até às 16 horas do dia 29 de setembro 
de 2021, no Protocolo da Secretaria de Estado 
da Educação, localizada  na  Praça  da  Re-
pública,  n  53  –  Centro  –  São  Paulo  - SP. 
A sessão pública para análise dos envelopes 
será realizada na Praça da República, 53 – 
São Paulo/SP, com início no dia 30/09/2021, 
às 10:00 horas e será conduzida pela Comis-
são de Chamada Pública (CCP) designada nos 
autos do processo em epígrafe.  A sessão será 
transmitida ao vivo, na página do YouTube da 
Secretaria de Educação.

INFORMAÇÕES: fones: (11) 2075-4301, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 8h às 17h.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

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:
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00172/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/CEL Dr. Luiz 
Zahcarias de Lima – Rua Ananias de Carvalho, 1344 – Centro – Monte Alto, EE Prof. Antonio Jose 
Pedroso -  Av. XV de Novembro, 630 – Xis - Jaboticabal  – EE/CEL Prof. Carlos de Arnaldo Silva – 
Rua Dirce Libano dos Santos, 2856 – Jd. America - Jales, em SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 18/10/2021, às 11:00 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/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_
Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de 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

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ABANDONO

“Solicitamos o comparecimento de DEBORA FARIA DOS SANTOS, RG nº. 32.046.755-7, 
CPF nº. 348583318-57, CTPS nº. 79854 - Série nº. 312, no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 
confi gurar abandono de emprego, previsto no artigo 482, letra “i” da CLT.”

SUSPENSÃO 
PROCESSO nº 2.884-PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 034/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM 
ATERRO SANITÁRIO.
O Município de Jahu torna público, a todos os interessados, que a licitação supramencionada, prevista 
para ocorrer inicialmente aos 09 de setembro de 2021, está suspensa, por tempo indeterminado, tendo em 
vista pedido de impugnação apresentado pela empresa MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA., julgado intempestivo pelo Tribunal de Contas do Estado. Porém, a administração decide 
suspender para análise de mérito, e posteriores alterações editalícias.
Jahu, 08 de setembro de 2021. 
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO 
Secretário de Economia e Finanças

MUNICÍPIO DE JAHU

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023347-67.2018.8.26.0405. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Soubhie 
Nogueira Borio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PRISCILA TEIXEIRA DE SOUZA, Brasileiro, 
RG 22024568, CPF 140.786.888-88, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extraju-
dicial por parte de Fundação de Rotarianos de São Paulo, alegando em síntese que firmou com a 
Executada instrumento particular de confissão de dívida nº 12.603 em 21/01/2015 referente à ina-
dimplência das mensalidades do ano letivo de 2014 e serviços vencidas do ano de 2014 referente à 
prestação de serviços educacionais.Ficou estabelecido que o pagamento seria de R$ 31.418,00 em 
24 mensais e consecutivas, no entanto a executada não quitou nenhuma das parcelas. O valor da 
dívida no ato do ajuizamento da ação 04/10/2018 importa em R$ 72.740,90. 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 embargada 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 Osasco, aos 26 de agosto de 2021.

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.
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6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
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atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011636-35.2017.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CA 
SOLUCOES DE MOBILIARIO LTDA, CNPJ 14.285.193/0001-89, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de JNF INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS, alegando em síntese: cobrança de R$ 498.173,00 (Novembro/17). 
referente débitos relativos as notas fiscais e demais documentos anexos aos autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da 
execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o 
crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o 
pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado o 
pagamento, fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de embargos à execução. Em caso de revelia, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 05 de agosto de 2021. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005949-68.2020.8.26.0266. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do 
Foro de Itanhaém, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) e Direito da 1ª 
Vara Cível do Foro da Comarca de Itanhaém/SP. Faz Saber a FERENC MATRAI, CPF nº. 102.671.908-91 e ANNA MATRAI, CPF nº 
336.605.088-88 que EDUARDO ALBERTO KERSEVANI TOMAS e KARLA VANESSA SCARNERA KERSEVANI TOMAS ajuizaram 
ação de Adjudicação Compulsória pelo procedimento comum, Objetivando a procedência da ação para determinar-se a expedição da carta 
de adjudicação a fim de levá-la a registro imobiliário referente o lote de terreno nº 02 da quadra 10, da Vila Suarão, no Município de Itanhaém, 
com área de 1.250,00 metros quadrados” . Estando os réus em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo 
de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, nos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial (artigo 257, IV). Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itanhaem, aos 01 de setembro de 2021. 

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
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QUINTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2021 Economia

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 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 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006373-02.2020.8.26.0011 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VINÍCIUS LOUREIRO 
IBRAIM, CPF. 312.742.548-17, que CARLOS ALBERTO TIZIOTTI, ajuizou-lhe e também contra á 
Necton Investimentos S/A Corretora de Valores Mobiliários e Commodities, uma ação de 
Procedimento Comum, objetivando seja a mesma julgada procedente, com a condenação dos réus 
ao pagamento de indenização ao Autor, pelo prejuízo sofrido de R$ 3.299.359,08 (Nov/2019), 
devidamente corrigido e acrescido de juros, e ainda, a condenação ao pagamento de custas 
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 30 dias supra, conteste o feito, sob pena de 
confissão e revelia, ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de curador(a) especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de agosto de 2021. 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Processo 1020766-79.2018.8.26.0405 - Procedimento Comum Cível - Comissão - Credimóveis 
Consultoria Em Financiamento Imobiliário Ltda - José Eduardo Rodrigues de Araújo - EDITAL DE 
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020766- 79.2018.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CRISTINA 
RIBEIRO BONCHRISTIANO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Eduardo Rodrigues de 
Araujo (CPF: 396.382.148-56), que Credimóveis Consultoria em Financiamento Imobiliário Ltda, lhe 
ajuizou a ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 958,77 (09/18), 
decorrente do Instrumento Particular de Prestação de Serviços. Encontrando-se o requerido em 
lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o 
prazo de 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos 
alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Osasco, aos 05 de abril de 2020 

GAZETA DE SÃO PAULO – 09 E 10/09/2021 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005279-13.2012.8.26.0271 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Hispagnol Lacombe, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Hugo de Lima Stefanini, Antonio Celso Camargo de Freitas, Valeria Souza Lima Camargo de Freitas e seus 
cônjuges se casados forem, herdeiros ou sucessores, réus incertos, ausentes e terceiros interessados, que Luiz Augusto 
Fontana e Vera Nehemy Fontana ajuizaram ação usucapião do imóvel consistente de residência e respectivo terreno, 
situado no Condomínio Nova São Paulo, na Alameda Casa Branca 1.543, antigo Lote 5 Quadra K, no Bairro de Itaqui, 
Município de Itapevi/SP. Alegam os autores estarem na posse do imóvel de forma mansa e pacífica há mais de 25 anos, 
expedindo-se edital de citação dos supracitados, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, contestem o feito, sob pena 
de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapevi, aos 20 de fevereiro de 2020.         [09,10] 

2ª Vara, do Foro de Bertioga –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0026824-42.2012.8.26.0562 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Bertioga, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Luciana Mezzalira Mendonça de Barros, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Tatsuo Yoshida, Beatriz Quaresma Brand Correa e Tatsuki Taguti que foi proposta uma ação de 
Retificação de Registro de Imóvel por parte de Jandira Pereira de Oliveira Freitas e outros, com o 
objetivo de retificar as confrontações da matrícula 9200 de imóvel localizado nesta comarca. 
Encontrando-se os demandados 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 Bertioga-SP. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005266-06.2020.8.26.0048. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Atibaia, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSE AUGUSTO NARDY MARZAGAO, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOÃO 
BATISTA DA CONCEIÇÃO, CPF nº 236.336.033-87 que por parte de FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ATIBAIA 
LTDA. foi ajuizada a presente ação pelo procedimento comum, referente instrumento particular de contrato de venda e compra de imóvel 
urbano com pacto de alienação fiduciária em garantia de pagamento e outras  avenças, firmado em 19 de outubro de 2019, a autora vendeu 
ao réu, o Lote nº 42 da Quadra 11, do loteamento denominado “Residencial Jardins da Catalunha, comercialmente denominado BELLA 
ATIBAIA, situado na cidade de Atibaia/SP. valor da causa R$95.950,00 (Agosto/2020). Estando a ré em local ignorado, expediu-se o 
presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sob 
pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de 
revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Atibaia, aos 26 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000281-76.2015.8.26.0083. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do 
Foro de Aguaí, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDRE ACAYABA DE REZENDE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JUVERSINO DA 
SILVA GUIDIO FILHO, CNPJ 16.810.785/0001-06, e JUVERSINO DA SILVA GUIDIO FILHO, Brasileiro, CPF 004.140.298-79, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese: que o exequente 
tornou-se credor dos executados em virtude de uma Cédula de Crédito Bancário, Capital de Giro, de nº. 351/7.453.405, firmada em 
30/10/2013, no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Os executados não cumpriram com o total compromisso do 
pagamento, totalizando, assim, uma dívida no valor de R$ 10.942,44 (dez mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro 
centavos), atualizados até 27/01/2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pagar(em) a dívida no valor de R$ R$ 10.942,44, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários 
advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial, cuja cópia 
segue anexa e faz parte integrante deste. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários 
advocatícios serão reduzidos pela metade (art.827, § 1º, do CPC). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e com-
provando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o(a,s) execu-
tado(a,s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela 
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a 
proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do CPC). O não pagamento 
de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações 
subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao 
direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC). 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.  Aguai, aos 25 de junho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001350-67.2014.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, do 
Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLAUDIA 
VANDERLINDE SENEM ME, CNPJ 11.383.144/0001-90, e a CLÁUDIA VANDERLINDE SENEM, CPF nº 044.813.849-21, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S.A., objetivando a cobrança de dívida 
decorrente de empréstimo através de Cédula de Crédito Bancário, contrato nº 331/7081130, agência 2118-Sto. Antonio-U.Campinas, no 
valor de R$ 30.783,27, em 03/07/2013..Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas CITAÇOES, 
por EDITAL,para que, no prazo de 03 (três) dias, paguem a dívida no valor de R$33.403,70 (valor em 17/01/2014), ou, em 15 dias, 
embarguem a execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de 30% do valor e requerer o parcelamento em 06 vezes, 
acrescido de custas e honorários de advogado, arbitrados em 10%, prazos estes a fluir após o decurso do prazo do presente edital, sob pena 
de penhora, ficando advertidos que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei.. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 16 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024383-84.2020.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 1024383-84.2020.8.26.0564 que neste juízo corre seus trâmites, 
processo de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS conforme os artigos 186 3 927 do Código Civil, em 
que é réu ERICK PELIPECKI TRINDADE , RG 46.288.687, CPF 367.413.578-74, solteiro, nascido em 19/03/1990, filho de Orlei Trindade 
Junior e Alice de Santana Pelipecki Trindade, no qual o autor Roberto Ferreira Gallo, requer as respectivas indenizações por danos materiais 
e morais. Foi realizado tentativas para localizar o réu nos endereços Rua Luís de Camões, 172, Vila Mathias, CEP 11015-400,Santos – SP, 
bem como nos endereços, à Rua Heitor Penteado, 63, Marape, CEP11070-080, Santos – SP, R ERASMO SCHETZ 59 CENTRO 
BAIRRO CENTRO CEP 11310270 SÃO VICENTE SP assim como no endereço, AV EMB PEDRO TOLEDO 462 AP 1020 CENTRO 
01132044 SAO VICENTE SP e R PROF CAROLINA RIBEIRO DE BARROS,241 CASA -ESPLANADA DOS BARREIROS - SÃ o 
Vicente -SP – 11340300 e como esteja o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível cita-lo pessoalmente, nestas condições 
foi deferido a citação pelo presente edital, para comparecerem em juízo, para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do 
processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. 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.São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2021 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000039-36.2020.8.26.0565. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Érika Ricci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDMUNDO FRANCISCO 
DE CHAGAS, CPF 428.518.313-72, que por parte de FRANK HENRIQUE CARDOSO AIRES foi ajuizada ação de Cobrança por 
Descumprimento de Contrato c/c Devolução de Valores Pagos e Danos Morais pelo procedimento comum, objetivando a quantia de R$ 
9.650,00 (Dezembro/2019) referente débitos relativos ao Contrato de Prestação de Serviços de marcenaria firmado entre as partes. Estando 
o réu em lugar 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 débito 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 
03 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002331-79.2020.8.26.0704. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra Mônica de Cássia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ZODJA GRACIANI, CPF 269.350.738-39, RG 20.082.000-X, que COLÉGIO MORUMBI LTDA, ajuizou Ação de Cobrança em fase de 
Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou a executada ao pagamento de R$ 12.737,42, atualizado até (Abril/2021) e 
demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a executada em local ignorado, expede-se EDITAL 
de INTIMAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de 
Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde a executada poderá 
apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente 
de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da Lei. SP, 17/08/2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1033879-27.2019.8.26.0224. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dra. Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, Réus incertos e ausentes, seus Herdeiros ou Sucessores, Terceiros interessados ou desconhecidos, especialmente 
a Alberto dos Santos Dinis, RG. 10.788.499 e CPF. 915.913.928-53, que GILMAURO DE SOUSA, RG. 22.333.78-7–SSP/SP e CPF. 
160.530.048- 98 e sua Esposa ELAINE CARVALHO DE SOUZA, RG. 28.640.727 e CPF. 252.106.588-99, ajuizaram ação de Usucapião, 
objetivando a declaração de propriedade do Imóvel localizado na Rua João de Souza, 224 – esquina com a Rua Jaraguá do Sul, constituído 
pelos lotes “B1 e C1” da quadra G, do loteamento denominado Jardim Alvorada, Guarulhos/SP, com área de 282,94 m², com área edificada 
de 826,18 m², onde os Autores estão sob a posse do Imóvel a 37 anos mantendo a posse de forma mansa e pacífica, sem oposição e com 
“animus domini. Estando o supracitado em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias, após fluir o 
prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pelos autores, nos 
termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 
257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 31 de agosto 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1020495-94.2019.8.26.0224. 
O MMº Juíz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP, Dr. Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, especialmente a Atamirio Ambrozio Gonçalves, RG. 27.927 e CPF. 194.741.568-91, casado com Maria 
Lourdes de Lima Gonçalves, RG. 5.161.985 e CPF. 194.741.728-20, que Jose Roberval da Silva, ajuizou ação de Usucapião, do Terreno 
situado na Rua Júlio Morilla, Jardim Silvestre, Sítio do Moinho, Bairro Bom Sucesso, designado como Lote 41 da Quadra 2-A, com área de 
290,00m², matrícula nº 75.260 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, onde o Autor adquiriu a posse, há mais de 27 anos, de 
forma mansa e pacifica, e paga os tributos e preserva este patrimônio. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Cidade de Guarulhos, aos 
23 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1027507-33.2017.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a WILLIAM ALEXSANDRO FRANCO, CPF. 
279.163.498-33, que PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA, ajuizou ação Monitória para cobrança R$ 12.132,54 (Julho/2017), referente 
mensalidades escolares vencidas e não pagas, entre os meses de Julho à Dezembro de 2015, na Prestação de Serviços Educacionais 
celebrado entre as partes, conforme documentos anexados nos autos. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se o edital, para que 
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios 
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 700, 701, 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em 
mandado executivo. No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e 
passado nesta cidade de Guarulhos, 26/08/ 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0000308-82.2013.8.26.0001. A MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Helio de Oliveira Lopes Junior, CPF 
065.459.708-10, que lhe foi proposta uma Ação Monitória por PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA, objetivando receber R$ 11.443,76 
(Janeiro/2013), das Notas Promissórias 03/04 e 04/04, e os cheques nºs 000007, 000008, 000009, 000010 e 000011, vencidos em 
26/01/2010, cada um no valor de R$ 1.282,60, não pagos. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua Citação por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o 
pagamento do débito, devidamente atualizado, acrescidos de 5% de honorários advocatícios, calculados sobre o valor da causa, ou caso 
queira, apresente embargos sob pena de constituição do mandado inicial em mandado executivo judicial. Não sendo apresentada defesa, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado 
e passado nesta cidade de S. Paulo, 20 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1080556-02.2019.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 25ª Vara Cível do Foro 
Central/SP, Dr. Guilherme Ferfoglia Gomes Dias, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Corré Diadema Agro Industrial, CNPJ. 44.281.038/0001-
55, na pessoa de seu representante legal, que LUBRIZOL DO BRASIL ADITIVOS LTDA, ajuizou ação de Rito Comum, com requerimento 
de Tutela de Urgência, onde o Autor foi surpreendido com restrições em seu nome junto ao Serasa das Notas Fiscais nºs (9969) e (9865), 
indevidamente lançadas no valor de R$ 138.150,00. Diante dos fatos, requer o Autor Tutela de Urgência, determinando a suspensão das 
restrições apontadas no SERASA e eventuais órgãos de proteção em nome do Autor e pagamento de indenização por danos morais de 
R$10.000,00, bem como no pagamento das custas processuais e honorários. Atribui-se à causa o valor de R$ 148.150,00 (Agosto/2019). 
Estando o Corré em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias 
supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida os artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 
pelo autor, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC, declarando que 
todos os endereços constantes nos autos foram diligenciados Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Cidade de São 
Paulo, aos 24 de agosto de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1112415-36.2019.8.26.0100. A Dra. Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin, 
MMº Juíz de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz Saber a CARLA DEL CARLO COMERCIO DE MATERIAS 
GRAFICOS, CNPJ. 23.786.433/0001-10, na pessoa de sua representante legal, que REALL ESTRATÉGIA EM NEGÓCIOS LTDA, 
ajuizou ação Monitória, para cobrança no valor de 59.349,96 (Novembro/2019), referente o cheque nº 000419, emitido pela requerida a favor 
do Autor, onde o mesmo foi devolvido pela instituição financeira por insuficiência de fundos, conforme conta nos documentos descritos e 
anexados nos autos. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o 
débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 700, 701 e 
702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.  
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1082439-52.2017.8.26.0100. O Dr. Guilherme Madeira Dezem, MMº Juíz de Direito 
da 44ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz Saber a SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, CNPJ. 02.046.673/0001-08, na 
pessoa de seu representante legal, que CLENIO HUMBERTO GINDRI – ME, CNPJ. 05.892.576/0001-24, ajuizou ação Monitória, para 
cobrança de 51.698,07 (Julho/2017), referente ao Contrato de Franquia firmado entre as partes desde Maio de 2009 até Janeiro de 2017, 
onde o Autor foi comunicado pela representante da empresa requerida, o interesse em rescindir o contrato, conforme consta nos 
documentos descritos e anexados nos autos. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 
dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito 
(artigo 700, 701 e 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de 
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.  

