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O Centro Cultural Vila Itororó reabre as portas para o público hoje, após reformas que 
duravam desde 2013. Para marcar a inauguração, o complexo recebeu um projeto de 
iluminação cênica da artista Lígia Chaim, batizado como “Fonte de Luz do Itororó”, e 
uma celebração noturna com show de Jairo Pereira no Éden Itororó e o Freebeats na 
Piscina, projeto de música eletrônica com projeções de vídeo arte.                   ESTADO/A3

Cresce desgaste 
entre Guedes e 
o Senado
A já fragilizada relação do governo 
com o Senado Federal pode pio-
rar, a� rmam senadores que se di-
zem incomodados com a postura 
do ministro da Economia, Paulo 
Guedes. Os mais aborrecidos ex-
plicam que Guedes tenta transmi-
tir ao mercado a impressão de que 
busca se aproximar dos senadores 
para avançar com as pautas eco-
nômicas de interesse do país, mas 
ao mesmo tempo segue fazendo 
críticas sistemáticas à Casa em 
reuniões reservadas. Estes mes-
mos senadores repetem que vão 
manter suas condições para apro-
var pautas econômicas, apesar do 
ruído com Guedes,  BRASIL/A5

Centro cultural  Vila Itororó, 
na Bela Vista, reabre ao 

público nesta sexta-feira

DIVULGAÇÃO/PSP

Cidade não registra 
mortes por Covid-19 
há 13 dias ESTADO/A3

TABOÃO

Paraná tem 14 
municípios com 
falta d’água

BRASIL/A5

Capital gasta 
R$ 2,2 bi com a 
coleta de lixo

OMS diz que 3ª 
dose acentua 
desigualdade

De acordo com a Prefeitura de São 
Paulo, o serviço de coleta urbana de 
lixo custa 2,2 bilhões por ano aos co-
fres da cidade. Em breve os morado-
res da cidade passarão a contribuir 
com o pagamento deste custo, con-
forme estabelece o Marco Legal do 
Saneamento Básico. O prefeito Ri-
cardo Nunes diz que o modelo de 
cobrança e os valores ainda não fo-
ram de� nidos pela administração 
municipal. A � m de discutir a ques-
tão, foi organizado pela Seclima (Se-
cretaria Executiva de Mudanças Cli-
máticas) o seminário O Marco Legal 
do Saneamento Básico.  ESTADO/A3

A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) apelou aos países com 
taxas elevadas de vacinação con-
tra a Covid-19 que não avancem 
com uma terceira dose até o � m 
do ano. O diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
explicou que o objetivo é reduzir 
a desigualdade mundial na distri-
buição de imunizantes. O objetivo 
global da OMS é que cada país va-
cine pelo menos 10% de sua popu-
lação até o � m deste mês, 40% até 
o � m do ano e que 70% da popula-
ção mundial estejam imunizados 
até meados de 2022.         MUNDO/A5

APELOCovid-19 atinge mais 
de mil alunos no 1º
mês de volta às aulas

 AEscolas estaduais paulistas registraram 1.748 casos prováveis 
entre 2 e 31 de agosto; 1.040 são de contágio de alunos no período

Outros 651 funcionários e mais 57 
trabalhadores terceirizados tam-
bém foram contaminados, segundo 
dados do Simed (Sistema de Infor-
mação e Monitoramento da Edu-

cação para a Covid-19) criado pela 
Secretaria de Estado da Educação 
de São Paulo. No total, foram 4.519 
noti� cações de novos casos de Co-
vid-19 no Estado, sendo que 1.541 

foram descartados; 69 foram con-
siderados inconclusivos; e outros 
1.161 ainda estão em investigação. O 
Estado possui 3,5 milhões de alunos 
apenas na rede estadual.   ESTADO/A3

FELIX LIMA/FOLHAPRESS Conheça a história de 
São Miguel, o bairro 
mais antigo de SP
Com quase 400 mil moradores,  
o bairro de São Miguel Paulista, 
na zona leste, é tido como o mais 
antigo da Capital, comemorando 
399 anos no � nal de setembro. Sua 
fundação, contudo, é incerta, vis-
to que as primeiras menções à re-
gião datam de 1560, quando ainda 

era denominada Aldeia de Ururaí. 
O nome teria sido dado por índios 
da etnia guaianaz, que habitavam 
a região, em referência ao rio Tietê. 
Atualmente, São Miguel é conheci-
da por ser uma das mais populosas 
da cidade e por ter um forte comér-
cio local.                                  ESTADO/A3

MEMÓRIA

Bolsonaro vê 
parceria com a
China ‘essencial’
O presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) disse na manhã desta quin-
ta-feira que a parceria com a China é 
essencial para a gestão da pandemia 
da Covid-19 no Brasil. A declaração 
foi dada na abertura da 13ª Cúpula 
do Brics, que ocorre de forma vir-
tual. Bolsonaro citou o fato de que 
insumos para produção de vacinas 
vêm da China. O tom é diferente do 
que foi adotado pelo presidente des-
de o início da pandemia        BRASIL/A5

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

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Entre os quase 20 
serviços da Secre-
taria da Fazenda e 
Planejamento dis-
poníveis no Pou-

patempo, a consulta de IPVA 
(Imposto sobre Propriedade 
de Veículo Automotor) lide-
ra o ranking de solicitações. 
De janeiro a julho deste ano, 
foram 1,1 milhão de solicita-
ções de serviços pelo aplica-
tivo Poupatempo Digital.

Os atendimentos presen-
ciais para as opções ofere-
cidas pela Fazenda totaliza-
ram 66 mil atendimentos 
em 2021. Entre os mais uti-
lizados, estão os serviços 
relacionadas à Nota Fiscal 
Paulista (17 mil solicitações), 
multas veiculares (8,8 mil), 
consulta ao CADIN Esta-
dual – Cadastro Informativo 
dos Créditos não Quitados 

Consulta de IPVA lidera 
ranking de atendimentos

APLICATIVO DO POUPATEMPO. Serviço administrado pela Secretaria da Fazenda 
e Planejamento registrou mais de 1 milhão de solicitações até julho deste ano

de Órgãos e Entidades Esta-
duais – (6,5 mil) e pedidos de 
2ª via do IPVA (4,7 mil).

“Além da Secretaria da 
Fazenda e Planejamento, 
reunimos no Poupatempo 
o atendimento de órgãos 
como o Detran.SP, Secreta-
ria Estadual da Educação, 
Desenvolvimento Econômi-
co, Transportes Metropolita-
nos, Saúde e Comunicação, 
Instituto de Identificação 
(IIRGD), Procon, CDHU, Sa-
besp, Cetesb, Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE-SP), Pro-
curadoria Geral do Estado 
(PGE-SP), Receita Federal, e 
das prefeituras de Aguaí, Ja-
les, Lençóis Paulista e Salto. 
O cidadão tem a praticida-
de de conseguir resolver di-
versas demandas no Poupa-
tempo, seja nos postos ou 
por meio dos canais digitais”, 

comenta Murilo Macedo, 
diretor da Prodesp – empre-
sa de Tecnologia do governo 
de São Paulo, que é respon-
sável pela administração do 
Poupatempo. 

ATENDIMENTO ONLINE.
Com o início da pandemia, 
em março do ano passado, a 
Prodesp acelerou o proces-
so de digitalização dos ser-
viços para melhor atender 
a população. Hoje, 82% dos 
atendimentos do Poupa-
tempo são por meio das pla-
taformas digitais. São quase 
150 opções no portal – www.
poupatempo.sp.gov.br -, 
aplicativo Poupatempo Di-
gital e totens de autoatendi-
mento. Até o fim deste ano, 
o objetivo é chegar a 180 
serviços digitais, e a mais de 
240 em 2022. (GSP)

Hoje, 82% dos 
atendimentos 
do Poupatempo 
são por meio 
das plataformas 
digitais; segundo 
o governo do 
Estado, são quase 
150 opções no 
portal – www.
poupatempo.
sp.gov.br 

A Prefeitura de 
Praia Grande 
abriu inscrições 
para proces-
so seletivo que 

busca contratar, de forma 
temporária, auxiliares de 
guarda-vidas. O período de 
registro, que foi aberto no 
dia 3 de setembro, segue até 
o dia 30 do mesmo mês. Os 
interessados em participar 
do certame devem se ins-
crever no portal Sympla.

Ao todo, 45 vagas estão 
disponíveis e deverão ser 
preenchidas por maiores de 
18 anos que tenham Ensi-
no Fundamental completo 
(1º Grau) além de Aprovação no curso de 
Auxiliar de Guarda-Vidas Temporário, mi-
nistrado pelo Corpo de Bombeiros do Es-
tado de São Paulo.

Pessoas de ambos os sexos podem 
participar do processo seletivo, que será 
realizado em etapa única mediante apli-
cação de duas provas. A primeira será 
realizada no dia 4 de outubro de 2021 
na piscina ao lado do 2º Grupamento de 
Bombeiros Marítimos, localizado na rua 
Gilberto Fouad Beck, 110, no Balneário 
Maracanã, em Praia Grande, onde os can-
didatos serão submetidos a teste que con-
sistirá em nado de 200 metros em uma 
piscina.

A segunda prova será realizada no 
mesmo dia, em frente ao Posto de Bom-
beiros Marítimos de Praia Grande nº 9, 
localizado na confluência da Rua Gilber-
to Fouad Beck com a Avenida Presidente 
Castelo Branco, no Balneário Maracanã, 
e consistirá de um teste de resistência fí-
sica, onde os candidatos deverão correr/
andar na areia por mil metros em até oito 
minutos.

ATUAÇÃO. 
Os profissionais que vierem a ser apro-
vados no processo seletivo deverão atuar 
nas praias do município realizando prote-
ção dos banhistas, que consiste em iden-
tificar os riscos de afogamento em uma 

praia, sob a supervisão de um Bombei-
ro Militar, sinalizar riscos e orientar os 
frequentadores sobre os mesmos. Além 
disso, o guarda-vidas realizará, quando 
necessário, salvamento simples de ba-
nhistas que possam estar em risco na 
água.