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1004772-72.2020.8.26.0362 Classe. Assunto: Usucapião Usucapião Extra 
ordinária Requerente: Eliana Lucia Schiavi e outro. 2ª vara. Cível 2ª vara Cível.  Edital de Citação. Prazo de 30 di 
as, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1004772-72.2020.8.26.0362. A MM. Juíza de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dra. Fernanda Pereira de Almeida Martins, na 
forma da Lei, etc. Faz saber a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Marcos Antonio Rosa Pereira e Eliana Lucia Schiavi, ajuizou(ram) ação de 
Usucapião, visando o direito e a legitimidade sobre o imóvel localizado na Avenida Antonio Pataro, 316, sendo um 
lote de terreno sob a fração B do lote nº 22 da Quadra D, no loteamento denominado Jd. Casagrande, com área de 
125,00m², e seu consequente registro no Cartório de Imóveis competente, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi Guacu, aos 24 de junho de 2021. Documento Assinado 
Digitalmente nos Termos da Lei 11.419/2006, Conforme Impressão á Margem Direita. 
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               K-09/09
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM CEMITÉRIOS E FUNERÁRIAS PARTICULARES DOS ESTADO 
DE SÃO PAULO - SEMCESP - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo presente edital ficam convocados todos 
os empregados em cemitérios e funerárias particulares no Estado de São Paulo, para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, na forma estatutária e legislação vigente, a realizar-se no dia 21/09/2021, 
às 15:00 horas em 1ª convocação e às 15:30 horas em 2ª convocação, na sede do Sindicato à Rua Coronel 
Luis Americano, 334, São Paulo, em especial para atendimento aos integrantes da categoria, sócios e não 
sócios que prestam serviços nos cemitérios e funerárias particulares do Estado de São Paulo, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e aprovação da ata da assembleia 
anterior; b) Discussão, apreciação e votação sobre as reivindicações a serem formuladas para renovação 
da norma coletiva da categoria para vigorar a partir de 01 de novembro de 2021 relativos à fixação do 
percentual do reajuste salarial, demais reivindicações de natureza econômica, social e sindical, bem como 
condições de trabalhos aplicáveis no âmbito da categoria profissional representada por este sindicato; 
c) Fixação do índice ou valor e autorização de desconto da contribuição assistencial dos integrantes da categoria, 
sócios e não sócios; d) Deliberação sobre a concessão de autorização e outorga de poderes especiais à Diretoria 
do Sindicato para promover, subscrever ou rejeitar acordos, junto as empresas, sindicatos econômicos, 
Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho ou instauração de dissídio coletivo de interesse da categoria. 

São Paulo, 08 de setembro de 2021. A Diretoria.

INSTITUTO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
E MEIO AMBIENTE “EMA KLABIN”

CNPJ n. 01.623.163/0001-93
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados todos os associados e demais interessados a participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária do Instituto Internacional de Desenvolvimento e Meio Ambiente “Ema Klabin”, a se rea-
lizar no próximo dia 3 de outubro de 2021, às 9h00, na Rua Itapeva, 26, 5º andar, cj. 504, São Paulo, 
SP, CEP 01332-000, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Admissão de novos associados; 
2. Alteração do endereço da sede do Instituto e consequente mudança do art. 2º do Estatuto Social; 
3. Reforma do Estatuto Social; 4. Eleição da Diretoria. São Paulo, 30 de agosto de 2021. Luiz Augusto 
de Lima Pontes, Administrador Provisório, nomeado no processo nº 1005635-38.2020.8.26.0100, 29ª 
Vara do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 36/2021
Processo nº 22.501/2021 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON-
SULTAS DE ENDOCRINOLOGIA.
Abertura: 23/09/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realiza-
ção: www.caraguatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes
Assinatura: 30 de agosto de 2021, Dr. 
GUSTAVO ALEXEY BOHER LOPES, 
Secretário Municipal de Saúde.

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021

PROCESSO Nº 15.670/2021
Considerando a discricionariedade atri-
buída ao administrador público compe-
tente, eu, EDUARDO CURSINO, Se-
cretário de Municipal de Administração, 
decido suspender o Pregão Eletrônico 
nº 43/2021, por tempo INDETERMINA-
DO. Assinatura: 08/09/2021

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 83/2021

Processo nº 23.298/2021
Objeto: Contratação de empresa 
para automação da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.  
Abertura: 21/09/2021 às 09h00min.
Realização:  www.comprasbr.com.
br/processos 
Edital e informações: www.caraguata-
tuba.sp.gov.br/licitacoes/

Termo Aditivo de Incorporação
CT nº 1169/2018/01 – Processo de Compras 
nº 921/2018 – Contratada: Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São 
Paulo - Objeto: Termo aditivo tem como obje-
to registrar a incorporação da Imprensa Ofi-
cial do Estado S/A – IMESP pela Companhia 
de Processamento de Dados do Estado de 
São Paulo – PRODESP, passando está a su-
ceder os serviços  de publicidade legal pelo 
sistema “on-line”, nos respectivos cadernos 
do “Diário Oficial do Estado de São Paulo”. 
São Caetano do Sul, 02 de agosto de 2021.

Profº Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

COMISSÃO MUNICIPAL DE JULGAMENTO 
DE LICITAÇÕES

ATA DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 07/2021

Aos 03 (três) dias do mês de setembro de 2021, às 
14h30, na sala de licitações - Paço Municipal, reuniu-se 
a Comissão Municipal de Licitações, nomeada pela Por-
taria Municipal nº 4.558, de 06 de janeiro de 2021 para 
os trabalhos de análise dos documentos da Tomada de 
Preço 07/2021, que visa a contratação de empresa para 
Obras de Construção de Galpão para Almoxarifado Cen-
tral da Educação. Com base nos pareceres do Sr. Antonio 
Augusto dos Santos, engenheiro civil CREA060112725-6, 
lotado na Secretaria de Obras e do Sr. Francisco Cleiton 
Cardoso Duarte CRC/SP-313.530/0-6, a presente Co-
missão DECIDE por: 1º) Conceder os benefícios da Lei 
Complementar nº 123/2006 a empresa JUSTA CONS-
TRUTORA EIRELI ME., 2º) HABILITAR as empresas 
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA e 
R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. por 
cumprirem com todas as exigências do edital. 3º) INABI-
LITAR a empresa JUSTA CONSTRUTORA EIRELI ME 
por não cumprir a parcela de maior relevância no item 
7.2.14, não apresentar no subitem 7.2.14.4. atestado de 
placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - 
fck= 40 MPa – 34,25m. 4º) Diante das decisões exaradas, 
fica concedido o prazo recursal de 05 dias úteis aos inte-
ressados, conforme determina o artigo 109 da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Publique-se a presente decisão para que 
produza seus efeitos. Luis Carlos Piedade - Presidente

Extrato Trimestral De Ata De Registro De 
Preços 

O Consaúde Torna Público Os Extratos Das 
Atas Registros De Preços Referente Ao:
Processo Nº 105/2021 – Pregão Presencial 
Nº 37/2021, Para Fornecimento, Pães, Leite 
Em Pó, Água Mineral E Gás Engarrafado 
Destinados Ao H.R.L.B., C.A.R. e Lab./
Regional/Consaúde, Assinada Em 
30/08/2021, Prazo De Validade De 12 
Meses, Com Seu 1º Trimestre De Vigência, 
Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº 
Do Lote, Descrição, Unidade De Medida, 
Preço Unitário Em Real), Comeder – 
Comércio De Mercadorias E Derivados 
De Produtos Alimentícios Ltda. Epp 
Cnpj: 03.347.228/0001-40, 05, Leite Em 
Po Integral, Kg, 28,40, 06, Pao De Forma 
Integral 7 Graos, Pct, 8,00, 07, Pao De 
Forma Pct Com 500 G, Pct, 6,05; Angela 
Dias Carvalho Me, Cnpj: 17.517.395/0001-
05, 01, Agua Mineral Natural Frasco Com 
500 Ml, Fr, 1,45; Roseli Vieira Dos Santos 
36155757844, Cnpj: 36.728.787/0001-50, 
02, Agua Mineral Natural De 20 L, Galao, 
9,93; 

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 102/2021, 
Tomada de Preços nº 009/2021 - objeto: Reca-
peamento Asfáltico, Sinalização Viária e Acessi-
bilidade para Avenida Marina – Etapa 02, Local: 
Avenida Marina, Trecho entre nº. 951 (Exclusive 
Unidade) até nº. 1231 (Exclusive Unidade), Bair-
ro Centro - Mongaguá/SP, Conforme Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico-Financeiro, e Projeto Arquitetônico Bási-
co, em anexo. Encerramento no dia 29/09/2021 
as 09h:30min; Abertura no dia 29/09/2021 as 
10h:00min. O edital na íntegra, encontra-se à 
disposição dos interessados, no endereço eletrô-
nico www.mongaguá.sp.gov.br, através do apli-
cativo “TRÂNSPARENCIA” Licitação, ou através 
do Portal da Transparência. Para qualquer escla-
recimento, entrar em contato: telefone (13) 3445-
3067, (13) 3445- 3082, e-mail: licitacao@mon-
gagua.sp.gov.br - Márcio Melo Gomes - Prefeito.
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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 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 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006373-02.2020.8.26.0011 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VINÍCIUS LOUREIRO 
IBRAIM, CPF. 312.742.548-17, que CARLOS ALBERTO TIZIOTTI, ajuizou-lhe e também contra á 
Necton Investimentos S/A Corretora de Valores Mobiliários e Commodities, uma ação de 
Procedimento Comum, objetivando seja a mesma julgada procedente, com a condenação dos réus 
ao pagamento de indenização ao Autor, pelo prejuízo sofrido de R$ 3.299.359,08 (Nov/2019), 
devidamente corrigido e acrescido de juros, e ainda, a condenação ao pagamento de custas 
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 30 dias supra, conteste o feito, sob pena de 
confissão e revelia, ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de curador(a) especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de agosto de 2021. 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Processo 1020766-79.2018.8.26.0405 - Procedimento Comum Cível - Comissão - Credimóveis 
Consultoria Em Financiamento Imobiliário Ltda - José Eduardo Rodrigues de Araújo - EDITAL DE 
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020766- 79.2018.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CRISTINA 
RIBEIRO BONCHRISTIANO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Eduardo Rodrigues de 
Araujo (CPF: 396.382.148-56), que Credimóveis Consultoria em Financiamento Imobiliário Ltda, lhe 
ajuizou a ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 958,77 (09/18), 
decorrente do Instrumento Particular de Prestação de Serviços. Encontrando-se o requerido em 
lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o 
prazo de 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos 
alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Osasco, aos 05 de abril de 2020 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005279-13.2012.8.26.0271 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Hispagnol Lacombe, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Hugo de Lima Stefanini, Antonio Celso Camargo de Freitas, Valeria Souza Lima Camargo de Freitas e seus 
cônjuges se casados forem, herdeiros ou sucessores, réus incertos, ausentes e terceiros interessados, que Luiz Augusto 
Fontana e Vera Nehemy Fontana ajuizaram ação usucapião do imóvel consistente de residência e respectivo terreno, 
situado no Condomínio Nova São Paulo, na Alameda Casa Branca 1.543, antigo Lote 5 Quadra K, no Bairro de Itaqui, 
Município de Itapevi/SP. Alegam os autores estarem na posse do imóvel de forma mansa e pacífica há mais de 25 anos, 
expedindo-se edital de citação dos supracitados, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, contestem o feito, sob pena 
de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapevi, aos 20 de fevereiro de 2020.         [09,10] 

2ª Vara, do Foro de Bertioga –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0026824-42.2012.8.26.0562 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Bertioga, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Luciana Mezzalira Mendonça de Barros, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Tatsuo Yoshida, Beatriz Quaresma Brand Correa e Tatsuki Taguti que foi proposta uma ação de 
Retificação de Registro de Imóvel por parte de Jandira Pereira de Oliveira Freitas e outros, com o 
objetivo de retificar as confrontações da matrícula 9200 de imóvel localizado nesta comarca. 
Encontrando-se os demandados 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 Bertioga-SP. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005266-06.2020.8.26.0048. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Atibaia, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSE AUGUSTO NARDY MARZAGAO, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOÃO 
BATISTA DA CONCEIÇÃO, CPF nº 236.336.033-87 que por parte de FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ATIBAIA 
LTDA. foi ajuizada a presente ação pelo procedimento comum, referente instrumento particular de contrato de venda e compra de imóvel 
urbano com pacto de alienação fiduciária em garantia de pagamento e outras  avenças, firmado em 19 de outubro de 2019, a autora vendeu 
ao réu, o Lote nº 42 da Quadra 11, do loteamento denominado “Residencial Jardins da Catalunha, comercialmente denominado BELLA 
ATIBAIA, situado na cidade de Atibaia/SP. valor da causa R$95.950,00 (Agosto/2020). Estando a ré em local ignorado, expediu-se o 
presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sob 
pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de 
revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Atibaia, aos 26 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000281-76.2015.8.26.0083. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do 
Foro de Aguaí, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDRE ACAYABA DE REZENDE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JUVERSINO DA 
SILVA GUIDIO FILHO, CNPJ 16.810.785/0001-06, e JUVERSINO DA SILVA GUIDIO FILHO, Brasileiro, CPF 004.140.298-79, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese: que o exequente 
tornou-se credor dos executados em virtude de uma Cédula de Crédito Bancário, Capital de Giro, de nº. 351/7.453.405, firmada em 
30/10/2013, no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Os executados não cumpriram com o total compromisso do 
pagamento, totalizando, assim, uma dívida no valor de R$ 10.942,44 (dez mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro 
centavos), atualizados até 27/01/2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pagar(em) a dívida no valor de R$ R$ 10.942,44, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários 
advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial, cuja cópia 
segue anexa e faz parte integrante deste. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários 
advocatícios serão reduzidos pela metade (art.827, § 1º, do CPC). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e com-
provando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o(a,s) execu-
tado(a,s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela 
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a 
proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do CPC). O não pagamento 
de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações 
subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao 
direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC). 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.  Aguai, aos 25 de junho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001350-67.2014.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, do 
Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLAUDIA 
VANDERLINDE SENEM ME, CNPJ 11.383.144/0001-90, e a CLÁUDIA VANDERLINDE SENEM, CPF nº 044.813.849-21, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S.A., objetivando a cobrança de dívida 
decorrente de empréstimo através de Cédula de Crédito Bancário, contrato nº 331/7081130, agência 2118-Sto. Antonio-U.Campinas, no 
valor de R$ 30.783,27, em 03/07/2013..Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas CITAÇOES, 
por EDITAL,para que, no prazo de 03 (três) dias, paguem a dívida no valor de R$33.403,70 (valor em 17/01/2014), ou, em 15 dias, 
embarguem a execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de 30% do valor e requerer o parcelamento em 06 vezes, 
acrescido de custas e honorários de advogado, arbitrados em 10%, prazos estes a fluir após o decurso do prazo do presente edital, sob pena 
de penhora, ficando advertidos que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei.. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 16 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024383-84.2020.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 1024383-84.2020.8.26.0564 que neste juízo corre seus trâmites, 
processo de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS conforme os artigos 186 3 927 do Código Civil, em 
que é réu ERICK PELIPECKI TRINDADE , RG 46.288.687, CPF 367.413.578-74, solteiro, nascido em 19/03/1990, filho de Orlei Trindade 
Junior e Alice de Santana Pelipecki Trindade, no qual o autor Roberto Ferreira Gallo, requer as respectivas indenizações por danos materiais 
e morais. Foi realizado tentativas para localizar o réu nos endereços Rua Luís de Camões, 172, Vila Mathias, CEP 11015-400,Santos – SP, 
bem como nos endereços, à Rua Heitor Penteado, 63, Marape, CEP11070-080, Santos – SP, R ERASMO SCHETZ 59 CENTRO 
BAIRRO CENTRO CEP 11310270 SÃO VICENTE SP assim como no endereço, AV EMB PEDRO TOLEDO 462 AP 1020 CENTRO 
01132044 SAO VICENTE SP e R PROF CAROLINA RIBEIRO DE BARROS,241 CASA -ESPLANADA DOS BARREIROS - SÃ o 
Vicente -SP – 11340300 e como esteja o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível cita-lo pessoalmente, nestas condições 
foi deferido a citação pelo presente edital, para comparecerem em juízo, para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do 
processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. 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.São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2021 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000039-36.2020.8.26.0565. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Érika Ricci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDMUNDO FRANCISCO 
DE CHAGAS, CPF 428.518.313-72, que por parte de FRANK HENRIQUE CARDOSO AIRES foi ajuizada ação de Cobrança por 
Descumprimento de Contrato c/c Devolução de Valores Pagos e Danos Morais pelo procedimento comum, objetivando a quantia de R$ 
9.650,00 (Dezembro/2019) referente débitos relativos ao Contrato de Prestação de Serviços de marcenaria firmado entre as partes. Estando 
o réu em lugar 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 débito 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 
03 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002331-79.2020.8.26.0704. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra Mônica de Cássia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ZODJA GRACIANI, CPF 269.350.738-39, RG 20.082.000-X, que COLÉGIO MORUMBI LTDA, ajuizou Ação de Cobrança em fase de 
Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou a executada ao pagamento de R$ 12.737,42, atualizado até (Abril/2021) e 
demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a executada em local ignorado, expede-se EDITAL 
de INTIMAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de 
Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde a executada poderá 
apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente 
de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da Lei. SP, 17/08/2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1033879-27.2019.8.26.0224. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dra. Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, Réus incertos e ausentes, seus Herdeiros ou Sucessores, Terceiros interessados ou desconhecidos, especialmente 
a Alberto dos Santos Dinis, RG. 10.788.499 e CPF. 915.913.928-53, que GILMAURO DE SOUSA, RG. 22.333.78-7–SSP/SP e CPF. 
160.530.048- 98 e sua Esposa ELAINE CARVALHO DE SOUZA, RG. 28.640.727 e CPF. 252.106.588-99, ajuizaram ação de Usucapião, 
objetivando a declaração de propriedade do Imóvel localizado na Rua João de Souza, 224 – esquina com a Rua Jaraguá do Sul, constituído 
pelos lotes “B1 e C1” da quadra G, do loteamento denominado Jardim Alvorada, Guarulhos/SP, com área de 282,94 m², com área edificada 
de 826,18 m², onde os Autores estão sob a posse do Imóvel a 37 anos mantendo a posse de forma mansa e pacífica, sem oposição e com 
“animus domini. Estando o supracitado em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias, após fluir o 
prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pelos autores, nos 
termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 
257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 31 de agosto 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1020495-94.2019.8.26.0224. 
O MMº Juíz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP, Dr. Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, especialmente a Atamirio Ambrozio Gonçalves, RG. 27.927 e CPF. 194.741.568-91, casado com Maria 
Lourdes de Lima Gonçalves, RG. 5.161.985 e CPF. 194.741.728-20, que Jose Roberval da Silva, ajuizou ação de Usucapião, do Terreno 
situado na Rua Júlio Morilla, Jardim Silvestre, Sítio do Moinho, Bairro Bom Sucesso, designado como Lote 41 da Quadra 2-A, com área de 
290,00m², matrícula nº 75.260 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, onde o Autor adquiriu a posse, há mais de 27 anos, de 
forma mansa e pacifica, e paga os tributos e preserva este patrimônio. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Cidade de Guarulhos, aos 
23 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1027507-33.2017.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a WILLIAM ALEXSANDRO FRANCO, CPF. 
279.163.498-33, que PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA, ajuizou ação Monitória para cobrança R$ 12.132,54 (Julho/2017), referente 
mensalidades escolares vencidas e não pagas, entre os meses de Julho à Dezembro de 2015, na Prestação de Serviços Educacionais 
celebrado entre as partes, conforme documentos anexados nos autos. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se o edital, para que 
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios 
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 700, 701, 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em 
mandado executivo. No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e 
passado nesta cidade de Guarulhos, 26/08/ 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0000308-82.2013.8.26.0001. A MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Helio de Oliveira Lopes Junior, CPF 
065.459.708-10, que lhe foi proposta uma Ação Monitória por PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA, objetivando receber R$ 11.443,76 
(Janeiro/2013), das Notas Promissórias 03/04 e 04/04, e os cheques nºs 000007, 000008, 000009, 000010 e 000011, vencidos em 
26/01/2010, cada um no valor de R$ 1.282,60, não pagos. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua Citação por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o 
pagamento do débito, devidamente atualizado, acrescidos de 5% de honorários advocatícios, calculados sobre o valor da causa, ou caso 
queira, apresente embargos sob pena de constituição do mandado inicial em mandado executivo judicial. Não sendo apresentada defesa, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado 
e passado nesta cidade de S. Paulo, 20 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1080556-02.2019.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 25ª Vara Cível do Foro 
Central/SP, Dr. Guilherme Ferfoglia Gomes Dias, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Corré Diadema Agro Industrial, CNPJ. 44.281.038/0001-
55, na pessoa de seu representante legal, que LUBRIZOL DO BRASIL ADITIVOS LTDA, ajuizou ação de Rito Comum, com requerimento 
de Tutela de Urgência, onde o Autor foi surpreendido com restrições em seu nome junto ao Serasa das Notas Fiscais nºs (9969) e (9865), 
indevidamente lançadas no valor de R$ 138.150,00. Diante dos fatos, requer o Autor Tutela de Urgência, determinando a suspensão das 
restrições apontadas no SERASA e eventuais órgãos de proteção em nome do Autor e pagamento de indenização por danos morais de 
R$10.000,00, bem como no pagamento das custas processuais e honorários. Atribui-se à causa o valor de R$ 148.150,00 (Agosto/2019). 
Estando o Corré em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias 
supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida os artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 
pelo autor, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC, declarando que 
todos os endereços constantes nos autos foram diligenciados Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Cidade de São 
Paulo, aos 24 de agosto de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1112415-36.2019.8.26.0100. A Dra. Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin, 
MMº Juíz de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz Saber a CARLA DEL CARLO COMERCIO DE MATERIAS 
GRAFICOS, CNPJ. 23.786.433/0001-10, na pessoa de sua representante legal, que REALL ESTRATÉGIA EM NEGÓCIOS LTDA, 
ajuizou ação Monitória, para cobrança no valor de 59.349,96 (Novembro/2019), referente o cheque nº 000419, emitido pela requerida a favor 
do Autor, onde o mesmo foi devolvido pela instituição financeira por insuficiência de fundos, conforme conta nos documentos descritos e 
anexados nos autos. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o 
débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 700, 701 e 
702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.  
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1082439-52.2017.8.26.0100. O Dr. Guilherme Madeira Dezem, MMº Juíz de Direito 
da 44ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz Saber a SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, CNPJ. 02.046.673/0001-08, na 
pessoa de seu representante legal, que CLENIO HUMBERTO GINDRI – ME, CNPJ. 05.892.576/0001-24, ajuizou ação Monitória, para 
cobrança de 51.698,07 (Julho/2017), referente ao Contrato de Franquia firmado entre as partes desde Maio de 2009 até Janeiro de 2017, 
onde o Autor foi comunicado pela representante da empresa requerida, o interesse em rescindir o contrato, conforme consta nos 
documentos descritos e anexados nos autos. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 
dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito 
(artigo 700, 701 e 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de 
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.  

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1004772-72.2020.8.26.0362 Classe. Assunto: Usucapião Usucapião Extra 
ordinária Requerente: Eliana Lucia Schiavi e outro. 2ª vara. Cível 2ª vara Cível.  Edital de Citação. Prazo de 30 di 
as, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1004772-72.2020.8.26.0362. A MM. Juíza de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dra. Fernanda Pereira de Almeida Martins, na 
forma da Lei, etc. Faz saber a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Marcos Antonio Rosa Pereira e Eliana Lucia Schiavi, ajuizou(ram) ação de 
Usucapião, visando o direito e a legitimidade sobre o imóvel localizado na Avenida Antonio Pataro, 316, sendo um 
lote de terreno sob a fração B do lote nº 22 da Quadra D, no loteamento denominado Jd. Casagrande, com área de 
125,00m², e seu consequente registro no Cartório de Imóveis competente, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi Guacu, aos 24 de junho de 2021. Documento Assinado 
Digitalmente nos Termos da Lei 11.419/2006, Conforme Impressão á Margem Direita. 
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM CEMITÉRIOS E FUNERÁRIAS PARTICULARES DOS ESTADO 
DE SÃO PAULO - SEMCESP - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo presente edital ficam convocados todos 
os empregados em cemitérios e funerárias particulares no Estado de São Paulo, para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, na forma estatutária e legislação vigente, a realizar-se no dia 21/09/2021, 
às 15:00 horas em 1ª convocação e às 15:30 horas em 2ª convocação, na sede do Sindicato à Rua Coronel 
Luis Americano, 334, São Paulo, em especial para atendimento aos integrantes da categoria, sócios e não 
sócios que prestam serviços nos cemitérios e funerárias particulares do Estado de São Paulo, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e aprovação da ata da assembleia 
anterior; b) Discussão, apreciação e votação sobre as reivindicações a serem formuladas para renovação 
da norma coletiva da categoria para vigorar a partir de 01 de novembro de 2021 relativos à fixação do 
percentual do reajuste salarial, demais reivindicações de natureza econômica, social e sindical, bem como 
condições de trabalhos aplicáveis no âmbito da categoria profissional representada por este sindicato; 
c) Fixação do índice ou valor e autorização de desconto da contribuição assistencial dos integrantes da categoria, 
sócios e não sócios; d) Deliberação sobre a concessão de autorização e outorga de poderes especiais à Diretoria 
do Sindicato para promover, subscrever ou rejeitar acordos, junto as empresas, sindicatos econômicos, 
Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho ou instauração de dissídio coletivo de interesse da categoria. 

São Paulo, 08 de setembro de 2021. A Diretoria.