A divulgação da relação dos aprova-
dos será realizada no dia 24 de novembro 
no endereço eletrônico www.praiagran-
de.sp.gov.br e também será afixada no 
quadro de avisos da sede do Município 
de Praia Grande, bem como na sede do 2º 
Subgrupamento de Bombeiros Marítimo. 
Os candidatos convocados deverão, no 
dia 1º de dezembro, comparecer à sede do 
2º Subgrupamento de Bombeiros Maríti-
mos (Rua Gilberto Fouad Beck, 110) para a 
apresentação dos documentos pessoais, 
dando então início aos procedimentos de 
contratação. O prazo de contratação será 
no período de 9 de dezembro de 2021 a 8 
de março de 2022.

CARGA HORÁRIA E SALÁRIO. 
A carga horária total é de 40 horas se-
manais e os aprovados receberão salário 
bruto de R$ 1.800. Para se inscrever, os 
interessados deverão acessar o site www.
praiagrande.sp.gov.br e clicar na aba “Ser-
viços Online”, depois em “Concursos Pú-
blicos e Processos Seletivos”. (GSP e Diário do 
Litoral) 

Praia Grande, no litoral de SP, abre 45 
vagas temporárias para guarda-vidas

 D A Prefeitura de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, abriu inscrições para processo 
seletivo que busca contratar, de forma temporária, auxiliares de guarda-vidas

DIVULGAÇÃO/PMPG

Pessoas de ambos 
os sexos podem 
participar do 
processo, que será 
realizado em etapa 
única mediante 
aplicação de duas 
provas; carga 
horária total é de 
40 horas semanais 
e os aprovados 
receberão salário 
bruto de R$ 1.800

Olimpíada de Matemática. O resultado da primeira fase 
da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Pú-
blicas (Obmep) foi divulgado nesta quinta-feira (9). A lista 
dos estudantes classificados para a segunda fase pode ser 
acessada na página da Obmep (obmep.org.br).  Cerca de 18 
milhões de estudantes de 55 mil escolas participaram da 
primeira etapa. As provas foram aplicadas entre 28 de ju-
nho e 3 de agosto. Já os exames da segunda fase estão pre-
vistos para 6 de novembro e a divulgação dos premiados 
para 18 de janeiro de 2022. A Obmep concede medalhas de 
ouro, prata e bronze e mais de 50 mil menções honrosas. 
Além disso, os estudantes que recebem medalha garantem 
o ingresso em programas de iniciação científica, com direi-
to a uma bolsa de incentivo financeiro mensal concedida 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). (Agência Brasil e GSP)

Cultura. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 
Estado anunciou a prorrogação da 14ª edição do Prêmio 
São Paulo de Literatura, o maior do país em premiação in-
dividual para o gênero. Serão contemplados um autor pela 
categoria “Melhor Romance do Ano de 2020” e outro como 
“Melhor Romance de Estreia do Ano de 2020”. Cada ganha-
dor receberá um prêmio de R$ 200 mil. Criado em 2008, o 
Prêmio São Paulo de Literatura tem como objetivo estimu-
lar a produção literária de qualidade, valorizar o setor e fa-
vorecer a formação de leitores e escritores. Para concorrer, 
a obra deve ter sido escrita originalmente em português 
e ter sua primeira edição publicada ao longo de 2020. Os 
interessados têm até às 23h59 de 20 de setembro para se 
inscrever pelo link da plataforma (www.premiosaopaulode-
literatura.sp.gov.br). (GSP)

Projetos inovadores. Interessados em participar da 13ª 
edição da Escola de Inovadores, curso de extensão gratui-
to do Centro Paula Souza (CPS), devem fazer as inscrições 
até hoje (10). Organizado pela Inova CPS, o programa tem 
o objetivo de ensinar pessoas com espírito empreendedor 
a transformar ideias inovadoras em startups. Para parti-
cipar, é necessário apresentar uma proposta de empreen-
dedorismo, que será avaliada com base em critérios como 
inovação, viabilidade técnica e potencial de mercado. As 
inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site inova.cps.
sp.gov.br. (GSP) 

DIEGO_CERVO

NOTAS

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

DOMINGO:AMANHÃ: SEGUNDA

22° 35°
18° 25°

20° 25°

19° 24°

15° 24°

18° 26°

19° 32°

21° 34°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

17º 22° 15º 28° 17º 33°

HOJE:

9 e 0
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a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Entre os quase 20 
serviços da Secre-
taria da Fazenda e 
Planejamento dis-
poníveis no Pou-

patempo, a consulta de IPVA 
(Imposto sobre Propriedade 
de Veículo Automotor) lide-
ra o ranking de solicitações. 
De janeiro a julho deste ano, 
foram 1,1 milhão de solicita-
ções de serviços pelo aplica-
tivo Poupatempo Digital.

Os atendimentos presen-
ciais para as opções ofere-
cidas pela Fazenda totaliza-
ram 66 mil atendimentos 
em 2021. Entre os mais uti-
lizados, estão os serviços 
relacionadas à Nota Fiscal 
Paulista (17 mil solicitações), 
multas veiculares (8,8 mil), 
consulta ao CADIN Esta-
dual – Cadastro Informativo 
dos Créditos não Quitados 

Consulta de IPVA lidera 
ranking de atendimentos

APLICATIVO DO POUPATEMPO. Serviço administrado pela Secretaria da Fazenda 
e Planejamento registrou mais de 1 milhão de solicitações até julho deste ano

de Órgãos e Entidades Esta-
duais – (6,5 mil) e pedidos de 
2ª via do IPVA (4,7 mil).

“Além da Secretaria da 
Fazenda e Planejamento, 
reunimos no Poupatempo 
o atendimento de órgãos 
como o Detran.SP, Secreta-
ria Estadual da Educação, 
Desenvolvimento Econômi-
co, Transportes Metropolita-
nos, Saúde e Comunicação, 
Instituto de Identificação 
(IIRGD), Procon, CDHU, Sa-
besp, Cetesb, Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE-SP), Pro-
curadoria Geral do Estado 
(PGE-SP), Receita Federal, e 
das prefeituras de Aguaí, Ja-
les, Lençóis Paulista e Salto. 
O cidadão tem a praticida-
de de conseguir resolver di-
versas demandas no Poupa-
tempo, seja nos postos ou 
por meio dos canais digitais”, 

comenta Murilo Macedo, 
diretor da Prodesp – empre-
sa de Tecnologia do governo 
de São Paulo, que é respon-
sável pela administração do 
Poupatempo. 

ATENDIMENTO ONLINE.
Com o início da pandemia, 
em março do ano passado, a 
Prodesp acelerou o proces-
so de digitalização dos ser-
viços para melhor atender 
a população. Hoje, 82% dos 
atendimentos do Poupa-
tempo são por meio das pla-
taformas digitais. São quase 
150 opções no portal – www.
poupatempo.sp.gov.br -, 
aplicativo Poupatempo Di-
gital e totens de autoatendi-
mento. Até o fim deste ano, 
o objetivo é chegar a 180 
serviços digitais, e a mais de 
240 em 2022. (GSP)

Hoje, 82% dos 
atendimentos 
do Poupatempo 
são por meio 
das plataformas 
digitais; segundo 
o governo do 
Estado, são quase 
150 opções no 
portal – www.
poupatempo.
sp.gov.br 

A Prefeitura de 
Praia Grande 
abriu inscrições 
para proces-
so seletivo que 

busca contratar, de forma 
temporária, auxiliares de 
guarda-vidas. O período de 
registro, que foi aberto no 
dia 3 de setembro, segue até 
o dia 30 do mesmo mês. Os 
interessados em participar 
do certame devem se ins-
crever no portal Sympla.

Ao todo, 45 vagas estão 
disponíveis e deverão ser 
preenchidas por maiores de 
18 anos que tenham Ensi-
no Fundamental completo 
(1º Grau) além de Aprovação no curso de 
Auxiliar de Guarda-Vidas Temporário, mi-
nistrado pelo Corpo de Bombeiros do Es-
tado de São Paulo.

Pessoas de ambos os sexos podem 
participar do processo seletivo, que será 
realizado em etapa única mediante apli-
cação de duas provas. A primeira será 
realizada no dia 4 de outubro de 2021 
na piscina ao lado do 2º Grupamento de 
Bombeiros Marítimos, localizado na rua 
Gilberto Fouad Beck, 110, no Balneário 
Maracanã, em Praia Grande, onde os can-
didatos serão submetidos a teste que con-
sistirá em nado de 200 metros em uma 
piscina.

A segunda prova será realizada no 
mesmo dia, em frente ao Posto de Bom-
beiros Marítimos de Praia Grande nº 9, 
localizado na confluência da Rua Gilber-
to Fouad Beck com a Avenida Presidente 
Castelo Branco, no Balneário Maracanã, 
e consistirá de um teste de resistência fí-
sica, onde os candidatos deverão correr/
andar na areia por mil metros em até oito 
minutos.

ATUAÇÃO. 
Os profissionais que vierem a ser apro-
vados no processo seletivo deverão atuar 
nas praias do município realizando prote-
ção dos banhistas, que consiste em iden-
tificar os riscos de afogamento em uma 

praia, sob a supervisão de um Bombei-
ro Militar, sinalizar riscos e orientar os 
frequentadores sobre os mesmos. Além 
disso, o guarda-vidas realizará, quando 
necessário, salvamento simples de ba-
nhistas que possam estar em risco na 
água.

A divulgação da relação dos aprova-
dos será realizada no dia 24 de novembro 
no endereço eletrônico www.praiagran-
de.sp.gov.br e também será afixada no 
quadro de avisos da sede do Município 
de Praia Grande, bem como na sede do 2º 
Subgrupamento de Bombeiros Marítimo. 
Os candidatos convocados deverão, no 
dia 1º de dezembro, comparecer à sede do 
2º Subgrupamento de Bombeiros Maríti-
mos (Rua Gilberto Fouad Beck, 110) para a 
apresentação dos documentos pessoais, 
dando então início aos procedimentos de 
contratação. O prazo de contratação será 
no período de 9 de dezembro de 2021 a 8 
de março de 2022.

CARGA HORÁRIA E SALÁRIO. 
A carga horária total é de 40 horas se-
manais e os aprovados receberão salário 
bruto de R$ 1.800. Para se inscrever, os 
interessados deverão acessar o site www.
praiagrande.sp.gov.br e clicar na aba “Ser-
viços Online”, depois em “Concursos Pú-
blicos e Processos Seletivos”. (GSP e Diário do 
Litoral) 

Praia Grande, no litoral de SP, abre 45 
vagas temporárias para guarda-vidas

 D A Prefeitura de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, abriu inscrições para processo 
seletivo que busca contratar, de forma temporária, auxiliares de guarda-vidas
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Pessoas de ambos 
os sexos podem 
participar do 
processo, que será 
realizado em etapa 
única mediante 
aplicação de duas 
provas; carga 
horária total é de 
40 horas semanais 
e os aprovados 
receberão salário 
bruto de R$ 1.800

Olimpíada de Matemática. O resultado da primeira fase 
da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Pú-
blicas (Obmep) foi divulgado nesta quinta-feira (9). A lista 
dos estudantes classificados para a segunda fase pode ser 
acessada na página da Obmep (obmep.org.br).  Cerca de 18 
milhões de estudantes de 55 mil escolas participaram da 
primeira etapa. As provas foram aplicadas entre 28 de ju-
nho e 3 de agosto. Já os exames da segunda fase estão pre-
vistos para 6 de novembro e a divulgação dos premiados 
para 18 de janeiro de 2022. A Obmep concede medalhas de 
ouro, prata e bronze e mais de 50 mil menções honrosas. 
Além disso, os estudantes que recebem medalha garantem 
o ingresso em programas de iniciação científica, com direi-
to a uma bolsa de incentivo financeiro mensal concedida 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). (Agência Brasil e GSP)

Cultura. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 
Estado anunciou a prorrogação da 14ª edição do Prêmio 
São Paulo de Literatura, o maior do país em premiação in-
dividual para o gênero. Serão contemplados um autor pela 
categoria “Melhor Romance do Ano de 2020” e outro como 
“Melhor Romance de Estreia do Ano de 2020”. Cada ganha-
dor receberá um prêmio de R$ 200 mil. Criado em 2008, o 
Prêmio São Paulo de Literatura tem como objetivo estimu-
lar a produção literária de qualidade, valorizar o setor e fa-
vorecer a formação de leitores e escritores. Para concorrer, 
a obra deve ter sido escrita originalmente em português 
e ter sua primeira edição publicada ao longo de 2020. Os 
interessados têm até às 23h59 de 20 de setembro para se 
inscrever pelo link da plataforma (www.premiosaopaulode-
literatura.sp.gov.br). (GSP)

Projetos inovadores. Interessados em participar da 13ª 
edição da Escola de Inovadores, curso de extensão gratui-
to do Centro Paula Souza (CPS), devem fazer as inscrições 
até hoje (10). Organizado pela Inova CPS, o programa tem 
o objetivo de ensinar pessoas com espírito empreendedor 
a transformar ideias inovadoras em startups. Para parti-
cipar, é necessário apresentar uma proposta de empreen-
dedorismo, que será avaliada com base em critérios como 
inovação, viabilidade técnica e potencial de mercado. As 
inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site inova.cps.
sp.gov.br. (GSP) 
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Não podem circular na cidade de 
São Paulo das 7h às 10h e das 17h 
às 20h veículos com placas fi nal:

Nos fi ns de semana não há rodízio.
Valor da multa é de R$ 130,16.
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Não chove.
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 A As escolas estaduais de São 
Paulo registraram 1.748 casos 
prováveis de coronavírus no 
sistema educacional, entre os 
dias 2 e 31 de agosto. Desse to-
tal, 1.040 são de contágio de 
alunos no período.

Outros 651 funcionários e 
mais 57 trabalhadores tercei-
rizados também foram conta-
minados, segundo dados do 
Simed (Sistema de Informação 
e Monitoramento da Educação 
para a Covid-19) criado pela Se-
cretaria de Estado da Educação 
de São Paulo.

No total, foram 4.519 no-
tificações novos casos de Co-
vid-19 no Estado, sendo que 
1.541 foram descartados; 69 fo-
ram considerados inconclusi-
vos; e outros 1.161 ainda estão 
em investigação.

O Estado possui 3,5 milhões 
de alunos apenas na rede esta-
dual. Questionada, a prefeitu-
ra de São Paulo não divulgou o 
número de casos de nas esco-
las municipais. Em nota, disse 
apenas que a Secretaria Muni-
cipal de Educação segue as re- Balanço foi realizado entre os dias 2 e 31 de agosto; do total, 1.040 são de contágio de alunos no período

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

Covid-19 atinge mais de mil 
alunos após retorno das aulas 

comendações das autoridades 
de Saúde.

Na Capital, estão matricula-
dos 1.480.257 de alunos. Cerca 
de 675.9 mil estudantes estão 
na rede municipal, 565.8 mil, 
na estadual e 238,4 mil na rede 
privada.

Também em nota, a secre-
taria estadual disse que as in-
formações das escolas esta-
duais são apenas notificações 
e que a classificação final sobre 
um determinado caso cabe à 
Saúde.

A pasta disse ainda que o 
retorno presencial para as es-
colas está ocorrendo desde se-
tembro do ano passado e que 
a decisão para essa retomada 
está embasada em experiên-
cias internacionais e em pes-
quisas. Ainda de acordo com 
a nota, a pasta disse que as es-
colas estaduais já receberam 
R$ 25 milhões em verba para 
aquisição dos itens de prote-
ção como máscaras.

A matéria na íntegra pode 
ser lida no site da Gazeta.  
(GSP e Folhapress)

Prefeitura de 
SP gasta mais 
de R$ 2 bi em 
coleta de lixo

 A O serviço de coleta urba-
na de lixo custa  2,2 bilhões 
por ano aos cofres de São 
Paulo, de acordo com a pre-
feitura. Em breve os mora-
dores da cidade passarão a 
contribuir com o pagamen-
to deste custo, conforme es-
tabelece o Marco Legal do 
Saneamento Básico. Nesta 
quarta-feira (8) o prefeito Ri-
cardo Nunes informou que 
o modelo de cobrança e os 
valores ainda não foram de-
finidos pela administração 
municipal. As informações 
são do R7.

“Não está definido. Se não 
tivermos o apoio da socieda-
de, nós não vamos fazer algu-
ma ação que vá colocar guela 
abaixo para ninguém a deci-
são da prefeitura. Temos que 
ter uma visão de sustentabi-
lidade e responsabilidade so-
cial”, disse o prefeito.

A fim de discutir a ques-
tão, foi organizado pela  Se-
clima (Secretaria Executiva 
de Mudanças Climáticas) o 
seminário O Marco Legal do 
Saneamento Básico. Partici-
param da discussão  repre-
sentantes de diferentes ór-
gãos da sociedade.

A revisão de contratos 
atuais do serviço é outro 
tema importante: “Muito 
importante discutir o con-
trato, fechado há 25 anos, de 
coleta urbana de São Paulo, 
totalmente precário à nova 
realidade ambiental do nos-
so país. A nossa cidade é o 
maior gerador de resíduos 
da América Latina” destacou 
o senador Alexandre Giorda-
no (MDB).

O serviço de coleta de lixo 
é gratuito em SP, mas segun-
do o artigo 35 da Lei Federal 
nº 14.026, as cidades que ain-
da não arrecadam recursos 
para a gestão de resíduos só-
lidos são obrigadas a criar so-
luções para a implementação 
da cobrança a fim de ampliar 
a capacidade econômica dos 
municípios de custear o ser-
viço.

Diariamente a cidade de 
São Paulo coleta 10 mil to-
neladas de lixo e emprega 
16 mil agentes de limpeza, 
sendo 5 mil deles atuando 
na coleta de resíduos. O to-
tal de vias públicas e praças 
chega a 17 mil quilômetros.  
(GSP)

GASTO BILIONÁRIODADOS. As escolas estaduais registraram 1.748 casos prováveis de coronavírus no sistema educacional em agosto

 A O Centro Cultural Vila Ito-
roró, na região central de São 
Paulo reabre as portas para 
o público nesta sexta-feira 
(10), após reformas que du-
ravam desde 2013. Para mar-
car a inauguração, o comple-
xo recebeu um projeto de 
iluminação cênica da artista 
Lígia Chaim, batizado como 
“Fonte de Luz do Itororó”, 
e uma celebração noturna 
com show de Jairo Pereira 
no Éden Itororó e o Freebeats 
na Piscina, projeto de música 
eletrônica com projeções de 

Vila Itororó, na  
Bela Vista, reabre  
ao público hoje 

Vila Itororó, na Bela Vista, região central de SP; espaço é composto 
por mais de 10 edificações construídas no início do século 20

DIVULGAÇÃO/PMSP

vídeo arte.
Já no fim de semana, dias 

11 e 12 de setembro, a Vila 
estreia no circuito cultural 
paulistano integrando a Jor-
nada do Patrimônio, even-
to reconhecido pelo prêmio 
APCA (Associação Paulista de 
Críticos de Arte), reunindo 
atividades diversas ligadas à 
memória da cidade. As infor-
mações são da Prefeitura de 
São Paulo.

O espaço, composto por 
mais de dez edificações cons-
truídas no início do século 20 

Centro Cultural passava por reformas 
desde 2013; veja a nova programação

entre os bairros da Liberdade 
e da Bela Vista, passou por 
um processo de restauro des-
de 2013 para que pudesse ser 
plenamente utilizado para as 
diversas atividades artísticas 
e de lazer. Apenas o espaço 
do Galpão estava disponível 
para atividades culturais até 
o momento.

O conjunto ocupa uma 
área de cerca de 6.000 me-
tros quadrados e foi tomba-
do pelo Conpresp em 2002 e 
pelo Condephaat em 2005.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL. 
Entre as novas atividades 
previstas para o Centro Cul-
tural Vila Itororó estão ses-
sões de cinema ao ar livre, 
às quintas-feiras, com o pro-
jeto Cine Clube Éden – uma 
homenagem ao Clube Éden 
Liberdade, um espaço es-
portivo que funcionava ali. 
A antiga piscina, que recebia 
águas do rio Itororó, agora 
será palco de intervenções 
artísticas e musicais.

A programação para o es-
paço, a ser divulgada em bre-
ve, ainda prevê a realização 
de shows intimistas, feiras 
gastronômicas e de artesa-
nato, oficinas e exposições, 
e haverá um café para que 
os visitantes possam passar 
mais tempo no local.

Por fim, o público tam-
bém pode contar, já desde a 
inauguração, com um acer-
vo literário voltado especial-
mente para literatura infan-
tojuvenil. 