INSTITUTO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
E MEIO AMBIENTE “EMA KLABIN”

CNPJ n. 01.623.163/0001-93
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados todos os associados e demais interessados a participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária do Instituto Internacional de Desenvolvimento e Meio Ambiente “Ema Klabin”, a se rea-
lizar no próximo dia 3 de outubro de 2021, às 9h00, na Rua Itapeva, 26, 5º andar, cj. 504, São Paulo, 
SP, CEP 01332-000, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Admissão de novos associados; 
2. Alteração do endereço da sede do Instituto e consequente mudança do art. 2º do Estatuto Social; 
3. Reforma do Estatuto Social; 4. Eleição da Diretoria. São Paulo, 30 de agosto de 2021. Luiz Augusto 
de Lima Pontes, Administrador Provisório, nomeado no processo nº 1005635-38.2020.8.26.0100, 29ª 
Vara do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 36/2021
Processo nº 22.501/2021 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON-
SULTAS DE ENDOCRINOLOGIA.
Abertura: 23/09/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realiza-
ção: www.caraguatatuba.sp.gov.br/lici-
tacoes
Assinatura: 30 de agosto de 2021, Dr. 
GUSTAVO ALEXEY BOHER LOPES, 
Secretário Municipal de Saúde.

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021

PROCESSO Nº 15.670/2021
Considerando a discricionariedade atri-
buída ao administrador público compe-
tente, eu, EDUARDO CURSINO, Se-
cretário de Municipal de Administração, 
decido suspender o Pregão Eletrônico 
nº 43/2021, por tempo INDETERMINA-
DO. Assinatura: 08/09/2021

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 83/2021

Processo nº 23.298/2021
Objeto: Contratação de empresa 
para automação da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.  
Abertura: 21/09/2021 às 09h00min.
Realização:  www.comprasbr.com.
br/processos 
Edital e informações: www.caraguata-
tuba.sp.gov.br/licitacoes/

Termo Aditivo de Incorporação
CT nº 1169/2018/01 – Processo de Compras 
nº 921/2018 – Contratada: Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São 
Paulo - Objeto: Termo aditivo tem como obje-
to registrar a incorporação da Imprensa Ofi-
cial do Estado S/A – IMESP pela Companhia 
de Processamento de Dados do Estado de 
São Paulo – PRODESP, passando está a su-
ceder os serviços  de publicidade legal pelo 
sistema “on-line”, nos respectivos cadernos 
do “Diário Oficial do Estado de São Paulo”. 
São Caetano do Sul, 02 de agosto de 2021.

Profº Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

COMISSÃO MUNICIPAL DE JULGAMENTO 
DE LICITAÇÕES

ATA DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 07/2021

Aos 03 (três) dias do mês de setembro de 2021, às 
14h30, na sala de licitações - Paço Municipal, reuniu-se 
a Comissão Municipal de Licitações, nomeada pela Por-
taria Municipal nº 4.558, de 06 de janeiro de 2021 para 
os trabalhos de análise dos documentos da Tomada de 
Preço 07/2021, que visa a contratação de empresa para 
Obras de Construção de Galpão para Almoxarifado Cen-
tral da Educação. Com base nos pareceres do Sr. Antonio 
Augusto dos Santos, engenheiro civil CREA060112725-6, 
lotado na Secretaria de Obras e do Sr. Francisco Cleiton 
Cardoso Duarte CRC/SP-313.530/0-6, a presente Co-
missão DECIDE por: 1º) Conceder os benefícios da Lei 
Complementar nº 123/2006 a empresa JUSTA CONS-
TRUTORA EIRELI ME., 2º) HABILITAR as empresas 
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA e 
R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. por 
cumprirem com todas as exigências do edital. 3º) INABI-
LITAR a empresa JUSTA CONSTRUTORA EIRELI ME 
por não cumprir a parcela de maior relevância no item 
7.2.14, não apresentar no subitem 7.2.14.4. atestado de 
placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - 
fck= 40 MPa – 34,25m. 4º) Diante das decisões exaradas, 
fica concedido o prazo recursal de 05 dias úteis aos inte-
ressados, conforme determina o artigo 109 da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Publique-se a presente decisão para que 
produza seus efeitos. Luis Carlos Piedade - Presidente

Extrato Trimestral De Ata De Registro De 
Preços 

O Consaúde Torna Público Os Extratos Das 
Atas Registros De Preços Referente Ao:
Processo Nº 105/2021 – Pregão Presencial 
Nº 37/2021, Para Fornecimento, Pães, Leite 
Em Pó, Água Mineral E Gás Engarrafado 
Destinados Ao H.R.L.B., C.A.R. e Lab./
Regional/Consaúde, Assinada Em 
30/08/2021, Prazo De Validade De 12 
Meses, Com Seu 1º Trimestre De Vigência, 
Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº 
Do Lote, Descrição, Unidade De Medida, 
Preço Unitário Em Real), Comeder – 
Comércio De Mercadorias E Derivados 
De Produtos Alimentícios Ltda. Epp 
Cnpj: 03.347.228/0001-40, 05, Leite Em 
Po Integral, Kg, 28,40, 06, Pao De Forma 
Integral 7 Graos, Pct, 8,00, 07, Pao De 
Forma Pct Com 500 G, Pct, 6,05; Angela 
Dias Carvalho Me, Cnpj: 17.517.395/0001-
05, 01, Agua Mineral Natural Frasco Com 
500 Ml, Fr, 1,45; Roseli Vieira Dos Santos 
36155757844, Cnpj: 36.728.787/0001-50, 
02, Agua Mineral Natural De 20 L, Galao, 
9,93; 

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 102/2021, 
Tomada de Preços nº 009/2021 - objeto: Reca-
peamento Asfáltico, Sinalização Viária e Acessi-
bilidade para Avenida Marina – Etapa 02, Local: 
Avenida Marina, Trecho entre nº. 951 (Exclusive 
Unidade) até nº. 1231 (Exclusive Unidade), Bair-
ro Centro - Mongaguá/SP, Conforme Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico-Financeiro, e Projeto Arquitetônico Bási-
co, em anexo. Encerramento no dia 29/09/2021 
as 09h:30min; Abertura no dia 29/09/2021 as 
10h:00min. O edital na íntegra, encontra-se à 
disposição dos interessados, no endereço eletrô-
nico www.mongaguá.sp.gov.br, através do apli-
cativo “TRÂNSPARENCIA” Licitação, ou através 
do Portal da Transparência. Para qualquer escla-
recimento, entrar em contato: telefone (13) 3445-
3067, (13) 3445- 3082, e-mail: licitacao@mon-
gagua.sp.gov.br - Márcio Melo Gomes - Prefeito.

B5gazetasp.com.br
Quinta-feira, 9 De setembro De 2021 

André Cencin - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 1143.
w w w. c o p a r t . c o m . b r

ERRATA
DE  LEILÃO

Em Edital Pormenorizado de 
Leilões realizado na Porto Seguro 

Pátio Vila Jaguara-SP-SP e 
publicado no mesmo dia 27.07.2021 

no jornal Gazeta de São Paulo,  
deixou de ser publicado o veículo a 

seguir: HONDA HR-V placa GJP 
2652 ano 2019/2020 com chassis nº 

. 
Fica desde já publicada a referida 

correção para todos os fins e 
efeitos.

 
93HRV2870LZ113370 NORMAL

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO CM Nº 2918/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021
VERSÃO 02

OBJETO: Contratação de empresa especia-
lizada para locação de equipamentos de TIC 
(Tecnologia da Informação e Comunicação), 
implantação de todos os itens e migração do 
legado, com garantia técnica do fabricante, 
devidamente descritos e caracterizados nas 
especifi cações técnicas de cada item cons-
tantes no Termo de Referência (Anexo I) do 
Edital, pelo período de 12 (doze) meses.
O Presidente da Câmara Municipal de São 
Caetano do Sul torna público a todos os 
interessados a REABERTURA do Pregão 
Presencial nº 04/2021, Processo CM nº 
2918/2021, cuja sessão pública será reali-
zada no dia 22 de setembro de 2021, às 
10:00 horas, na Câmara Municipal de São 
Caetano do Sul, situada na Avenida Goiás, 
nº 600 – Centro – São Caetano do Sul – SP.
A retirada do Edital completo e demais 
informações encontram-se no endere-
ço eletrônico www.camarascs.sp.gov.br, 
podendo ainda, o Edital ser retirado no 
Setor de Pregão da Câmara Municipal, 
no endereço supramencionado. Telefo-
nes de contato: 4228-6416 e e-mail: licita-
cao@camarascs.sp.gov.br. 
São Caetano do Sul, 08 de setembro de 2021.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA 

RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% 
PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PE-
QUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDI-
VIDUAL – MEI conforme previsão do Art 48 da LC 
123/06 e 147/14
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
50/2021 - Processo nº 3.775/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para FORNECI-
MENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, con-
forme condições e especificações contidas no Edital 
e seus anexos, cujo edital se encontrará disponível 
no Site da Prefeitura Municipal de Peruíbe através do 
link: http://www.peruibe3.sp.gov.br/editais-para-con-
correncia-publica/ e no site:  www.comprasbr.com.br 
a partir do dia 10 / 09 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  10 / 09 / 2021. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
09:00 horas do dia 23 / 09 / 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
09:01 horas do dia 23 / 09 / 2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia  23 / 09 / 2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 03 DE 

SETEMBRO DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

EMBU DAS ARTES

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

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

RCPN da Sede da Comarca de Embu das Artes

Edital de Proclamas

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

EDMILSON FERREIRA FIGUEIREDO, estado civil solteiro, 
profissão funcionário público, nascido em São Paulo, SP 
no dia primeiro de julho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(01/07/1985), residente e domiciliado Estrada São Judas, 
190, Cond. Pq. Firenze, Grupo 16-A, apto.106, Parque Es-
planada, Embu das Artes, SP, filho de MARCOS AUGUSTO 
DE FIGUEIREDO e de TEREZINHA FERREIRA FIGUEIRE-
DO. RENATA APARECIDA DE CASTRO, estado civil soltei-
ra, profissão enfermeira, nascida em São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de março de mil novecentos e setenta e nove 
(26/03/1979), residente e domiciliada Estrada São Judas, 
190, Cond. Pq. Firenze, Grupo 16-A, apto.106, Parque Espla-
nada, Embu das Artes, SP, filha de MARLENE GUADALUPE 
DE CASTRO.

EVERTON HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO, estado civil 
solteiro, profissão autônomo, nascido em Cotia, SP no dia 
vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e dois 
(29/05/1992), residente e domiciliado Rua Santa Catarina, 
958, Jardim Sílvia, Embu das Artes, SP, filho de JOSE CI-
CERO LOURENÇO e de HELENA APARECIDA DE SOUSA. 
THAIS FELISBINO AGUIAR, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em Taboão da Serra, SP no dia nove de 
junho de mil novecentos e noventa e cinco (09/06/1995), re-
sidente e domiciliada Rua Maria Auxiliadora, 58, Maria Auxi-
liadora, Embu das Artes, SP, filha de ARNALDO ALVES DE 
AGUIAR e de SIMONE APARECIDA FELISBINO AGUIAR.

CARLOS HENRIQUE SASSO, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP no dia dezenove de 
abril de mil novecentos e oitenta e sete (19/04/1987), resi-
dente e domiciliado Estrada São Judas, 242, Esplanada, 
Embu das Artes, SP, filho de GILSON ALVES SASSO e de 
CECILIA DVULATHCA SASSO. DAYANE BOM DA CRUZ, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Pau-
lo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e seis (25/02/1986), residente e domiciliada Estrada 
São Judas, 242, Esplanada, Embu das Artes, SP, filha de 
EPAMENONDAS MORETTI DA CRUZ e de MARINA APA-
RECIDA PEDRO BOM.

KAEL DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante, nascido em Linhares, ES no dia treze de julho de 
dois mil e dois (13/07/2002), residente e domiciliado Rua No-
noai, 207, bloco A, apt 47, Jardim da Luz, Embu das Artes, 
SP, filho de JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS SILVA e de ANA 
PAULA DOS SANTOS. JENIFFER RAFAELY FORTUNATO 
PEREIRA, estado civil solteira, profissão estudante, nasci-
da em Taboão da Serra, SP no dia vinte e nove de julho de 
dois mil e cinco (29/07/2005), residente e domiciliada Rua 
Pégaso, 14, Jardim do Colégio, Embu das Artes, SP, filha de 
VIVIANE FORTUNATO PEREIRA.

RODOLFO APARECIDO VICENTE DA CRUZ, estado civil 
solteiro, profissão frentista, nascido em Iguape, SP no dia 
vinte e três de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(23/03/1995), residente e domiciliado Avenida Estados Uni-
dos, 420, Jardim Mimas, Embu das Artes, SP, filho de GERO-
NIMO VICENTE DA CRUZ e de LUCIENE MARIA DA SILVA 
SANTOS. YNARA KATHLEEN DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profissão auxiliar de manipulação, nascida em São Paulo, 
SP no dia seis de maio de dois mil (06/05/2000), residente 
e domiciliada Avenida Estados Unidos, 420, Jardim Mimas, 
Embu das Artes, SP, filha de FABIO SOARES DA SILVA e de 
ANA PAULA ALVES DUARTE.

CRISTIANO FRANCISCO ALVES, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e oitenta 
(24/03/1980), residente e domiciliado Rua Uberlândia, 25, 
casa 02, Parque Luíza, Embu das Artes, SP, filho de SATUR-
NINO FRANCISCO ALVES e de GILMA MADALENA ALVES. 
ANA ANDRÉIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxi-
liar administrativo, nascida em São Paulo, SP no dia primeiro 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (01/01/1985), 
residente e domiciliada Rua Uberlândia, 25, casa 02, Parque 
Luíza, Embu das Artes, SP, filha de MARIA JOSE DA SILVA.

UELTON JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
servidor público, nascido em Gongogi, BA no dia seis de 
agosto de mil novecentos e noventa e dois (06/08/1992), re-
sidente e domiciliado Rua Peroba, 206, Jardim Santa Rita, 
Embu das Artes, SP, filho de MANOEL REIS SANTOS e de 
NILZETE MARIA DE JESUS. JÉSSICA GOMES FERREIRA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nasci-
da em São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de 
mil novecentos e noventa (24/11/1990), residente e domici-
liada Rua Peroba, 206, Jardim Santa Rita, Embu das Artes, 
SP, filha de NELSON FERREIRA e de DULCINÉIA GOMES.

AILTON DE FIGUEIREDO ALVES ALMEIDA, estado civil di-
vorciado, profissão eletricista, nascido em Embu das Artes, 
SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta 
e cinco (29/07/1985), residente e domiciliado Rua Paquetá, 
196, Jardim São Vicente, Embu das Artes, SP, filho de AU-
RELIANO ALVES DE ALMEIDA e de ALAIDE ANA DE FI-
GUEIREDO ALMEIDA. SUELAINE DA SILVA LIMA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em 
Panelas, PE no dia onze de julho de mil novecentos e noven-
ta e três (11/07/1993), residente e domiciliada Rua Paquetá, 
196, Jardim São Vicente, Embu das Artes, SP, filha de JOSÉ 
CRISTIANO BARBOSA DE LIMA e de JOSEFA FIRMINA DA 
SILVA LIMA.