Confirma a programação 
completa no site da Gazeta. 
(Bruno Hoffmann)

 A Com quase 400 mil mo-
radores, segundo dados da 
Prefeitura de São Paulo, ba-
seados em números de 2010 
do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), o 
bairro de São Miguel Paulista, 
na zona leste de São Paulo, é 
tido como o mais antigo da 
Capital, comemorando 399 
anos no final de setembro. 

Sua fundação, contudo, é 
incerta, visto que as primei-
ras menções à região datam 
de 1560, quando ainda era 
denominada Aldeia de Uru-
raí. O nome teria sido dado 
por índios da etnia guaianaz, 
que habitavam a região, em 
referência ao rio Tietê. 

Tal grupo de índios teria 
fugido da Vila de São Paulo 
de Piratininga e sido reen-
contrado por José de Anchie-
ta, anos mais tarde. Após o 
reencontro, indígenas e je-

A história de São Miguel, o 
bairro mais antigo da Capital

Fachada da capela de São Miguel Arcanjo em São Miguel 
Paulista; local tem importância vital para a história do bairo

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

suítas construíram uma ca-
pela, batizada de Capela dos 
Índios, que viria a se tornar a 
Capela de São Miguel Arcan-
jo, o templo religioso mais 
antigo do estado.

CAPELA.
A Capela de São Miguel Ar-
canjo tem importância vi-
tal para a história do bair-
ro. Isso porque foi a partir 
de sua conclusão, no ano de 

1622, que o bairro começou a 
crescer. Além disso, o aniver-
sário da região comemora-se 
no dia 29 de setembro, o dia 
do arcanjo. 

Tombada em 1938 pelo 
Iphan (Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Na-
cional), a capela está locali-
zada na praça Padre Aleixo 
Monteiro Mafra, e é a única 
construção no município de 
São Paulo que, depois da re-
forma que sofreu no sécu-
lo 17, conserva-se totalmen-
te original, com paredes em 
taipa de pilão.

No que diz respeito à pra-
ça, ela leva o nome de uma 
importante figura religiosa 
da região, responsável pela 
fundação da nova igreja Ma-
triz de São Miguel, no iní-
cio da década de 1950, já que 
a Capela, não comportava o 
número de fiéis que costu-
mavam frequentar as mis-
sas. Vale ressaltar que a praça 
também é conhecida como 
Praça do Forró, por ter sido 
palco de muitos shows do 
gênero nas últimas décadas. 
(Gladys Magalhães)

 A A cidade de Taboão da 
Serra completou 13 dias sem 
registrar mortes decorrentes 
da Covid-19, de acordo com 
informações do boletim epi-
demiológico atualizado pela 
prefeitura na noite de quar-
ta-feira (8).

Dia 26 de agosto, foram 
registradas as duas últimas 
mortes no município. Desde 
então, a prefeitura não divul-
gou mais mortes de taboa-
nenses pela doença. Desde o 
início da pandemia 865 pes-
soas perderam a vida em Ta-
boão da Serra.

Em Taboão da Serra exis-
tem 53 munícipes sendo mo-
nitorados pela Secretaria de 
Saúde. Na cidade, atualmen-
te, cinco pessoas estão inter-
nadas na UPA Akira Tada, re-
ferência para pacientes com 
a Covid-19 na cidade.

Até o momento já foram 
confirmados 16.235 casos de 

Taboão não registra 
mortes há 13 dias 

Covid-19 e 15.370 pessoas já 
se recuperam do vírus.

VACINAÇÃO.
Até o momento 201.857 pes-
soas já receberam a primeira 
dose da vacina contra a Co-
vid-19 em Taboão da Serra. 
Destas, 95.313 completaram 
a imunização com a segun-
da dose ou com a dose única. 
Até o momento foram aplica-
das 297.170 doses da vacina 
na cidade. (GSP)

Dia 26 de agosto, 
foram registradas 
as duas últimas 
mortes no 
município; até 
o momento 
201.857 pessoas 
já receberam a 1ª 
dose da vacina
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TERMO DE RETIFICAÇÃO E ADITAMENTO. Pregão Eletrônico nº 042/2021. Processo 
Administrativo n.º 153/2021. OBJETO: Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares para o Pronto 
Atendimento do Município, conforme Termo de Referência no Anexo I. Diante do pedido de impugnação 
e pedidos de esclarecimentos solicitados, através de Ofício da Secretaria de Saúde do Município, 
fica RETIFICADO o seguinte: O termo de retificação completo encontra-se no site WWW.aracoiaba.
sp.gov.br, bem como no sitio. www.bbmnetlicitacoes.com.br – acesso indicativo no link “Licitações”.
Atendendo ao disposto no artigo 21 inciso 4º da Lei Federal 8.666/93, fica reabertos os prazos do 
edital.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 20/08/2021 às 08h00 até dia 05/10/2021 às 09:H00min. 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 05/10/2021 às 09H15min. INÍCIO DA SESSÃO 
PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a). Permanecem 
ratificadas os demais itens do edital e dos termos; Publique-se e comuniquem-se os interessados. 
Araçoiaba da Serra, 09 de setembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

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

PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais odontológicos e leites, produtos e insumos 
para dietas especiais, suplementos alimentares, conforme quantidades e especificações constantes 
do Anexo I - Termo de Referência.
Encerramento: 27 de Setembro às 09:30 hs, na sala de Reuniões do Ciensp, situado a Rua Floriano 
Peixoto, 1291, Centro, Andradina/SP. Retirada do Edital: O edital com os respectivos anexos poderá 
ser adquirido no horário de expediente do CIENSP, através do email licitacao@ciensp.sp.gov.br ou no 
site www.ciensp.sp.gov.br. Informações: pelo telefone 018 3702 3150/3158 – Horário de atendimento 
08:00 hs às 17:00 hs. Andradina/SP, 08 de Setembro de 2021. 

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES – PRESIDENTE 

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Divisão de Licitações e Compras

Aviso de Licitações
Pregão Eletrônico nº 21/2021

Processo de Compras nº 1483/2021
Data/Hora da sessão: 24/09/2021 às 09h30min.
Objeto: Cloreto férrico líquido ONU 2582, usado no tratamento de efl uente da ETE, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 22/2021
Processo de Compras nº 1192/2021

Data/Hora da sessão: 24/09/2021 às 14h30min.
Objeto: Serviço de telefonia fi xa comutada, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 23/2021
Processo de Compras nº 1702/2021

Data/Hora da sessão: 27/09/2021 às 09h30min.
Objeto: Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com mangueira PVDF para sucção e 
descarga, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 24/2021
Processo de Compras nº 928/2021

Data/Hora da sessão: 27/09/2021 às 14h30min.
Objeto: Válvula de esfera em latão e cotovelo adaptador em latão, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 25/2021
Processo de Compras nº 1007/2021

Data/Hora da sessão: 28/09/2021 às 09h30min.
Objeto: Colar de tomada de FoFo, junta gibault de FoFo e luva junta mecânica de FoFo, conforme 
Edital.

Pregão Eletrônico nº 26/2021
Processo de Compras nº 1150/2021

Data/Hora da sessão: 28/09/2021 às 14h30min.
Objeto: Serviço de telefonia móvel, plano corporativo, conforme Edital.

Pregão Presencial nº 08/2021
Processo de Compras nº 1707/2021

Data/Hora da sessão: 24/09/2021 às 09h30min.
Objeto: Serviços contínuos de manipulação de alimentos e preparo de refeições, que deverão ser 
entregues em marmita individual, em diferentes locais, conforme Edital.

Pregão Presencial nº 09/2021
Processo de Compras nº 1567/2021

Data/Hora da sessão: 24/09/2021 às 14h30min.
Objeto: Fornecimento de combustíveis (biodiesel S-10, etanol comum e gasolina comum), para 
abastecimento da frota, conforme Edital.

Pregão Presencial nº 10/2021
Processo de Compras nº 570/2021

Data/Hora da sessão: 27/09/2021 às 09h30min.
Objeto: Serviços de serralharia para fabricação e instalação de cobertura metálica, conforme Edital.

Tomada de Preços n° 02/2021
Processo de Compras n° 1393/2021

Data da realização da sessão pública: 01/10/2021 
Acolhimento dos envelopes até às 09h30min.
Horário de início da sessão: às 09h45min.
Cadastro antecipado até 28/09/2021 às 16h00min.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia, especializada para fornecimento de material e 
mão de obra para execução de leito para bag’s, piso para retirada e transporte de lodo e serviços 
complementares, para o sistema de tratamento de lodo – ETA I, de acordo com as especifi cações 
do Edital.

Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital 
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-
4410 ou compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Ivair Nunes Pereira
Presidente / Autoridade Competente

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.”

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2021 – REGISTRO DE PREÇO 
073/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL 
PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA, PINTOR, SERVENTE 
DE PEDREIRO, CARPINTEIRO, CALCETEIRO NO MUNICIPIO. RETIRADA 
DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. 
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 09H DO DIA 23/09/2021

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2021 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 
074/2021 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO 
PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA – (08H ÀS 11H30 E 13H ÀS 17H) – FONE: (15) 3565-1397 – OP.03. 
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 14H DO DIA 23/09/2021.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA E REABERTURA

Pregão Presencial nº 26/2021
Processo Administrativo nº 1965/2021

“REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM EM-
BALAGENS DESCARTÁVEIS DO TIPO MARMITEX”
Decorrido o prazo para a Empresa MD Comércio, Locação e Eventos Ltda. ME. apre-
sentar os documentos referentes aos itens 10.1.2.1., 10.1.2.3.1., e 10.1.2.5., sendo 
que não houve a devida apresentação fica desde já declarado este certame fracas-
sado nos termos da lei.
Fica designada a reabertura para o dia 27 de setembro de 2021, às 9:00h, Local: 
Salão Social Maria de Lourdes Arrais - Praça Jamil Abrahão Saad, nº 86 – Centro - 
Cordeirópolis/SP
O edital do Pregão acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial 
da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES.

AVISO DE REABERTURA
Pregão Eletrônico nº 26/2021

Processo Administrativo nº 1750/2021
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCA-
ÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE”.
Data da Sessão: 28/09/2021
Horário: 09:00 horas

O edital do Pregão Eletrônico acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio ele-
trônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES e 
http://comprasbr.com.br.