LEIRIVALDO DOS SANTOS COELHO, estado civil solteiro, 
profissão analista de comércio exterior, nascido em Monte 
Santo, BA no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e 
oitenta e cinco (22/05/1985), residente e domiciliado Rua Ga-
briel de Paula, 204, Parque São Joaquim, Taboão da Serra, 
SP, filho de LOURIVAL DANTAS COELHO e de MARIA REIS 
DOS SANTOS COELHO. ALINE BENEDITA MARQUES DE 
SOUZA, estado civil solteira, profissão vendedora externa, 
nascida em Embu das Artes, SP no dia dois de maio de mil 
novecentos e oitenta e sete (02/05/1987), residente e domi-
ciliada Rua Recife, 253, casa 04, Jardim Vista Alegre, Embu 
das Artes, SP, filha de ELEZIEL MARQUES DE SOUZA e de 
MARLENE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.

SHIRO MARUYAMA, estado civil solteiro, profissão produtor 
rural, nascido em Ibiúna, SP no dia vinte e cinco de junho 
de mil novecentos e setenta e dois (25/06/1972), residente e 
domiciliado Rua Boca de Leão, 47, Recanto das Orquideas, 
Ibiúna, SP, filho de MOTOMI MARUYAMA e de MARIA SA-
MESHIMA MARUYAMA. GABRIELA YUKARI ODA, estado 
civil solteira, profissão produtora rural, nascida em Embu das 
Artes, SP no dia dois de maio de mil novecentos e oitenta e 
seis (02/05/1986), residente e domiciliada Rua Indalécio do 
Espírito Santo Gonçalves, 217, Jardim Sadie, Embu das Ar-
tes, SP, filha de MARCELINO MAÇAMI ODA e de REGINA 
SATIKO KAGAWA ODA.

FAGNER PEREIRA BARROS, estado civil solteiro, profis-
são funcionário público, nascido em Embu das Artes, SP no 
dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e oito 
(22/04/1988), residente e domiciliado Rua Iguape, 21, Jardim 
Ângela, Embu das Artes, SP, filho de MARIVALDO LOPES 
BARROS e de ELIETE PEREIRA DE SOUZA. GILMARA 
TRABUCO DA CUNHA, estado civil solteira, profissão auto-
noma, nascida em Jacobina, BA no dia vinte e dois de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e nove (22/09/1989), re-
sidente e domiciliada Rua Iguape, 21, Jardim Ângela, Embu 
das Artes, SP, filha de GIVANILTON SANTOS CUNHA e de 
NILZETE TRABUCO DE OLIVEIRA.

GELVAN SANTOS VIEIRA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Açailândia, MA no dia quinze de março 
de mil novecentos e oitenta e um (15/03/1981), residente e 
domiciliado Rua Ilha de Marajó, 341, Esplanada, Embu das 
Artes, SP, filho de JOSÉ VIEIRA NETO e de VERA LUCIA 
SANTOS VIEIRA. MAYURI KELLEN OLIVEIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Terra Nova 
do Norte, MT no dia dezenove de outubro de mil novecentos 
e noventa e um (19/10/1991), residente e domiciliada Rua 
Ilha de Marajó, 341, Esplanada, Embu das Artes, SP, filha de 
RUDESON CARLOS DA SILVA e de MÊRE OLIVEIRA DA 
SILVA.

VAGNER JUNIOR CANDIDO, estado civil divorciado, profis-
são motorista, nascido em Juquitiba, SP no dia dois de ju-
nho de mil novecentos e noventa (02/06/1990), residente e 
domiciliado Rua Marquês de Pombal, 198, Engenho Velho, 
Embu das Artes, SP, filho de ANTONIO MIGUEL CANDIDO 
e de AUREA FRANCISCA PEREIRA. TALITA DA SILVA VAZ, 
estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Osas-
co, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (06/02/1986), residente e domiciliada Rua Marquês de 
Pombal, 198, Engenho Velho, Embu das Artes, SP, filha de 
AMARO VAZ e de CLAUDIRENE DA SILVA.

ADRENAL FALDA MACHADO SILVA, estado civil divorciado, 
profissão funcionário público, nascido em São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e sessenta e 
quatro (27/10/1964), residente e domiciliado Rua Narumi Na-

Proclamas
kayama, 1110, casa 02, Jardim Nossa Senhora de Fátima, 
Embu das Artes, SP, filho de ERASMO MACHADO SILVA e 
de LEONOR FALDA. ANA MARIA COSTA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em Dom Cavati, MG no 
dia primeiro de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
cinco (01/12/1965), residente e domiciliada Rua Narumi Na-
kayama, 1110, casa 02, Jardim Nossa Senhora de Fátima, 
Embu das Artes, SP, filha de JOSÉ HERMINEGILDO DA 
COSTA e de LUIZA FRANCISCA COSTA.

NELSON DE ASSIS FERREIRA, estado civil viúvo, profissão 
cozinheiro, nascido em Ervália, MG no dia vinte de fevereiro 
de mil novecentos e sessenta e cinco (20/02/1965), residente 
e domiciliado Rua Caim, 145, Jardim Santa Luzia, Embu das 
Artes, SP, filho de JOSE ABELARDO FERREIRA e de MARIA 
JOANA DO CARMO. MIRIAN MARIA DE SOUZA, estado ci-
vil divorciada, profissão do lar, nascida em Vicência, PE no 
dia primeiro de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove 
(01/01/1969), residente e domiciliada Vereda das Tulipas, 
156, Jardim Santa Luzia, Embu das Artes, SP, filha de AN-
TONIO MANOEL DE SOUZA e de MARIA JOSE DE SOUZA.

JULIO CESAR MARCIANO DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão marceneiro, nascido em São Paulo, SP no dia doze 
de outubro de mil novecentos e noventa e dois (12/10/1992), 
residente e domiciliado Rua Artur Bernardes, 131, Jardim 
Presidente Kennedy, Embu das Artes, SP, filho de FERNAN-
DO JUVENCIO DA SILVA e de ROSANGELA MARIA MAR-
CIANO. TATIANE DA SILVA ALMEIDA, estado civil solteira, 
profissão assistente de recursos humanos, nascida em Ta-
boão da Serra, SP no dia vinte e três de abril de mil novecen-
tos e noventa e quatro (23/04/1994), residente e domiciliada 
Rua Dezenove de Fevereiro, 67, casa 04, Jardim Iracema, 
Taboão da Serra, SP, filha de LUIZ CARLOS PEREIRA DE 
ALMEIDA e de IVONETE BESERRA DA SILVA ALMEIDA.

RENATO PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(28/12/1995), residente e domiciliado Rua Tostão, 65, Jardim 
Irene, Embu das Artes, SP, filho de GLAUCIR LUIZ DE SOU-
SA e de SIRLEIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA. INGRID 
BASTOS BARBOSA, estado civil solteira, profissão pedago-
ga, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho 
de mil novecentos e noventa e oito (24/06/1998), residente e 
domiciliada Travessa Saudade, 39, casa 03, Jardim Angela, 
Embu das Artes, SP, filha de RICARDO LUIZ BARBOSA e de 
ELISABETE DE MIRANDA BASTOS BARBOSA.

JOSENBERG PAULINO DA SILVA, estado civil divorciado, 
profissão segurança, nascido em São Paulo, SP no dia 
quatorze de janeiro de mil novecentos e noventa e sete 
(14/01/1997), residente e domiciliado Avenida Estados Uni-
dos, 11, Jardim Mimas, Embu das Artes, SP, filho de ANTO-
NIO PAULINO DA SILVA e de MARIA DA PENHA PAULINO 
DA SILVA. CINTIA GONÇALVES DE SOUZA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Taboão da Serra, SP 
no dia vinte e nove de janeiro de dois mil e um (29/01/2001), 
residente e domiciliada Avenida Estados Unidos, 11, Jardim 
Mimas, Embu das Artes, SP, filha de CLODOALDO NASCI-
MENTO DE SOUZA e de CRISTINA GONÇALVES GUERRA.

ROBSON SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Guarulhos, SP no dia nove de junho 
de mil novecentos e noventa e sete (09/06/1997), residente 
e domiciliado Rua Narumi Nakayama, 458, Jardim Nossa 
Senhora de Fátima, Embu das Artes, SP, filho de PEDRO 
SILVA SANTOS e de ANA LUCIA MEIRA SANTOS. TALITA 
COELHO DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão autô-
noma, nascida em São Paulo, SP no dia onze de março de 
mil novecentos e noventa e seis (11/03/1996), residente e 
domiciliada Rua Narumi Nakayama, 458, Jardim Nossa Se-
nhora de Fátima, Embu das Artes, SP, filha de EDEZIO SILVA 
DE ALMEIDA e de MARIA ZILDA COELHO ROCHA.

HENRIQUE SILVA SANTANA, estado civil solteiro, profissão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP no dia sete de junho 
de mil novecentos e noventa e oito (07/06/1998), residente e 
domiciliado Estrada São Marcos, 741, Jardim São Marcos, 
Embu das Artes, SP, filho de RICARDO SILVA SANTANA e 
de EDVANIA JUSTINO DA SILVA. VITÓRIA KATLYN VIANA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profissão autonoma, nas-
cida em São Paulo, SP no dia trinta e um de maio de mil 
novecentos e noventa e nove (31/05/1999), residente e domi-
ciliada Estrada São Marcos, 741, Jardim São Marcos, Embu 
das Artes, SP, filha de DENILSON BATISTA DE SOUZA e de 
CLAUDIA APARECIDA VIANA DE CARVALHO.

GERALDO LEMOS DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão aposentado, nascido em São João Evangelista, 
MG no dia trinta de janeiro de mil novecentos e quarenta e 
nove (30/01/1949), residente e domiciliado Rua dos Inconfi-
dentes, 21, Jardim Independência, Embu das Artes, SP, filho 
de VICENTE BISPO DOS SANTOS e de OLINDA LEMOS 
DE CARVALHO. ELMIRA BONFIM DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profissão , nascida em Uruçuca, BA no dia 
vinte e sete de março de mil novecentos e quarenta e nove 
(27/03/1949), residente e domiciliada Rua dos Inconfiden-
tes, 21, Jardim Independência, Embu das Artes, SP, filha de 
GALDINO PEREIRA BONFIM e de MELSIDES PEREIRA 
BONFIM.

TAIBI NERO PERES ALVES, estado civil solteiro, profissão 
analista de TI, nascido em São Paulo, SP no dia trinta de 
agosto de mil novecentos e oitenta e nove (30/08/1989), re-
sidente e domiciliado Rua Campo Grande, 327, Jardim Vista 
Alegre, Embu das Artes, SP, filho de ALFREDO VICENTE 
ALVES FILHO e de ELISABETH APARECIDA PERES. FER-
NANDA SILVA DE FRANÇA, estado civil solteira, profissão 
empreendedora, nascida em São Paulo, SP no dia nove de 
março de mil novecentos e noventa e quatro (09/03/1994), re-
sidente e domiciliada Rua Campo Grande, 327, Jardim Vista 
Alegre, Embu das Artes, SP, filha de FERNANDO SOARES 
DE FRANÇA e de FRANCISCA FIRMO DA SILVA CAMPOS.

ATEVALDO LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão gerente comercial, nascido em Itabuna, BA no dia 
vinte e oito de outubro de mil novecentos e sessenta e nove 
(28/10/1969), residente e domiciliado Avenida Guilherme 
Gonçalves do Rosário, 114, casa 02, Santa Rosa, Embu das 
Artes, SP, filho de ANTENOR LOPES DOS SANTOS e de 
LUZIA FRANCISCA SANTOS. MARIA CÉLIA PEREIRA DE 
SOUZA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida 
em Itaberaba, BA no dia vinte e dois de abril de mil nove-
centos e setenta e sete (22/04/1977), residente e domicilia-
da Avenida Guilherme Gonçalves do Rosário, 114, casa 2, 
Santa Rosa, Embu das Artes, SP, filha de JOSÉ ALVES DE 
SOUZA e de DURVALINA PEREIRA DE SOUZA.

FABIANO NUNES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são montador de andaimes, nascido em Penalva, MA no dia 
trinta de maio de mil novecentos e oitenta e três (30/05/1983), 
residente e domiciliado Rua da Amizade, 55, Jardim Nossa 
Senhora de Fátima, Embu das Artes, SP, filho de JOSÉ RI-
BAMAR DOS SANTOS e de ELOIZA NUNES DOS SANTOS. 
MAURIAN ALVES FEITOSA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Pindaré Mirim, MA no dia nove de março 
de mil novecentos e setenta e um (09/03/1971), residente 
e domiciliada Rua da Amizade, 55, Jardim Nossa Senhora 
de Fátima, Embu das Artes, SP, filha de ANTONIA ALVES 
FEITOSA.

DANILLO BAEDER REDORAT FERREIRA, estado civil 
solteiro, profissão estoquista, nascido em São Paulo, SP 
no dia treze de março de mil novecentos e noventa e nove 
(13/03/1999), residente e domiciliado Rua Mar Vermelho, 
337, Fundos, Estância de Embuarama, Embu das Artes, SP, 
filho de SACHA REDORAT FERREIRA e de KAREN BAE-
DER FERREIRA. MILENA AMARAL LOUREIRO DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão analista financeiro, nascida em 
Embu-Guaçu, SP no dia quatorze de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e nove (14/01/1999), residente e domiciliada 
Rua Mar Vermelho, 337, Fundos, Estância de Embuarama, 
Embu das Artes, SP, filha de ADELIR LOUREIRO DA SILVA e 
de GELMIRA AMARAL SILVA LOUREIRO.

VANIELTON SANTOS DO SACRAMENTO, estado civil sol-
teiro, profissão assistente de almoxarifado, nascido em São 
Paulo, SP no dia doze de abril de mil novecentos e noventa 
e três (12/04/1993), residente e domiciliado Rua Osasco, 56, 
Jardim Nayara, Embu das Artes, SP, filho de JOÃO LUIZ GO-
MES DO SACRAMENTO e de IVANETE ROSA SANTOS DO 
SACRAMENTO. CAROLINE DA SILVA APOLINARIO SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão analista de Container, 
nascida em Osasco, SP no dia doze de março de mil nove-
centos e noventa e seis (12/03/1996), residente e domiciliada 
Rua Osasco, 56, Jardim Nayara, Embu das Artes, SP, filha de 
EDMILSON APOLINARIO SANTOS e de MARIA ARLETE DA 
SILVA APOLINARIO.

SILVIO EUFRASIO FISCHER, estado civil solteiro, profissão 
coordenador administrativo, nascido em São Lourenço da 
Serra, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e seten-
ta e oito (05/01/1978), residente e domiciliado Rua Rubi, 11, 
Chácaras Ana Lúcia, Embu das Artes, SP, filho de ALTAMI-
RO BAURMAN FISCHER e de JULIA EUFRASIO FISCHER. 
JOSEANE DE FÁTIMA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão comerciante autônoma, nascida em Bocaiúva, MG no 
dia vinte e seis de março de mil novecentos e setenta e seis 
(26/03/1976), residente e domiciliada Rua Rubi, 11, Cháca-
ras Ana Lúcia, Embu das Artes, SP, filha de JOSÉ MARIA DA 
SILVA e de ANA FERREIRA DA SILVA.

THIAGO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão qui-
míco, nascido em Osasco, SP no dia doze de outubro de mil 
novecentos e oitenta (12/10/1980), residente e domiciliado 
Rua Cláudio Aparecido Oliveira, 132, 95 C, Jardim Roberto, 
Osasco, SP, filho de MARLUCIA DE OLIVEIRA SILVA. SA-
BRINA LEITE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
engenheira agronoma, nascida em Embu das Artes, SP no 
dia vinte e sete de março de mil novecentos e setenta e oito 
(27/03/1978), residente e domiciliada Rua São Luiz, 277, 
Centro, Embu das Artes, SP, filha de IVANIL DE OLIVEIRA e 
de IVONE LEITE DE OLIVEIRA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO (PRESENCIAL) EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
18/2021. 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 18/2021 do tipo menor preço unitário, 
por item, que tem por objeto o Registro de Preços para futuras aquisições de Combustíveis 
(Etanol, Gasolina, Óleo Diesel S500, Óleo Diesel S-10). DATA DA ABERTURA: 27/09/2021, 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, 08 de 
setembro de 2021. SALMA APARECIDA MEROTO BEFFA - Prefeita Municipal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 
ALTERAÇÃO À CONTRATAÇÃO

Contrato nº50/2021
Processo Administrativo nº 3524/2020

Pregão Presencial nº 14/2020
Objeto: Termo aditivo de alteração à con-
tratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços aplicados à tecnologia da 
informação, visando a manutenção e futuros 
desenvolvimentos do site do SAESA em 
plataforma web/responsivo (navegação mo-
bile). Assinatura: 18/08/2021. Contratada: 
City Connect Soluções em Tecnologia Eire-
li. São Caetano do Sul, 08 de setembro de 
2021 – Rodrigo Gonçalves Toscano – Supe-
rintendente do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO 1521/2021 - TOMADA DE PREÇOS 003/2021 – A Prefeitura do Município de 
Itapura torna público, que realizará licitação, do tipo de menor, nos termos da Lei Federal 8.666/93, tendo como objeto execução 
de obras de construção de Rampa de Acesso ao Rio Tiete para embarcações, na cidade de Itapura, com fornecimento de todo 
o material e mão de obra necessária à execução, conforme edital que poderá ser obtido mediante o recolhimento de taxa na 
Prefeitura, Rua Getúlio Vargas, 1087, no valor de R$ 15,00, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h. Os que preferirem 
pode retirar o edital gratuitamente através do endereço “www.itapura.sp.gov.br”. Informação: (018)3745-9020 – ramal 210. 
- Entrega das propostas: 24/09/2021 - 08h 30min. Itapura/SP, 08 de setembro de 2021 – Fabio Dourado– Prefeito Municipal.

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDI-
TAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Acha-se 
publicado no portal de compras da Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto-SP, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Ele-
trônico SeMAE nº 68/2021, Processo SICOM 
3276/2021 objetivando o Registro de preço para 
fornecimento de 42.000 (quarenta e dois mil) 
quilogramas de polímero catiônico granular 
(pó) de alto peso molecular/alta carga para uti-
lização no sistema de desidratação mecânica 
de lodos da Estação de Tratamento de Esgo-
to Rio Preto (ETE-Rio Preto. Vigência da Ata: 
12 meses. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 22.09.2021, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos inte-
ressados, no portal de compras. S. J. Rio Preto, 
27.08.2021 – Wagner Castilho Botaro - Gerente 
de Operação e Manutenção - Esgoto.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE

Aviso de Licitação
Licitação na Modalidade Carta Convite nº 03/2021.
A Câmara Municipal de Piquete, Estado de São Pau-
lo, torna público que receberá os envelopes conten-
to documentos e propostas, na modalidade Carta 
Convite do tipo menor preço por item, até as 14:30 
horas do dia 17/09/2021 para a contratação de pes-
soa jurídica para aquisição de equipamentos de infor-
mática visando atender as necessidades de diversos 
setores da Câmara Municipal de Piquete, conforme 
descrição detalhada em conformidade com o Termo 
de Referência do edital - Anexo I e demais Anexos. 
A abertura dos envelopes será no mesmo dia a partir 
das 15.00h nas dependências da Câmara Municipal. 
As informações sobre o edital estão à disposição dos 
interessados com a CPL, na Rua do Piquete, nº 140, 
Centro, CEP: 12.620.000, no horário das 11.30h às 
18:00h, pelo e-mail licitacao@camarapiquete.sp.gov.
br ou ainda pelo sítio eletrônico www.camarapiquete.
sp.gov.br.  A licitação será regida pela Lei Federal nº 
8666/93 e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 
8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; Código 
Civil Brasileiro; Lei Complementar n.º 123/2006 e al-
terações; bem como por leis especifi cas relacionadas 
ao objeto desta licitação e demais condições fi xadas 
neste edital. Piquete, 09 de Setembro de 2021. José 
Luiz de Faria Júnior - Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL
DE PIQUETE

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
EDITAL Nº 040/2021

 “AVISO DE REABERTURA”
O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SER-
RA, por meio da Secretaria de Assuntos Ju-
rídicos, no uso de suas atribuições legais; 
FAZ SABER, para conhecimento dos inte-
ressados que REABRE para às 14:00 ho-
ras do dia 10 (dez) de setembro de 2.021, 
o recebimento dos envelopes, do processo 
licitatório Tomada de Preços nº 007/2021 
noticiada pelo Edital nº040/2021, que tem 
por objeto a Contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviços 
referentes à manutenção corretiva e ope-
ração da Planta de Iluminação Pública 
no Município, e a abertura dos envelopes 
ocorrerá às 14:30 horas.
Informações: A Cópia completa do Edital 
poderá ser adquirida, mediante apresenta-
ção de mídia, no Departamento de Supri-
mentos, sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 
1.135 – Centro – Itapecerica da Serra, no 
horário das 08:30 às 16:30 horas, nos dias 
úteis, ou mediante solicitação através do 
endereço eletrônico licitacoes@itapecerica.
sp.gov.br, contendo os dados cadastrais do 
interessado. Demais informações poderão 
ser obtidas pelo telefone 4668.9000 ramal 
9100 ou 9110, com código de acesso (DDD) 
0XX11.
Por se tratar de uma pasta de obra, conten-
do memorial, planilhas e/ou projetos, even-
tuais falhas no envio dos arquivos podem 
ocorrer, nesses casos, é recomendado com-
parecer no Departamento de Suprimentos 
para a retirada completa do material.
Itapecerica da Serra, 08 de setembro de 2021.

MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO
Secretário de Assuntos Jurídicos

AVISO DE LICITAÇÃO - 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 

PROCESSO DE COMPRA Nº 406/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos de cozinha para 
as escolas de Ensino Fundamental conforme Termo de 
Compromisso PAR nº 202102504-5 do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação)
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 20/09/2021 – 
Horas 09:00:00
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 
20/09/2021 – Horas 09:01:00
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
20/09/2021 – Horas 09:30:00
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, 
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame.
O Edital completo poderá ser adquirido no Depto. de 
Compras e Licitações, mediante pagamento de taxa, e 
ou pelo site www.pedrodetoledo.sp.gov.br, informações 
Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 08 de Setembro de 2021. Eleazar Mu-
niz Junior - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
EDITAL N.º 89/2021- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2021 - PROCESSO N.º 89/2021 
Início Cadastro de Propostas: 10/09/2021 às 08h:00 Término Cadastro de Propostas: 
22/09/2021 às 08h30min Abertura de Propostas Iniciais: 22/09/2021 às 08h30min Início 
do Pregão (Lances): 22/09/2021 às 09h00min Local: www.bllcompras.org.br “Acesso 
Identificado no link  –  “licitações”.  Para  todas  as referências de tempo será observado 
o horário de Brasília (DF). Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de baterias 
para manutenção de veículos da frota municipal, conforme planilha orçamentária básica 
em anexo. O edital na integra pode ser obtido pelos interessados na Prefeitura Municipal 
de Pirangi, Departamento de Licitações, a Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 579, Pirangi, 
das 09:00 às 11:00 e das 12:30 às 15:00 horas ou pelo site: www.pmpirangi.com.br - 
informações: fone (17) 3386.1690, com o Diretor Municipal de Transportes.

Angela Maria Busnardo – Prefeita Municipal

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 101/2021, 
Tomada de Preços nº 008/2021 - objeto: Reca-
peamento Asfáltico, Sinalização Viária e Acessi-
bilidade para Avenida Marina – Etapa 01, Local: 
Avenida Marina, Trecho entre nº. 699 (Inclusive 
Unidade) e nº. 951 (Inclusive Unidade), Bair-
ro Centro - Mongaguá/SP, Conforme Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico-Financeiro, e Projeto Arquitetônico Bási-
co, em anexo. Encerramento no dia 28/09/2021 
as 09h:30min; Abertura no dia 28/09/2021 as 
10h:00min. O edital na íntegra, encontra-se à 
disposição dos interessados, no endereço eletrô-
nico www.mongaguá.sp.gov.br, através do apli-
cativo “TRÂNSPARENCIA” Licitação, ou através 
do Portal da Transparência. Para qualquer escla-
recimento, entrar em contato: telefone (13) 3445-
3067, (13) 3445- 3082, e-mail: licitacao@mon-
gagua.sp.gov.br - Márcio Melo Gomes - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 75/2021 – PROC. Nº 300.102/2021 – DETEN-
TORA: PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EIRELI. OBJE-
TO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECI-
MENTO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA – LI-
CENÇAS DE SOFTWARES AUTODESK, ADOBE 
E TRIMBLE SKETCHUP PRO, PARA UTILIZAÇÃO 
DO FUNCIONALISMO PÚBLICO EM SUAS ATIVI-
DADES DIÁRIAS DE CRIAÇÃO DE PROJETOS 
E CONTEÚDO DIGITAL. DATA DA ASSINATURA: 
31/08/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a 
contar da data da publicação da respectiva ata. 
PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitá-
rios: Item 5 – AUTODESK REVIT LT SUITE 2018 
– LICENÇA DO TIPO RENOVAÇÃO PARA TRÊS 
ANOS (36 MESES) EM SUA VERSÃO MAIS RE-
CENTE COMERCIALIZADA PELO FABRICANTE 
NO MOMENTO DA ENTREGA – LICENÇAS DE-
VEM SER RECONHECIDAS E EMITIDAS PELO 
FABRICANTE DO SOFTWARE. PARA UTILIZA-
ÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 
(32 E 64BITS) OU SUPERIOR. MAIORES INFOR-
MAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO 
– R$ 9.120,00 a un. Item 6 – AUTODESK REVIT 
LT SUITE 2018 – LICENÇA PARA TRÊS ANOS 
(36 MESES) EM SUA VERSÃO MAIS RECEN-
TE COMERCIALIZADA PELO FABRICANTE NO 
MOMENTO DA ENTREGA – LICENÇAS DEVEM 
SER RECONHECIDAS E EMITIDAS PELO FA-
BRICANTE DO SOFTWARE. PARA UTILIZAÇÃO 
EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 (32 
E 64BITS) OU SUPERIOR. MAIORES INFORMA-
ÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO 
– R$ 9.120,00 a un. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 
164.160,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal 
de Obras e Habitação.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 86/2021 – PROC. Nº 300.111/2021 – DETEN-
TORA: MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR 
EIRELI-EPP. OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS 
PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
ELETROELETRÔNICOS. DATA DA ASSINATURA: 
03/09/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a 
contar da data da publicação da respectiva ata. 
PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitá-
rios: Item 16 – FREEZER VERTICAL CAPACIDA-
DE DE 560 A 580 LITROS MEDIDAS MÍNIMAS DE 
660x700x1960 MM FRENTE x PROFUNDIDADE 
x ALTURA VOLTAGEM 127V NA COR BRANCA 
PORTA CEGA TEMPERATURA CONGELADOS 
10 A 15C REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM 
SERPENTINA DE GELO MANUAL CONTRO-
LE DE TEMPERATURA TERMOSTATO DUPLA 
AÇÃO PRATELEIRAS 4 NÍVEIS ARAMADAS RE-
GULÁVEIS E RECLINÁVEIS – R$ 3.950,00 a un. 
Item 17 – FREEZER VERTICAL CAPACIDADE 
DE 560 A 580 LITROS MEDIDAS MÍNIMAS DE 
660x700x1960 MM FRENTE X PROFUNDIDADE 
X ALTURA VOLTAGEM 127V NA COR BRANCA 
PORTA CEGA TEMPERATURA CONGELADOS 
10 A 15C REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SER-
PENTINA DE GELO MANUAL CONTROLE DE 
TEMPERATURA TERMOSTATO DUPLA AÇÃO 
PRATELEIRAS 4 NÍVEIS ARAMADAS REGULÁ-
VEIS E RECLINÁVEIS – R$ 3.950,00 a un. VALOR 
TOTAL DA ARP: R$ 138.250,00. CONTRATANTE: 
Secretaria Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP torna público para 
conhecimento de interessados que está aberta a licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 03/2021, 
Edital n.º 115/2021 – Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para reforma e 
ampliação do CEMEI – Cleusa Pereira Barreto, localizada na Avenida José Pompeu Bonvicino, n.º 441, 
Bairro Nova Barretos, Barretos-SP. A data e horário limite para recebimento dos envelopes de habilitação 
e propostas será dia 28/09/2021 às 09h:00 e o horário de abertura dos envelopes entregues será dia 
28/09/2021 às 09h:30min. Barretos, 08 de Setembro de 2021. Departamento de Licitações.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1015642-93.2017.8.26.0068 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) NATASHA GONSALVES DE BARROS, RG 367832173,  
CPF 495.189.318-52, e GISELE GONSALVES, Brasileira, RG 241319559,  
CPF 134.503.758-90, com endereço à Sancho Pimentel, 76, Vila Engenho Novo, 
CEP 06416-130, Barueri SP., que lhe foi proposta uma ação de Despejo por 
Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Espólio de Armando 
Alexandre Videira, alegando em síntese: O Autor é proprietário do imóvel  
Rua Sancho Pimentel nº 76, no bairro do Engenho Novo, CEP: 06415-000, na cidade 
de Barueri, o qual se encontra locado à Ré, por ocasião de Contrato de Locação 
firmado entre as partes em 08 de julho de 2016 (doc. 01), pelo prazo de 30 meses, 
com início em junho de 2016 e término em dezembro de 2018. Em referido Contrato 
de Locação figura como fiadora e principal pagadora, solidariamente responsável 
com a Ré NATASHA, ora locatária. No entanto é fato que a Ré está inadimplente 
desde o primeiro mês da locação. Requer o pagamento do débito de R$ 8.237,09 
para outubro de 2017, o qual deverá ser corrigido e acrescido dos juros de mora 
até a data de seu efetivo pagamento. Requer também a procedência da ação, 
com a decretação do despejo da Ré NATASHA. Encontrando-se as requeridas 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 Barueri, aos 28 de julho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