Carlos Alberto Piola Filho
Departamento de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Chamamento Público nº.001/2021- Edital para contratação de Organização Social para adminis-
tração, gerenciamento e operacionalização das atividades na Unidade de Pronto Atendimento 
UPA 24h Porte III – Unidade Dr. Thelmo de Almeida Cruz e atividades correlatas de conservação 
e manutenção de próprios públicos permissionados.
Recebimento dos Envelopes: até às 09h00 do dia 25/10/2021.
Sessão de Abertura: às 09h15 do dia 25/10/2021.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado 
na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº.73, Centro, Jacareí/SP, no 
horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “cd” novo.
(a) Drª. Rosana Gravena - Secretária de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
047/2021, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS 
E FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETRORES DE CÂMARAS DE 
AR E VÁLVULAS (NOVOS) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA 
PARCELADA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I, 
 cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no 
dia 23/09/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro 
do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a 
íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral 
o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 
64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 

Sales Oliveira, SP, 09 de setembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 048/2021, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA 
MUNICIPAL,  PARA ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,  cam 
convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 
27/09/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do 
município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a 
íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral 
o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 
64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 

Sales Oliveira, SP, 09 de setembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.

 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - DIRETORIA DE LOGÍSTICA – UGE 180.180 

SEÇÃO DE FINANÇAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0051/21 - Processo nº 2021180092  - OC nº 180180000012021OC00197 

Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0051/21, destinado a Aquisição de 25 (vinte e cinco) motocicletas 
tipo big trail com potência superior a 245cc, para emprego nas atividades desenvolvidas pela POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (TR-
11.1/21/21). A realização da sessão dar-se-á no dia 23 de setembro de 2021, às 09:30 horas, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica 
de Compras), endereço onde se encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, em especial, a especificação técnica do objeto (ANEXO I). 

DECRETO Nº 8.234, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PUBLI-
CAS MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de Por-
to Feliz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei , 

DECRETA:

Art. 1º - O atendimento ao público na Prefeitura do Município de 
Porto Feliz, a partir do dia 09 de setembro de 2021, será ininterrup-
to das 8.00hs às 14 hs., permanecendo o expediente interno das 
8.00 hs as 17.00hs.  

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário especialmente as constantes 
do Decreto nº 8.233, de 27 de agosto de 2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, EM 08 DE SE-
TEMBRO DE 2021.

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PUBLICADA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO E DISPO-
NIBILIZADA NO SITE DA PREFEITURA DE PORTO FELIZ EM ht-
tps://leismunicipais.com.br/prefeitura/sp/porto-feliz 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 069/2021, 
objetivando o registro de preços de emulsão asfáltica para manutenção de vias 
pavimentadas, no dia 22 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, 09 
de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2021
EDITAL RETIFICADO Nº 105/2021

PROCESSO Nº 112/2021
REABERTURA DE PRAZO

Objeto: Aquisição de caminhão comboio, 
através de entrega única. 
Tendo em vista o questionamento apresenta-
do no certame em referência, resolve o SAAE 
- Serviço Autônomo de Água e Esgotos de 
Indaiatuba, proceder à retifi cação do Edital 
em epigrafe. O Edital retifi cado está dispo-
nível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 23 de setembro de 
2021, às 09h00. Maiores informações, na Ge-
rência de Compras, Licitações e Contratos do 
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. 
Indaiatuba, 09 de setembro de 2021. ENG º PE-
DRO CLAUDIO SALLA - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 119/2021 – Tomada de Preços 
n° 001/2021-Proc. Adm. nº 9.090/2021. OBJETO: Contratação de em-
presa especializada com fornecimento de material e mão de obra para 
execução de drenagem de águas pluviais no aterro sanitário municipal 
em cumprimento do TAC - processo nº 35/00149/04. Data da entrega 
das propostas dia 27/09/2021 as 10:30horas. Edital nº 120/2021 – Pre-
gão Eletrônico nº 047/2021 – Proc. Adm. nº 8.104/2021. Objeto: Aqui-
sição de utensílios e equipamentos para a padaria municipal. Data da 
entrega das propostas dia 22/09/2021 às 10:00hs. Os Editais completo 
deverão ser retirados no portal oficial do município sitio www.ilhabela.
sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou pelo telefone 
(12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data 
da abertura. Ilhabela, 09 de setembro de 2021 – Benedito Wenceslau 
Neto - Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 351,20

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 18 de Junho de 2021

Às dez horas do dia 18 (dezoito) de junho de 2021, por videoconferência, devido ao estado 
de emergência decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 2019, declarado 
pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, conforme Portaria PGFN nº 7.957, de 19 
de março de 2020, realizou-se a assembleia geral extraordinária da CASA DA MOEDA 
DO BRASIL – CMB. Presentes a União, titular da integralidade do Capital Social da Casa 
da Moeda do Brasil – CMB, representada pelo Procurador da Fazenda Nacional, Dr Luiz 
Frederico de Bessa Fleury, a quem, foram conferidos poderes de representação, por 
meio da Portaria PGFN nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada no DOU de 1º de julho 
de 2019; o Presidente Substituto do Conselho de Administração da Casa da Moeda do 
Brasil - CONSAD, Sr. Gleisson Cardoso Rubin, que presidiu os trabalhos da Mesa 
nesta Assembleia; e a Drª. Luciana Pereira Diogo, advogada, empregada da CMB, 
que os secretariou; Registrada a presença do Procurador da Fazenda Nacional e 
atendido o quórum de instalação da assembleia geral, deu-se andamento aos trabalhos. 
Preliminarmente, o representante da União votou pela lavratura da ata pelo rito sumário, 
na forma do art. 130, e seus parágrafos, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
com a omissão das assinaturas na publicação. Passou-se à ordem do dia, lida pelo 
Sr. Presidente da Assembleia: 1. Eleição de membro do Conselho de Administração, 
conforme previsto no inciso V, do artigo 12 do Estatuto Social da CMB. Dada a palavra 
ao Procurador da Fazenda Nacional, este proferiu voto pela eleição de Bruno César 
Grossi de Souza, brasileiro, economista, casado em regime de comunhão parcial de 
bens, identidade nº 1.394.189 - SSP/DF, expedida em 25/05/1990, CPF 865.411.376-68, 
residente e domiciliado no SQS 313, Bloco C, apto. 206, Brasília/DF, CEP 70.382-030, para 
o Conselho de Administração da CMB, em recondução, como representante do Ministério 
da Economia, conforme ofício SEI nº 147272/2021/ME, de 07/06/2021, da Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais, e despacho do Secretário Especial 
de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, de 09.06.2021, objeto do Processo SEI 
nº 10951.104273/2021-70, com gestão unificada até 15/05/2023, condicionada sua posse 
à apreciação pelo Conselho de Administração da manifestação do Comitê de Pessoas, 
Elegibilidade, Sucessão e Remuneração sobre sua aprovação, na forma do art. 114, VI, 
§ 3° do Estatuto Social. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da 
Assembleia deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Luciana Pereira Diogo, com base 
na Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, do Departamento Nacional 
de Registro Empresarial e Integração, do Ministério da Economia, lavrei a presente ata 
que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada, digitalmente, pela representante da 
União, e pelo Presidente da assembleia e pela Secretária da reunião.

GLEISSON CARDOSO RUBIN
Presidente Substituto do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil

Presidente da Mesa
LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY 

Representante da União Federal
LUCIANA PEREIRA DIOGO

Secretária da Mesa

CNPJ/MF Nº 34.164.319/0001-74
NIRE BRASÍLIA Nº 535.0000.033-0

COMUNICADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA
Ref. Processo nº 1296/2021 - TP nº 005/2021, contratação de empresa para execução de obras 
de recapeamento asfáltico na “rua santa izabel”, com fornecimento de material e mão-de-o-

bra. A licitação em referência tem como classificada em 1º lugar a empresa Noromix Concreto S/A.
C.Mota, 09/09/2021.
João César Pecoraro

Presidente da COMUL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 418/2021
OBJETO: Locação de 04 caminhões com caçamba basculante, com fornecimen-
to de mão-de-obra para operar os mesmos.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/09/2021 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 23/09/2021 às 09h.

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

 Piracicaba, 09 de setembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021- PROC.49/2021 OBJETO: 
PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO DA PREFEITURA 
DE ALUMÍNIO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, PARA 

SELEÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS/PLANOS DE TRABALHO DE 
INICIATIVA DE OSCS, QUE APRESENTEM PROPOSTAS DE PROJETOS 
DE ATENDIMENTO DIRETO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, 
VISANDO À OBTENÇÃO DE SELO AUTORIZADOR/ TERMO DE 
CHANCELA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DO PROGRAMA 
VOTORANTIM PELA INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA - CAMPANHA 
VIA SOLIDÁRIA 2021 PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS VIA FUNDO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Tornamos 
público para conhecimento dos interessados no Chamamento Público acima 
mencionado Data de Encerramento: 13/10/2021 até as 15h30 no Protocolo 
Geral do Paço Municipal localizado na Av. Eng.º Antônio de castro Figueirôa, 
nº 100- Centro- Alumínio/SP. Pedidos de esclarecimentos através dos 
e-mails: licitacao@aluminio.sp.gov.br c/c desensocial@aluminio.sp.gov.br

EDITAL Nº 132/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2.021.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
esquadrias metálicas, para serem utilizadas nos 
serviços a serem executados pelo departamen-
to de obras e projetos - Secretaria de Obras. 
Data da abertura - 23/09/2021, às 08:00 horas. 
Melhores informações poderão ser obtidas jun-
to à Divisão de Compras, Licitações e Gestão 
de Contratos na Rua Anhanguera nº 1155, Jar-
dim Morumbi, ou e-mail: andreia.pregoeira@
birigui.sp.gov.br / licitações@birigui.sp.gov.br. 
O Edital poderá ser lido naquela Seção e reti-
rado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.
br, Leandro Maffeis Milani – Prefeito Municipal. 
Birigui - SP, 09/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 63/2021
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS N°. 63/2021, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL POR KIT, OBJETI-
VANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE KIT(S) DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS E 
DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS NO CONTEXTO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE PÚ-
BLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID 19), A SER EFETIVADA(O) DE ACOR-
DO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS 
DOCUMENTOS PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABER-
TURA DOS RESPECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCE-
DIMENTOS INERENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS 
DO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO 
NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBO-
SA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO 
CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 24 DE 
SETEMBRO DE 2021, ÀS 08H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES 
/ DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUANDO ENCAMINHADOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº. 85/2021 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 63/2021, 
ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE GERENCIAL 
BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADA 
NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO 
DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLETO, BEM COMO, DEMAIS 
INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS 
PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRA-
TOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR 
TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES 
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS 
- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 63/2021) OU  HTTP://DOCS.BURITA-
MA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 09 DE SETEMBRO DE 2021
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2021 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 12275/2021 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 10 a 21 de setembro de 2021, das 08:00 às 12:30 
horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 
1-100, Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4113 
ou (0xx14) 3103-4115 , ou pelo site www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 060/2021-FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2021-FAMESP/
BAURU, PROCESSO Nº 12275/2021 - FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIALISADOR DE FIBRA OCA DE POLISSULFONA, 
DIALISADOR DE FIBRA DE POLIAMIDA, DIALISADOR DE DIACETATO DE CELULOSE, ETC., 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE HEMODIÁLISE DA FAMESP: 
HOSPITAL DE BASE DE BAURU E HOSPITAL ESTADUAL BAURU PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES pelo menor preço por item, em conformidade com o disposto no Anexo II.  
A abertura da sessão pública será no dia 22 de setembro de 2021, com início às 09:30 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 07/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de ampliação e adequação da sede da Secretaria 
Municipal de Zeladoria e Meio Ambiente - 1ª Etapa, do Município de Olímpia/SP, referente ao Contrato de Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA Contrato n° 0554922 - DVº:74 da Caixa Econômica Federal. Entrega dos Envelopes: 
28/9/2021 às 9h30. Abertura dos Envelopes: 28/9/2021 às 10h. Tel.: (17) 3279-3274. Site www.olimpia.sp.gov.br. 
Olímpia, 09 de setembro de 2021. João Luiz Alves Ferreira - Diretor da Divisão de Suprimentos

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2021
Data de Encerramento e da sessão de entrega e 
abertura dos envelopes: 15/OUTUBRO/2021 às 
08:30 hs
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a execução da obra de recapea-
mento asfaltico em diversas avenidas dos bairros 
Jardim Residencial Vale do Sol e Chácara Tranqui-
lidade com aplicação de C.B.U.Q. faixa iii do DER/
SP, conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico-� nanceiro, memorial descritivo e projetos 
anexos ao edital – Sec. Mun. de Obras. Valor total 
estimado R$ 345.292,86 – Prazo de Execução: 30 
dias - Local de Entrega dos envelopes e da sessão 
da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar 
do Paço Municipal, Centro – Diretoria de Compras 
e Contratos. Outras informações no site:  http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitan-
te.action  

ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2021

Data de Encerramento e da sessão de entrega e 
abertura dos envelopes: 18/OUTUBRO/2021 às 
08:30 hs
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a execução da obra de recapea-
mento asfaltico em diversas ruas e avenidas do 
bairro Jardim Primavera com aplicação de C.B.U.Q. 
faixa III do DER/SP, conforme planilha orçamentá-
ria, cronograma físico-� nanceiro, memorial des-
critivo e projetos anexos ao edital – Sec. Mun. de 
Obras. Valor total estimado R$ 283.253,79 – Prazo 
de Execução: 30 dias - Local de Entrega dos enve-
lopes e da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló 
nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro – Di-
retoria de Compras e Contratos. Outras informa-
ções no site: http://www.riopreto.sp.gov.br/Publi-
caLicitacao/Visitante.action  

ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2021

Data de Encerramento e da sessão de entrega e 
abertura dos envelopes: 19/OUTUBRO/2021 às 
08:30 hs
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a execução da obra de recapea-
mento asfaltico em diversas ruas e avenidas do 
bairro Jardim Tangará com aplicação de C.B.U.Q. 
faixa III do DER/SP, conforme planilha orçamen-
tária, cronograma físico-� nanceiro, memorial des-
critivo e projetos anexos ao edital – Sec. Mun. de 
Obras. Valor total estimado R$ 404.151,87 – Prazo 
de Execução: 30 dias - Local de Entrega dos enve-
lopes e da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló 
nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro – Di-
retoria de Compras e Contratos. Outras informa-
ções no site: http://www.riopreto.sp.gov.br/Publi-
caLicitacao/Visitante.action  

ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2021

Data de Encerramento e da sessão de entrega e 
abertura dos envelopes: 20/OUTUBRO/2021 às 
08:30 hs
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a execução da obra de recapea-
mento asfaltico em diversas ruas do bairro parque 
industrial com aplicação de C.B.U.Q. faixa III do 
DER/SP, conforme planilha orçamentária, crono-
grama físico-� nanceiro, memorial descritivo e 
projetos anexos ao edital – Sec. Mun. de Obras. 
Valor total estimado R$ 232.369,30 – Prazo de Exe-
cução: 30 dias - Local de Entrega dos envelopes e 
da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 
2º andar do Paço Municipal, Centro – Diretoria 
de Compras e Contratos. Outras informações no 
site:  http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicita-
cao/Visitante.action  

ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2021

Data de Encerramento e da sessão de entrega e 
abertura dos envelopes: 21/OUTUBRO/2021 às 
08:30 hs
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a execução da obra de recapea-
mento asfaltico em varias ruas da macrorregião 
central (bairro Mansour Daud) com aplicação de 
C.B.U.Q. faixa III do DER/SP, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico-� nanceiro, me-
morial descritivo e projetos anexos ao edital – Sec. 
Mun. de Obras. Valor total estimado R$ 294.376,23 
– Prazo de Execução: 30 dias - Local de Entrega 
dos envelopes e da sessão da licitação: Av. Alber-
to Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, 
Centro – Diretoria de Compras e Contratos. Outras 
informações no site:  http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action  

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
PROCESSO Nº 0026262-80.2020.8.26.0100  O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Edna Kyoko Kano, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) RUBEN SANDRO ALIENDRE 
ZELADA, Boliviano, Solteiro, Representante Comercial, RG 
Y260807-2, CPF 227.004.388-09, com endereço à Rua 
Anhaia,139, Apto. 01, Bom Retiro, CEP 01130-000, São 
Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por Victor Carone, 
CPF 011.018.468-87 e Marilene Carrieri Carone Garcia, 
CPF 157.107.328-00. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 44.216,51, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2021.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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TERMO DE RETIFICAÇÃO E ADITAMENTO. Pregão Eletrônico nº 042/2021. Processo 
Administrativo n.º 153/2021. OBJETO: Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares para o Pronto 
Atendimento do Município, conforme Termo de Referência no Anexo I. Diante do pedido de impugnação 
e pedidos de esclarecimentos solicitados, através de Ofício da Secretaria de Saúde do Município, 
fica RETIFICADO o seguinte: O termo de retificação completo encontra-se no site WWW.aracoiaba.
sp.gov.br, bem como no sitio. www.bbmnetlicitacoes.com.br – acesso indicativo no link “Licitações”.
Atendendo ao disposto no artigo 21 inciso 4º da Lei Federal 8.666/93, fica reabertos os prazos do 
edital.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 20/08/2021 às 08h00 até dia 05/10/2021 às 09:H00min. 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 05/10/2021 às 09H15min. INÍCIO DA SESSÃO 
PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a). Permanecem 
ratificadas os demais itens do edital e dos termos; Publique-se e comuniquem-se os interessados. 
Araçoiaba da Serra, 09 de setembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

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

PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais odontológicos e leites, produtos e insumos 
para dietas especiais, suplementos alimentares, conforme quantidades e especificações constantes 
do Anexo I - Termo de Referência.
Encerramento: 27 de Setembro às 09:30 hs, na sala de Reuniões do Ciensp, situado a Rua Floriano 
Peixoto, 1291, Centro, Andradina/SP. Retirada do Edital: O edital com os respectivos anexos poderá 
ser adquirido no horário de expediente do CIENSP, através do email licitacao@ciensp.sp.gov.br ou no 
site www.ciensp.sp.gov.br. Informações: pelo telefone 018 3702 3150/3158 – Horário de atendimento 
08:00 hs às 17:00 hs. Andradina/SP, 08 de Setembro de 2021. 

OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES – PRESIDENTE 

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Divisão de Licitações e Compras

Aviso de Licitações
Pregão Eletrônico nº 21/2021

Processo de Compras nº 1483/2021
Data/Hora da sessão: 24/09/2021 às 09h30min.
Objeto: Cloreto férrico líquido ONU 2582, usado no tratamento de efl uente da ETE, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 22/2021
Processo de Compras nº 1192/2021

Data/Hora da sessão: 24/09/2021 às 14h30min.
Objeto: Serviço de telefonia fi xa comutada, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 23/2021
Processo de Compras nº 1702/2021

Data/Hora da sessão: 27/09/2021 às 09h30min.
Objeto: Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com mangueira PVDF para sucção e 
descarga, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 24/2021
Processo de Compras nº 928/2021

Data/Hora da sessão: 27/09/2021 às 14h30min.
Objeto: Válvula de esfera em latão e cotovelo adaptador em latão, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 25/2021
Processo de Compras nº 1007/2021

Data/Hora da sessão: 28/09/2021 às 09h30min.
Objeto: Colar de tomada de FoFo, junta gibault de FoFo e luva junta mecânica de FoFo, conforme 
Edital.

Pregão Eletrônico nº 26/2021
Processo de Compras nº 1150/2021

Data/Hora da sessão: 28/09/2021 às 14h30min.
Objeto: Serviço de telefonia móvel, plano corporativo, conforme Edital.

Pregão Presencial nº 08/2021
Processo de Compras nº 1707/2021

Data/Hora da sessão: 24/09/2021 às 09h30min.
Objeto: Serviços contínuos de manipulação de alimentos e preparo de refeições, que deverão ser 
entregues em marmita individual, em diferentes locais, conforme Edital.

Pregão Presencial nº 09/2021
Processo de Compras nº 1567/2021

Data/Hora da sessão: 24/09/2021 às 14h30min.
Objeto: Fornecimento de combustíveis (biodiesel S-10, etanol comum e gasolina comum), para 
abastecimento da frota, conforme Edital.