COMISSÃO MUNICIPAL DE JULGAMENTO 
DE LICITAÇÕES

ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE 
DE DOCUMENTAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2021
Aos 08 (oito) dias do mês de setembro de 2021, às 14h30, 
na sala de licitações - Paço Municipal, reuniu-se a Comis-
são Municipal de Licitações, nomeada pela Portaria Muni-
cipal nº 4.558, de 06 de janeiro de 2021, para os trabalhos 
de abertura dos envelopes nº 1 – DOCUMENTOS  da 
Concorrência Pública nº 04/2021, que visa a execução de 
obras para construção de Creche Escola do Bairro Nova 
São Pedro II, com fornecimento de mão de obra, materiais 
e equipamentos, apresentada pelas empresas: ARION 
CONSTRUÇÕES E GERENCIMENTO DE OBRAS EIRE-
LI EPP representada pelo Sr. Fernando Camolese, por-
tador do RG. nº 29.002.862-0 SSP/SP e inscrito no CPF 
nº 263.849.838-69; R. MALUF ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES LTDA representada pelo Sr. Errison Salvi, por-
tador do RG. nº 26.874.894-9 SSP/SP e inscrito no CPF nº 
261.558.708-02; CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP; 
SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA; CONSTRU-
TORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA  e HARUS 
CONSTRUÇÕES LTDA sem representantes presentes na 
sessão. Com base nos pareceres do Sr. Antonio Augusto 
dos Santos, engenheiro civil CREA060112725-6 lotado na 
Secretaria de Obras e do Sr. Francisco Cleiton Cardoso 
Duarte CRC/SP-313.530/0-6, a presente Comissão DECI-
DE por: 1º) Conceder os benefícios da Lei Complementar 
nº 123/2006 a empresa ARION CONSTRUÇÕES E GE-
RENCIMENTO DE OBRAS EIRELI EPP E CONSTRUTO-
RA HOLANDA LTDA EPP,  2º) HABILITAR as empresas 
ARION CONSTRUÇÕES E GERENCIMENTO DE OBRAS 
EIRELI EPP; CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP; R. 
MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; CONS-
TRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA, SHOP 
SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA  e HARUS CONS-
TRUÇÕES LTDA. por cumprirem com todas as exigências 
do edital. Diante das decisões exaradas, fica concedido o 
prazo recursal de 05 dias úteis aos interessados, conforme 
determina o artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/93. Publi-
que-se a presente decisão para que produza seus efeitos. 
Luis Carlos Piedade - Presidente

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2021

PROCESSO 2586/2021
Em 08 de setembro de 2021.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, 
COMPREENDENDO HABILITAÇÃO DE 
1041 (MIL E QUARENTA E UM) LINHAS, 
COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DIS-
TÂNCIA ILIMITADAS OU FRANQUIA INDI-
VIDUAL MÍNIMA DE 40.000 (QUARENTA 
MIL) MINUTOS PARA QUALQUER TIPO 
DE LIGAÇÃO E PACOTES DE DADOS DE 
NO MÍNIMO 3GB, COM O FORNECIMEN-
TO DE 435 (QUATROCENTOS E TRINTA E 
CINCO) ITENS DE CONECTIVIDADE MÓ-
VEL À INTERNET ATRAVÉS DE “CHIPS”, 
APARELHOS E MINI MODEM EM REGIME 
DE COMODATO, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA.
A data agendada para a abertura da sessão, 
para o dia 13/09/2021 às 10h está SUSPENSA.
A nova data de abertura será comunicada 
oportunamente.

PRISCILA CRISTINA ZOVICO
Pregoeira

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

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE SUSPENSÃO
Em razão de questionamentos apresentados a Concor-
rência Publica 05/2021 - Processo: 1172/2021 - Objeto: 
Contratação de empresa para execução de Serviços de 
Manutenção de Áreas Verdes Públicas e terrenos par-
ticulares no município de São Pedro, fica SUSPENSA 
a entrega de envelopes e respectiva sessão de abertura 
designadas para o dia 13/09/2021, sendo que a nova data 
será redesignada oportunamente. São Pedro, 08 de setem-
bro de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

DocuSign Envelope ID: 75B76FEE-C82C-4681-98C3-2CF2FB94A20E
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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.

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.

6ª Vara Cível do Foro Central/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada SANRISIL SA INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.783.239/0001-85; BRUNO RISO (depositário), 
inscrito no CPF/MF sob nº 003.754.898-00; e ANGELINA BITAR RISO, inscrita no CPF/MF 

sob nº 170.758.448-65. A Dra. Lúcia Caninéo Campanhã , MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Central/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 
ajuizada por COMPANHIA ULTRAGAZ S/A em face de SANRISIL SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO e Outros- Proces-
so nº  1017258-07.2017.8.26.0100 – Controle nº 323/2017, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de 
acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem 
garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
 do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e 
a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar 
solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda 
do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão 
em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO 
LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá 
início no dia 16/09/2021 às 11:30h e se encerrará dia 21/09/2021 às 11:30h, onde somente serão aceitos lances iguais 
ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem inter-
rupção o 2º Leilão, que terá início no dia 21/09/2021 às 11:31h e se encerrará no dia 14/10/2021 às 11:30h, onde serão 
aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão 
será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo 
para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus 
sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor 
da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá 
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA 
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o 
leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em 
que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por 
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC RELAÇÃO DO BEM: Um 
reservatório Cilínorico Vertical, em aço inox, com capacidade de 10m3, para infusão. O bem encontra-se á Estrada do 
Bonsucesso nº 1973, Rio Abaixo, Itaquaquecetuba/SP, sendo nomeado depositário BRUNO RISO. Valor da Avaliação 
do bem: R$ 33.388,00 (Trinta e três mil e trezentos e oito reais) para Fevereiro de 2018. Débito desta ação no valor 
de R$ 45.332,30 (Outubro/2020). São Paulo, 15 de agosto de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Lúcia Caninéo 
Campanhã - Juíza de Direito

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

Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF. EDITAL DE LEILÃO, para INTIMAÇÃO e conheci-
mento de todos os interessados, na venda do imóvel abaixo descrito, pertencente à MASSA FALIDA DE CERÂMICA MOGI 
GUAÇU S/A., representada pela Administradora Judicial nomeada KPMG CORPORATE FINANCE LTDA., CREDORES, 
FAZENDAS PUBLICAS E MINISTÉRIO PÚBLICO. Processo sob nº 0000007-72.1983.8.26.0362. O DR. ROGINER GAR-
CIA CARNIEL, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por 
este Juízo processam-se os autos da FALÊNCIA DE CERÂMICA MOGI GUAÇU S/A. O leilão será realizado com fulcro na 
Lei nº 11.101/2005 e Prov. CSM 1625/2009 do TJSP, através do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.br), portal de leilões, 
com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: thais@tmleiloes.com.br, 
levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª Praça que terá início em 13/10/2021 às 
14:00 horas, encerrando-se no dia 28/10/2021 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior ao 
que corresponde a 100% do valor de avaliação, não havendo licitantes se iniciará a 2ª Praça em 28/10/2021 às 14:01 ho-
ras, encerrando-se no dia 03/11/2021 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 50% de 
avaliação. Por se tratar de leilão eletrônico (art.142,I da Lei 11.101/05, alterada pela Lei 14.112/20), os interessados e 
eventuais proponentes, devem se atentar as regras específicas previstas no artigo 142 e seguintes da Lei 11.101/05, inclu-
sive apenas no que couber, as regras da lei 13.105/2015 do CPC, conforme preceitua o artigo 142, § 3º da Lei 11.101/05. 
CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira Thais Silva Moreira de Sousa, devidamente matriculada 
na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@tmleiloes.com.br. DESCRIÇÃO DO BEM: LOTE ÚNICO: Matrícula sob n° 23.978 
do Ofício de Registro de Imóveis de Mogi Guaçu/SP - UMA GLEBA DE TERRAS (remanescente) com a área de 
69,31,47 hás. ou 28,64 alqueires, no imóvel rural denominado “URUTURA” e “ESTIVA”, neste município e comarca, con-
frontando em sua integridade com a Cerâmica Martini S.A com a Cerâmica Moji Guaçu e atualmente com a Cerâmica 
Hermínio Gerbi Ltda. como sucessora de Antonio Naufal Gantus. - INCRA nº 619.043.004.588-7, cadastrado em maior área, 
com área total 651,8 ha; área utilizada 651,8 Ha; área aproveitável 651,8 ha; módulo fiscal 18,0; nº de módulos fiscais 
36,21, fração mínima de parcelamento 3,0 ha, conforme Recibo Certificado de Cadastro do exercício de 1983. PROPRIE-
TÁRIA:- CERÂMICA MOJI GUAÇU S.A. com sede nesta cidade. Na rua Paula Bueno, nº 240, inscrita no CGC/MF sob nº 
52.736.782/0001-25, Inscrição Estadual nº 455.000.051, com estatuto social arquivado na JUCESP sob nº57.041, em 
sessão de 15/01/1952. – TÍTULO AQUISITIVO transcrito sob nº 15.113(Circ. Mogi mirim) – matrícula número 274, deste 
Cartório. – Matrícula nº 16.263, também deste Cartório. AV.10/23.798: Mogi Guaçu, 30 de abril de 2019. (Sequência de 
atos) A presente averbação é feita para fins de regularização da sequência numérica dos atos, que terão continuidade na 
ficha 04, em virtude de não ter sido aberta a ficha nº02. REGISTRO Nº 1:- Moji Guaçu, 14 de julho de 1989. -RE: - CERÂ-
MICA MOJI GUAÇU S.A., já qualificada na fl.1. - AUTOR: - INSTITUTO JURÍDICO DAS TERRAS RURAIS-INTER. TÍTULO: 
- PENHORA. – FORMA DO TÍTULO: - Auto de penhora e Depósito datado de 16 de fevereiro de 1989, em cumprimento ao 
respeitável mandado nº 551/88, do Juízo de Direito da lá. VAra - Anexo Fiscal – desta Comarca, expedido nos autos de 
Execução Fiscal (Processo nº 3150/88). - VALOR DA AÇÃO: - CZ$51.887,68 (antigos). -Foi nomeado depositário, Dr. Gildo 
Vendramini Junior, Síndico da Massa Falida da Cerâmica Moji Guaçu S.A. REGISTRO Nº 2: - Moji Guaçu, 31 de julho de 
1989. -RE:- MASSA FALIDA DA CERÂMICA MOJI GUAÇU S.A. – AUTORA: - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MOJI GUA-
ÇU. -TÍTULO: PENHORA. – FORMA DO TÍTULO: - Auto de Penhora e Depósito datado de 18 de julho de 1989, em cum-
primento ao r. Mandado nº 353/89 do Juízo de Direito do Serviço Anexo das Fazendas, desta Comarca, expedido nos autos 
de Execução Fiscal (PROCESSO Nº 1760/89). - VALOR DA AÇÃO: - NCZ$3.071,44. Foi nomeado depositário Gildo Ven-
dramini Junior. REGISTRO NO 3:- Moji Guaçu, 06 de setembro de 1989. -RE:- MASSA FALIDA DA CERÂMICA MOJI 
GUAÇU S.A. - AUTORA: - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MOJI GUAÇU, - TÍTULO: - PENHORA. - FORMA DO TÍTULO:- 
Auto de Penhora datado de 27 de junho de 1989, em cumprimento ao r. Mandado nº 340/89, do Juízo de Direito do serviço 
Anexo das Fazenda, desta Comarca, expedido nos autos de Execução Fiscal (Processo nº 1759/89). – VALOR DA AÇÃO: 
- NCZ$200,58. -Foi nomeado depositário, Dr. Gildo Vendramini Junior, residente nesta cidade. REGISTRO Nº 4:- Moji 
Guaçu, 19 de dezembro de 1989. -RE:- CERÂMICA MOJI GUAÇU S/A. - AUTOR: - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -IAPAS. - TÍTULO: - PENHORA. - FORMA DO TÍTULO: - Auto 
de Penhora e Avaliação datado de 06 de dezembro de 1989, em cumprimento ao r. Mandado nº 711/89, do Juízo de Direito 
do Serviço Anexo das Fazendas, desta Comarca de Moji Guaçu, expedido nos autos de Execução Fiscal (Processo nº 
2.721/88). – VALOR DA AÇÃO: - CR$661.475,00 (ANTIGOS). Foi nomeado depositário, Dr. Gildo Vendramini Junior, Sín-
dico da massa Falida da Cerâmica Moji Guaçu S.A. REGISTRO Nº 5:- Moji Guaçu, 15 de abril de 1991. -RE: - MASSA 
FALIDA DA CERÂMICA MOKI GUAÇU S.A – AUTORA: - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MOJI GUAÇU. – TÍTULO: PENHO-
RA. – FORMA DO TÍTULO: - Auto de Penhora datado de 28 de novembro de 1990, em cumprimento ao r. Mandado nº 
1204/90, do Juízo de Direito do Serviço Anexado das fazendas, desta Comarca, expedido nos autos de Execução Fiscal 
(PROCESSO Nº203,90). - VALOR DA AÇÃO:- Cr$6.620,72 (em 30/04/90). -Foi nomeado depositário, o Dr. Gildo Vendra-
mini Junior. REGISTRO Nº 6:- Moji Guaçu, 19 de abril de 1991. -RÉ: - MASSA FALTDA DA CERÂMICA MOJI GUAÇU S.A. 
- AUTORA:- FAZENDA DO MUNICIPIO DE MOJI GUAÇU. -TÍTULO: - PENHORA. -  FORMA DO TÍTULO: - Auto de Penho-
ra e Avaliação datado de 17 de abril de 1991, em cumprimento ao r. Mandado nº 382/91, do Juízo de Direito do Serviço 
Anexo das Fazendas, desta Comarca, expedido nos autos de EXECUÇÃO FISCAL (PROCESSO Nº 2.884/88). - VALOR 
DA AÇÃO: Cr$1.307.433,20 em 12 de abril de 1991. – Foi nomeado depositário, Dr. Gildo Vendramini Junior, síndico da 
Massa Falida. REGISTRO NO 7:- Moji Guaçu, 26 de agosto de 1991. -RE:- MASSA FALIDA DA CERÂMICA MOJI GUAÇU 
S.A. - AUTORA: - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MOJI GUAÇU. - TÍTULO: - PENHORA. - FORMA DO TÍTULO: - Mandado 
datado de 14 de agosto de 1991 do Juízo de Direito do Serviço Anexo das Fazendas, desta Comarca, expedido nos autos 
de Execução Fiscal (PROCESSO Nº 379/88) – Autos de penhora datado de 05 de julho de 1991. – Valor da ação: - 
Cr$5.380,78 (em 20/10/86). Foi nomeado depositário, Dr. Gildo Vendramini Junior, síndico da massa Falida da Cerâmica 
Moji Guaçu S.A. REGISTRO MO 8:- Moji Guaçu, 04 de novembro de 1991. -RE: - CERÂMICA MOJI GUAÇU S.A. -MASSA 
FALIDA, já qualificada. -AUTORA: - FAZENDA NACIONAL. -TÍTULO: PENHORA. – FORMA DO TÍTULO: - Mandado data-
do de 21 de outubro de 1991, do juízo de Direito do serviço anexo das fazendas, desta Comarca, expedido pelo respectivo 
Cartório, nos autos de Execução Fiscal (PROCESSO 184/91). VALOR DA AÇÃO:- 30.383,49 (em 06/02/91). -Auto de Pe-
nhora, Depósito e Avaliação datado de 05 de abril de 1991, em cumprimento ao r. Mandado nº 211/91 do Juízo de Direito 
do Serviço Anexo das Fazendas. -Foi nomeado depositário, Dr. Gildo Vendramini Junior, síndico da Massa Falida da Cerâ-
mica Moji Guaçu S.A. AVERBAÇÃO Nº 9: - Mogi Guaçu, 17 de outubro de 1996. - Através de MANDADO DE CONSTATA-
ÇÃO E EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA, datado 12 de setembro de 1996, expedido pelo juízo Direito da Pri-
meira Vara desta comarca extraído do Processo nº 184/91, é feita esta averbação para ficar constando a LIBERAÇÃO DA 
PENHORA registrada nesta matrícula sob 8, em data de 04 de novembro de 1991. AV. 11/23.798: Mogi Guaçu, 30 de abril 
de 2019. (Sequência de atos) A presente averbação é feita para fins de regularização da sequência numérica dos atos, que 
terão continuidade na ficha 04, em virtude de não ter sido aberta a ficha nº 02. R. 12/23.798: Mogi Guaçu, 30 de abril de 
2019. (ARROLAMENTO DE BENS) Pelo Mandado datado de 15 de abril de 2019, expedido nos autos de Falência, Proces-
so 0000007-72.1983.8.26.0362, promovido por Cerâmica Mogi Guaçu S/A, CNPJ/MF 52.736.782/0001-25, e com valor da 
causa de R$200.000,00, o imóvel da presente matrícula foi ARRECADADO, em favor da Massa Falida. VALOR TOTAL DE 
AVALIAÇÃO: R$ 3.495.000,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil reais). VALOR CORRESPONDENTE À 
50% DE AVALIAÇÃO: R$ 1.747.500,00 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais). O imóvel será 
vendido “AD CORPUS” no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do inte-
ressado verificar suas condições antes das datas designadas para alienação judicial. DA PUBLICAÇÃO DO EDI-
TAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio da leiloeira www.tmleiloes.com.br  em conformida-
de com o disposto no artigo 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e descrições detalhadas do bem. 
LANCES ON-LINE: O leilão em questão terá início no dia 13/10/2021 às 14:00 horas, e se encerrará no dia 03/11/2021 
às 14:00. Serão captados lances on-line através do site: www.tmleiloes.com.br. Os interessados deverão estar cadastrados 
e habilitados na plataforma digital mencionada com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência ao início do leilão. Qualquer 
forma de proposta/lance apresentado será conduzido para apreciação do MM. Juiz. DA REGULARIZAÇÃO DA MATRÍCU-
LA: Salienta-se que a incumbência e ônus de proceder às providências necessárias para a regularização da matrícula se-
rão do arrematante, conforme disposto nos autos sob nº 0000007-72.1983.8.26.0362. DO INCREMENTO: O incremento 
somente poderá ser alterado pela Leiloeira. Qualquer usuário que de alguma maneira altere os valores do incremento, ou 
utilize as ferramentas do site para tumultuar o pregão, terá o seu cadastro bloqueado, além de ficar impedido de participar 
de outros leilões. DO LANCE CONDICIONAL: Os lances que não atingirem o valor mínimo de venda serão recebidos 
condicionalmente, ficando sujeitos a posterior aprovação do Juízo responsável, desde que prestada caução pelo ofertante 
de 20% (vinte por cento) do lance ofertado, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do pregão. DA DESISTÊNCIA: Em caso de não pagamento ou desistência 
da arrematação, o bem passará automaticamente ao 2º participante do leilão, tal qual somente terá a arrematação garanti-
da após a realização do pagamento. DA VISITAÇÃO: Constitui ônus dos interessados examinar os bens a serem apregoa-
dos. As visitas, só serão autorizadas mediante cadastro prévio no site: www.tmleiloes.com.br. Após a realização do cadas-
tro, deverão ser agendadas através do e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou pelo telefone (11) 3237-0069. As visitas so-
mente serão autorizadas até 2 (dois) dias antes da data de abertura do leilão. DOS DÉBITOS: Os bens serão vendidos li-
vres e desembaraçados de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor – (“aquisição 
originária”), inclusive as de natureza tributária e trabalhista, de acordo com art. 141, da Lei 11.101/2005, exceto se o arre-
matante for: (i) sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; (ii) parente, em linha reta ou colateral, até o 
4º grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou, (iii) identificado como agente do falido com 
objetivo de fraudar a sucessão. Todas as providências e despesas relativas à transferência e vistoria dos bens são 
de responsabilidade do arrematante. PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: O pagamento deverá ser efetuado 
à vista. O preço do bem arrematado deverá ser depositado em juízo, através de guia judicial do Banco do Brasil, no prazo 
de 24 horas da arrematação. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será 
encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. Caso não haja licitantes, o recebi-
mento de propostas condicionais será levado para apreciação da MM. Juiz. Obs.: O não pagamento da arrematação 
acarretará ao pagamento de 20% (vinte por cento) de multa sob o valor do lance, além do pagamento integral da 
comissão da leiloeira. COMISSÃO: A comissão devida à leiloeira será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrema-
tação, comissão essa não incluída no valor do lance vencedor, deverá ser paga diretamente a leiloeira (artigo 17 do Provi-
mento CSM n. 1625/2009), que será paga pelo arrematante, e não será devolvida em nenhuma hipótese, salvo se a arre-
matação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante, e deduzidas as despesas 
incorridas. DA TRANSFERÊNCIA DOS BENS: Os bens serão transferidos ao arrematante por meio de carta de arremata-
ção e/ou ordem de entrega, conforme o caso, na forma do artigo 903 do Código de Processo Civil. Serão de inteira respon-
sabilidade do(s) arrematante(s) todas as providências e despesas necessárias para a regularização de matrícula, à trans-
ferência da propriedade e da posse do imóvel para o seu nome, incluindo, mas sem limitar, o imposto de transmissão, es-
critura, emolumentos cartorários, registro e averbação de qualquer natureza, e demais impostos ou regularizações que 
porventura possam ocorrer ou ser necessários. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: As demais condições obedecerão ao que 
dispõe da Lei 11.101/2005, recentemente alterada pela Lei nº 14.112/2020 e, no que couber, o Código de Processo Civil, 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 regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o caput do artigo 335, do Código Penal e o Provimento CSM nº 
1.625, de 09 de fevereiro de 2.009, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Todas as regras e condições 
do Leilão estão disponíveis no site www.tmleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notifica-
ções 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. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente, junto ao Ofício 
onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3237-0069, e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou ainda no endereço da leiloei-
ra situada na Praça Dom José Gaspar, nº 134, 14º andar – São Paulo/SP. Ficam todos os CREDORES, MINISTÉRIO PÚ-
BLICO, FAZENDAS PUBLICAS, ADMINISTRADOR JUDICIAL, MASSA FALIDA E DEMAIS INTERESSADOS, INTIMA-
DOS, do leilão judicial supramencionado. DR. ROGINER GARCIA CARNIEL - Juiz de Direito