Pregão Presencial nº 10/2021
Processo de Compras nº 570/2021

Data/Hora da sessão: 27/09/2021 às 09h30min.
Objeto: Serviços de serralharia para fabricação e instalação de cobertura metálica, conforme Edital.

Tomada de Preços n° 02/2021
Processo de Compras n° 1393/2021

Data da realização da sessão pública: 01/10/2021 
Acolhimento dos envelopes até às 09h30min.
Horário de início da sessão: às 09h45min.
Cadastro antecipado até 28/09/2021 às 16h00min.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia, especializada para fornecimento de material e 
mão de obra para execução de leito para bag’s, piso para retirada e transporte de lodo e serviços 
complementares, para o sistema de tratamento de lodo – ETA I, de acordo com as especifi cações 
do Edital.

Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital 
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-
4410 ou compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Ivair Nunes Pereira
Presidente / Autoridade Competente

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.”

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2021 – REGISTRO DE PREÇO 
073/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL 
PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA, PINTOR, SERVENTE 
DE PEDREIRO, CARPINTEIRO, CALCETEIRO NO MUNICIPIO. RETIRADA 
DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. 
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 09H DO DIA 23/09/2021

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2021 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 
074/2021 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO 
PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA – (08H ÀS 11H30 E 13H ÀS 17H) – FONE: (15) 3565-1397 – OP.03. 
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 14H DO DIA 23/09/2021.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA E REABERTURA

Pregão Presencial nº 26/2021
Processo Administrativo nº 1965/2021

“REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM EM-
BALAGENS DESCARTÁVEIS DO TIPO MARMITEX”
Decorrido o prazo para a Empresa MD Comércio, Locação e Eventos Ltda. ME. apre-
sentar os documentos referentes aos itens 10.1.2.1., 10.1.2.3.1., e 10.1.2.5., sendo 
que não houve a devida apresentação fica desde já declarado este certame fracas-
sado nos termos da lei.
Fica designada a reabertura para o dia 27 de setembro de 2021, às 9:00h, Local: 
Salão Social Maria de Lourdes Arrais - Praça Jamil Abrahão Saad, nº 86 – Centro - 
Cordeirópolis/SP
O edital do Pregão acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial 
da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES.

AVISO DE REABERTURA
Pregão Eletrônico nº 26/2021

Processo Administrativo nº 1750/2021
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCA-
ÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE”.
Data da Sessão: 28/09/2021
Horário: 09:00 horas

O edital do Pregão Eletrônico acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio ele-
trônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES e 
http://comprasbr.com.br.

Carlos Alberto Piola Filho
Departamento de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Chamamento Público nº.001/2021- Edital para contratação de Organização Social para adminis-
tração, gerenciamento e operacionalização das atividades na Unidade de Pronto Atendimento 
UPA 24h Porte III – Unidade Dr. Thelmo de Almeida Cruz e atividades correlatas de conservação 
e manutenção de próprios públicos permissionados.
Recebimento dos Envelopes: até às 09h00 do dia 25/10/2021.
Sessão de Abertura: às 09h15 do dia 25/10/2021.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado 
na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº.73, Centro, Jacareí/SP, no 
horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “cd” novo.
(a) Drª. Rosana Gravena - Secretária de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
047/2021, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS 
E FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETRORES DE CÂMARAS DE 
AR E VÁLVULAS (NOVOS) PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA 
PARCELADA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I, 
 cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no 
dia 23/09/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro 
do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a 
íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral 
o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 
64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 

Sales Oliveira, SP, 09 de setembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 048/2021, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA 
MUNICIPAL,  PARA ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,  cam 
convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 
27/09/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do 
município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a 
íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral 
o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 
64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 

Sales Oliveira, SP, 09 de setembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.

 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - DIRETORIA DE LOGÍSTICA – UGE 180.180 

SEÇÃO DE FINANÇAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0051/21 - Processo nº 2021180092  - OC nº 180180000012021OC00197 

Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0051/21, destinado a Aquisição de 25 (vinte e cinco) motocicletas 
tipo big trail com potência superior a 245cc, para emprego nas atividades desenvolvidas pela POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (TR-
11.1/21/21). A realização da sessão dar-se-á no dia 23 de setembro de 2021, às 09:30 horas, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica 
de Compras), endereço onde se encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, em especial, a especificação técnica do objeto (ANEXO I). 

DECRETO Nº 8.234, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PUBLI-
CAS MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, Prefeito do Município de Por-
to Feliz, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei , 

DECRETA:

Art. 1º - O atendimento ao público na Prefeitura do Município de 
Porto Feliz, a partir do dia 09 de setembro de 2021, será ininterrup-
to das 8.00hs às 14 hs., permanecendo o expediente interno das 
8.00 hs as 17.00hs.  

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário especialmente as constantes 
do Decreto nº 8.233, de 27 de agosto de 2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, EM 08 DE SE-
TEMBRO DE 2021.

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PUBLICADA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO E DISPO-
NIBILIZADA NO SITE DA PREFEITURA DE PORTO FELIZ EM ht-
tps://leismunicipais.com.br/prefeitura/sp/porto-feliz 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 069/2021, 
objetivando o registro de preços de emulsão asfáltica para manutenção de vias 
pavimentadas, no dia 22 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, 09 
de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2021
EDITAL RETIFICADO Nº 105/2021

PROCESSO Nº 112/2021
REABERTURA DE PRAZO

Objeto: Aquisição de caminhão comboio, 
através de entrega única. 
Tendo em vista o questionamento apresenta-
do no certame em referência, resolve o SAAE 
- Serviço Autônomo de Água e Esgotos de 
Indaiatuba, proceder à retifi cação do Edital 
em epigrafe. O Edital retifi cado está dispo-
nível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 23 de setembro de 
2021, às 09h00. Maiores informações, na Ge-
rência de Compras, Licitações e Contratos do 
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. 
Indaiatuba, 09 de setembro de 2021. ENG º PE-
DRO CLAUDIO SALLA - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 119/2021 – Tomada de Preços 
n° 001/2021-Proc. Adm. nº 9.090/2021. OBJETO: Contratação de em-
presa especializada com fornecimento de material e mão de obra para 
execução de drenagem de águas pluviais no aterro sanitário municipal 
em cumprimento do TAC - processo nº 35/00149/04. Data da entrega 
das propostas dia 27/09/2021 as 10:30horas. Edital nº 120/2021 – Pre-
gão Eletrônico nº 047/2021 – Proc. Adm. nº 8.104/2021. Objeto: Aqui-
sição de utensílios e equipamentos para a padaria municipal. Data da 
entrega das propostas dia 22/09/2021 às 10:00hs. Os Editais completo 
deverão ser retirados no portal oficial do município sitio www.ilhabela.
sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou pelo telefone 
(12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data 
da abertura. Ilhabela, 09 de setembro de 2021 – Benedito Wenceslau 
Neto - Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 351,20

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 18 de Junho de 2021

Às dez horas do dia 18 (dezoito) de junho de 2021, por videoconferência, devido ao estado 
de emergência decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 2019, declarado 
pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, conforme Portaria PGFN nº 7.957, de 19 
de março de 2020, realizou-se a assembleia geral extraordinária da CASA DA MOEDA 
DO BRASIL – CMB. Presentes a União, titular da integralidade do Capital Social da Casa 
da Moeda do Brasil – CMB, representada pelo Procurador da Fazenda Nacional, Dr Luiz 
Frederico de Bessa Fleury, a quem, foram conferidos poderes de representação, por 
meio da Portaria PGFN nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada no DOU de 1º de julho 
de 2019; o Presidente Substituto do Conselho de Administração da Casa da Moeda do 
Brasil - CONSAD, Sr. Gleisson Cardoso Rubin, que presidiu os trabalhos da Mesa 
nesta Assembleia; e a Drª. Luciana Pereira Diogo, advogada, empregada da CMB, 
que os secretariou; Registrada a presença do Procurador da Fazenda Nacional e 
atendido o quórum de instalação da assembleia geral, deu-se andamento aos trabalhos. 
Preliminarmente, o representante da União votou pela lavratura da ata pelo rito sumário, 
na forma do art. 130, e seus parágrafos, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
com a omissão das assinaturas na publicação. Passou-se à ordem do dia, lida pelo 
Sr. Presidente da Assembleia: 1. Eleição de membro do Conselho de Administração, 
conforme previsto no inciso V, do artigo 12 do Estatuto Social da CMB. Dada a palavra 
ao Procurador da Fazenda Nacional, este proferiu voto pela eleição de Bruno César 
Grossi de Souza, brasileiro, economista, casado em regime de comunhão parcial de 
bens, identidade nº 1.394.189 - SSP/DF, expedida em 25/05/1990, CPF 865.411.376-68, 
residente e domiciliado no SQS 313, Bloco C, apto. 206, Brasília/DF, CEP 70.382-030, para 
o Conselho de Administração da CMB, em recondução, como representante do Ministério 
da Economia, conforme ofício SEI nº 147272/2021/ME, de 07/06/2021, da Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais, e despacho do Secretário Especial 
de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, de 09.06.2021, objeto do Processo SEI 
nº 10951.104273/2021-70, com gestão unificada até 15/05/2023, condicionada sua posse 
à apreciação pelo Conselho de Administração da manifestação do Comitê de Pessoas, 
Elegibilidade, Sucessão e Remuneração sobre sua aprovação, na forma do art. 114, VI, 
§ 3° do Estatuto Social. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da 
Assembleia deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Luciana Pereira Diogo, com base 
na Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, do Departamento Nacional 
de Registro Empresarial e Integração, do Ministério da Economia, lavrei a presente ata 
que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada, digitalmente, pela representante da 
União, e pelo Presidente da assembleia e pela Secretária da reunião.

GLEISSON CARDOSO RUBIN
Presidente Substituto do Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil

Presidente da Mesa
LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY 

Representante da União Federal
LUCIANA PEREIRA DIOGO

Secretária da Mesa

CNPJ/MF Nº 34.164.319/0001-74
NIRE BRASÍLIA Nº 535.0000.033-0

COMUNICADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA
Ref. Processo nº 1296/2021 - TP nº 005/2021, contratação de empresa para execução de obras 
de recapeamento asfáltico na “rua santa izabel”, com fornecimento de material e mão-de-o-

bra. A licitação em referência tem como classificada em 1º lugar a empresa Noromix Concreto S/A.
C.Mota, 09/09/2021.
João César Pecoraro

Presidente da COMUL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 418/2021
OBJETO: Locação de 04 caminhões com caçamba basculante, com fornecimen-
to de mão-de-obra para operar os mesmos.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/09/2021 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 23/09/2021 às 09h.