 

Mais Informações: (11) 3237-0069
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1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI GUAÇU/SP.

2ª Vara Criminal da Comarca de São Caetano do Sul/SP
EDITAL - 1º E 2º LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVEN-
TUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU CLAUDIO DE SOUSA, expedi-
do nos autos da Ação Penal - Procedimento Ordinário movida por JUSTIÇA PÚBLICA 

em face de CLAUDIO DE SOUSA, PROCESSO Nº 0000733-68.2018.8.26.0540. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Criminal e de Crimes contra a Vida, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr. Pedro Corrêa Liao, na 
forma da Lei, etc. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do réu CLAUDIO DE SOUSA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
302.236.588-80; bem como do proprietário RODRIGO PEREIRA SOARES, inscrito no CPF/MF sob o nº 448.722.128-
51. O Dr. Pedro Corrêa Liao, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida da Comarca de São 
Caetano do Sul/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação Penal - Procedimento Or-
dinário ajuizada por JUSTIÇA PÚBLICA em face de CLAUDIO DE SOUSA - Processo nº 0000733-68.2018.8.26.0540 
– Controle nº 548/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte 
interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLI-
CAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio  do Leiloeiro www.megaleiloes.
com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem 
a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso 
dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 17/09/2021 
às 10:30h e se encerrará dia 22/09/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que 
terá início no dia 22/09/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 13/10/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com 
no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda 
do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão 
ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem 
correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados 
no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante 
deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramen-
to do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por 
escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende 
o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 
arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que 
se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao 
Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arre-
matação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas 
incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h 
(vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a 
intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será 
intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: SUCATA: um veí-
culo marca VW, modelo POLO 1.6, placa ERV9554, cor prata, ano 2011/2012, chassi 9BWAB09N3CP003487, renavam 
00332085104, álcool/ gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao 
veículo no valor total R$ 8.883,26 (17/08/2021). Consta no site do DETRAN/SP restrição fi nanceira: intenção de gravame 
e restrição administrativa: veículo c/ óbito reg.pelo INSS. O bem encontra-se na Delegacia de Polia de São Caetano do 
Sul. Valor da Avaliação do bem: R$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais) para abril de 2021. São Caetano 
do Sul, 17 de agosto de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Pedro Corrêa Liao - Juiz de Direito

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

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação dos executados S. DE C. T.; P. C. F.; P. A.. 
O Dr. Fábio Varlese Hillal, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de 
Campinas/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão 

do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por F. DE C. E. - F. em face de S. DE C. T. e outros - Processo 
nº 0077831-64.2009.8.26.0114 - Controle nº 162/2010, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 
com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem 
garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, 
inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas 
via e-mail visitacao@megaleiloes.com.br, cabendo ao responsável pela guarda autorizar o ingresso dos interessados. 
DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão 
terá início no dia 20/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 23/09/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances 
iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem 
interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 23/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 19/10/2021 às 10:00h, onde 
serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O 
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo 
para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada 
até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.
megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus decorrentes de débitos fi scais e tributários serão sub-rogados 
no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Correrão por conta exclusiva do 
arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados 
(artigo 24 do Provimento). DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor 
do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar 
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 
895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance 
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exe-
quente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 
DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou 
por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito em conta judicial, que será enviada por e-mail. Se o credor não optar pela adjudicação 
(art. 876 do CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a 
exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Se este for inferior ao do lanço, deverá depositar a diferença, no prazo 
acima estipulado. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por 
qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço 
constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO 
BEM: Um veículo Peugeot/206 14 Presen FX, de cor prata, ano 2007, placa ANL 0703, chassi 9362AKFW97B032515, 
Renavam 00916252680. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo 
no valor de R$ 912,94 (22/06/2021). Valor da Avaliação: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) para Julho de 2019. O bem se 
encontra à Rua Barreto Leme, nº 855, apto 124, Edifício Montevideo, Centro - Campinas/SP, sendo nomeada depositária 
a executada. Campinas, 28 de junho de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Fábio Varlese Hillal - Juiz de Direito

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

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Araraquara/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ROBISON CASSIO DA SILVA 
(depositário), inscrita no CPF/MF sob o nº 141.103.398-12. O Dr. João Battaus Neto, 
MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Araraquara/SP, na forma 

da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 
por COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAER – COOPEREMBRAER em face de 
ROBISON CASSIO DA SILVA - Processo nº 1003390-25.2015.8.26.0037 – Controle nº 473/2015, e que foi designada 
a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido 
no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das 
datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na 
rede mundial de computadores, no sítio  do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 
887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer 
que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre 
será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será 
por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 17/09/2021 às 10:30h e se encerrará dia 22/09/2021 às 10:30h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor 
da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 22/09/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 
13/10/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO 
BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da ava-
liação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA 
e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, 
CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sem-
pre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUM-
PRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por 
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos 
serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – 
O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 
preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias 
à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através 
de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 
www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus 
advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 
889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um motociclo marca Honda, modelo CB 300R, ano 2011/2012, placa ESW5642, cor 
preta, renavam 462132730, gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vincula-
dos ao veículo no valor total R$ 178,52 (16/08/2021). O bem encontra-se na Rua Pedro Jose Laroca, nº 2865, Bloco 11, 
Jardim Santa Marta, Araraquara/SP, sendo nomeada depositário o executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 8.300,00 
(oito mil e trezentos reais) para julho de 2021. Débito desta ação no valor de R$ 7.187,66 (abril/2021). Araraquara, 17 
de agosto de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. João Battaus Neto - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.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 – 28/09/2021 

às 15h15 - VALOR: R$ 122.084,20 e 2º leilão público – 29/09/2021 às 15h15 - VALOR: R$ 55.413,10. TATIANA 
HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário SP-10 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 12.153.140/0001-89 (em recuperação judicial), 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: Terreno constituído pelo lote nº 
25 da quadra nº 27, do loteamento denominado SÍTIO VELLOSO, em Carapicuíba/SP, com uma área de 
140,00m². MATRÍCULA: 4.972 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP. 
FIDUCIANTE: SANDRA BARROS DA GAMA CPF 200.981.578-50. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 
12/08/2021. 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.























      


  










       








               

    



 

 








SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Departamento de Polícia Judiciária da Capital - DECAP
Segunda Delegacia Seccional de Polícia “Doutor Naief Saad Neto”

Unidade Gestora Executora – UGE 180355
Encontra-se aberto na Segunda Delegacia Seccional de Polícia Judiciária da Capital, sito a Av. Engenheiro Luis 
Carlos Berrini nº 900, térreo, Brooklin, São Paulo/SP, na modalidade Tomada de Preços, com inversão de fases, que 
será regida pela Lei Federal n.º 8666/93 e Lei Estadual n.º 6.544/89, com alterações posteriores, a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de execução de obras, reformas e serviços de engenharia para o 
prédio que abriga o 35º Distrito Policial – Avenida George Corbisier nº 322 – Jabaquara – São Paulo/SP. Tomada de 
Preços UGE nº 01/2021 – Processo UGE nº 018/2021 – DGP nº 1.748/2021. O edital poderá ser obtido nos ende-
reços eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. LOCAL, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLI-
CA: UGE - Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini nº 900 – térreo – Brooklin – São Paulo/SP – 20/09/2021 às 11h00min

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

A 1ª Delegacia Seccional de Polícia – DECAP, doravante referida como “Unidade 
Contratante”, por intermédio do Senhor Doutor Roberto Monteiro de Andrade Junior, Delegado de 
Polícia Seccional, RG nº 9.303.646 e CPF nº 064.486.198-36, torna público que se acha aberta nesta 
unidade, situada na Rua Aurora, 322 – 6º andar, Santa Ifigênia, São Paulo, SP, licitação na modalida-
de TOMADA DE PREÇOS nº 009/2021, do tipo MENOR PREÇO, que será regida pela Lei Federal nº 
8.666/1993, pela Lei Estadual n°6.544/1989, com as alterações da Lei Estadual nº 13.121/2008, pelo 
Decreto Estadual nº 56.565/2010 e pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espé-
cie. A abertura da sessão pública ocorrerá no dia 24/09/2021, às 11:00hs. O Edital na íntegra está dis-
ponível aos interessados no endereço eletrônico www.imesp.com.br, opção “NEGÓCIOS PÚBLICOS”

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

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

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