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

 Piracicaba, 09 de setembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021- PROC.49/2021 OBJETO: 
PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO DA PREFEITURA 
DE ALUMÍNIO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, PARA 

SELEÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS/PLANOS DE TRABALHO DE 
INICIATIVA DE OSCS, QUE APRESENTEM PROPOSTAS DE PROJETOS 
DE ATENDIMENTO DIRETO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, 
VISANDO À OBTENÇÃO DE SELO AUTORIZADOR/ TERMO DE 
CHANCELA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DO PROGRAMA 
VOTORANTIM PELA INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA - CAMPANHA 
VIA SOLIDÁRIA 2021 PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS VIA FUNDO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Tornamos 
público para conhecimento dos interessados no Chamamento Público acima 
mencionado Data de Encerramento: 13/10/2021 até as 15h30 no Protocolo 
Geral do Paço Municipal localizado na Av. Eng.º Antônio de castro Figueirôa, 
nº 100- Centro- Alumínio/SP. Pedidos de esclarecimentos através dos 
e-mails: licitacao@aluminio.sp.gov.br c/c desensocial@aluminio.sp.gov.br

EDITAL Nº 132/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2.021.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
esquadrias metálicas, para serem utilizadas nos 
serviços a serem executados pelo departamen-
to de obras e projetos - Secretaria de Obras. 
Data da abertura - 23/09/2021, às 08:00 horas. 
Melhores informações poderão ser obtidas jun-
to à Divisão de Compras, Licitações e Gestão 
de Contratos na Rua Anhanguera nº 1155, Jar-
dim Morumbi, ou e-mail: andreia.pregoeira@
birigui.sp.gov.br / licitações@birigui.sp.gov.br. 
O Edital poderá ser lido naquela Seção e reti-
rado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.
br, Leandro Maffeis Milani – Prefeito Municipal. 
Birigui - SP, 09/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 63/2021
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS N°. 63/2021, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL POR KIT, OBJETI-
VANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE KIT(S) DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS E 
DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS NO CONTEXTO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE PÚ-
BLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID 19), A SER EFETIVADA(O) DE ACOR-
DO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS 
DOCUMENTOS PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABER-
TURA DOS RESPECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCE-
DIMENTOS INERENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS 
DO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO 
NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBO-
SA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO 
CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 24 DE 
SETEMBRO DE 2021, ÀS 08H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES 
/ DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUANDO ENCAMINHADOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº. 85/2021 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 63/2021, 
ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE GERENCIAL 
BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADA 
NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO 
DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLETO, BEM COMO, DEMAIS 
INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS 
PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRA-
TOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR 
TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES 
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS 
- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 63/2021) OU  HTTP://DOCS.BURITA-
MA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 09 DE SETEMBRO DE 2021
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2021 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 12275/2021 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 10 a 21 de setembro de 2021, das 08:00 às 12:30 
horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 
1-100, Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4113 
ou (0xx14) 3103-4115 , ou pelo site www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 060/2021-FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2021-FAMESP/
BAURU, PROCESSO Nº 12275/2021 - FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIALISADOR DE FIBRA OCA DE POLISSULFONA, 
DIALISADOR DE FIBRA DE POLIAMIDA, DIALISADOR DE DIACETATO DE CELULOSE, ETC., 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE HEMODIÁLISE DA FAMESP: 
HOSPITAL DE BASE DE BAURU E HOSPITAL ESTADUAL BAURU PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES pelo menor preço por item, em conformidade com o disposto no Anexo II.  
A abertura da sessão pública será no dia 22 de setembro de 2021, com início às 09:30 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 07/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de ampliação e adequação da sede da Secretaria 
Municipal de Zeladoria e Meio Ambiente - 1ª Etapa, do Município de Olímpia/SP, referente ao Contrato de Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA Contrato n° 0554922 - DVº:74 da Caixa Econômica Federal. Entrega dos Envelopes: 
28/9/2021 às 9h30. Abertura dos Envelopes: 28/9/2021 às 10h. Tel.: (17) 3279-3274. Site www.olimpia.sp.gov.br. 
Olímpia, 09 de setembro de 2021. João Luiz Alves Ferreira - Diretor da Divisão de Suprimentos

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2021
Data de Encerramento e da sessão de entrega e 
abertura dos envelopes: 15/OUTUBRO/2021 às 
08:30 hs
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a execução da obra de recapea-
mento asfaltico em diversas avenidas dos bairros 
Jardim Residencial Vale do Sol e Chácara Tranqui-
lidade com aplicação de C.B.U.Q. faixa iii do DER/
SP, conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico-� nanceiro, memorial descritivo e projetos 
anexos ao edital – Sec. Mun. de Obras. Valor total 
estimado R$ 345.292,86 – Prazo de Execução: 30 
dias - Local de Entrega dos envelopes e da sessão 
da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar 
do Paço Municipal, Centro – Diretoria de Compras 
e Contratos. Outras informações no site:  http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitan-
te.action  

ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2021

Data de Encerramento e da sessão de entrega e 
abertura dos envelopes: 18/OUTUBRO/2021 às 
08:30 hs
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a execução da obra de recapea-
mento asfaltico em diversas ruas e avenidas do 
bairro Jardim Primavera com aplicação de C.B.U.Q. 
faixa III do DER/SP, conforme planilha orçamentá-
ria, cronograma físico-� nanceiro, memorial des-
critivo e projetos anexos ao edital – Sec. Mun. de 
Obras. Valor total estimado R$ 283.253,79 – Prazo 
de Execução: 30 dias - Local de Entrega dos enve-
lopes e da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló 
nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro – Di-
retoria de Compras e Contratos. Outras informa-
ções no site: http://www.riopreto.sp.gov.br/Publi-
caLicitacao/Visitante.action  

ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2021

Data de Encerramento e da sessão de entrega e 
abertura dos envelopes: 19/OUTUBRO/2021 às 
08:30 hs
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a execução da obra de recapea-
mento asfaltico em diversas ruas e avenidas do 
bairro Jardim Tangará com aplicação de C.B.U.Q. 
faixa III do DER/SP, conforme planilha orçamen-
tária, cronograma físico-� nanceiro, memorial des-
critivo e projetos anexos ao edital – Sec. Mun. de 
Obras. Valor total estimado R$ 404.151,87 – Prazo 
de Execução: 30 dias - Local de Entrega dos enve-
lopes e da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló 
nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro – Di-
retoria de Compras e Contratos. Outras informa-
ções no site: http://www.riopreto.sp.gov.br/Publi-
caLicitacao/Visitante.action  

ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2021

Data de Encerramento e da sessão de entrega e 
abertura dos envelopes: 20/OUTUBRO/2021 às 
08:30 hs
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a execução da obra de recapea-
mento asfaltico em diversas ruas do bairro parque 
industrial com aplicação de C.B.U.Q. faixa III do 
DER/SP, conforme planilha orçamentária, crono-
grama físico-� nanceiro, memorial descritivo e 
projetos anexos ao edital – Sec. Mun. de Obras. 
Valor total estimado R$ 232.369,30 – Prazo de Exe-
cução: 30 dias - Local de Entrega dos envelopes e 
da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 
2º andar do Paço Municipal, Centro – Diretoria 
de Compras e Contratos. Outras informações no 
site:  http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicita-
cao/Visitante.action  

ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2021

Data de Encerramento e da sessão de entrega e 
abertura dos envelopes: 21/OUTUBRO/2021 às 
08:30 hs
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a execução da obra de recapea-
mento asfaltico em varias ruas da macrorregião 
central (bairro Mansour Daud) com aplicação de 
C.B.U.Q. faixa III do DER/SP, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico-� nanceiro, me-
morial descritivo e projetos anexos ao edital – Sec. 
Mun. de Obras. Valor total estimado R$ 294.376,23 
– Prazo de Execução: 30 dias - Local de Entrega 
dos envelopes e da sessão da licitação: Av. Alber-
to Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, 
Centro – Diretoria de Compras e Contratos. Outras 
informações no site:  http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action  

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
PROCESSO Nº 0026262-80.2020.8.26.0100  O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Edna Kyoko Kano, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) RUBEN SANDRO ALIENDRE 
ZELADA, Boliviano, Solteiro, Representante Comercial, RG 
Y260807-2, CPF 227.004.388-09, com endereço à Rua 
Anhaia,139, Apto. 01, Bom Retiro, CEP 01130-000, São 
Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por Victor Carone, 
CPF 011.018.468-87 e Marilene Carrieri Carone Garcia, 
CPF 157.107.328-00. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 44.216,51, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2021.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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 A O presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) disse na ma-
nhã desta quinta-feira que a 
parceria com a China é es-
sencial para a gestão da pan-
demia da Covid-19 no Brasil.

A declaração foi dada na 
abertura da 13ª Cúpula do 
Brics, que ocorre de forma 
virtual. Bolsonaro citou o 
fato de que insumos para 
produção de vacinas vêm da 
China.

“Esta parceria tem se mos-
trado essencial para a gestão 
adequada da pandemia no 
Brasil, tendo em vista que 
parcela expressiva das vaci-
nas oferecidas à população 
brasileira é produzida com 
insumos originários da Chi-
na”, disse o presidente, dian-
te do líder chinês, Xi Jinping.

O tom é diferente do que 
foi adotado pelo presidente 
desde o início da pandemia, 
quando fez da Coronavac –
vacina produzida pelo Ins-
tituto Butantan em parceria 
com a China– cabo de guerra 
político com o governador de ‘Esta parceria tem se mostrado essencial para a gestão adequada na pandemia no Brasil’, disse Bolsonaro

ISAC NÓBREGA/PR

Bolsonaro diz que parceria 
com a China é fundamental

NA GESTÃO DA PANDEMIA. Tom é diferente do adotado pelo presidente em relação ao País na crise sanitária

São Paulo, João Doria (PSDB).
Bolsonaro chegou a afir-

mar categoricamente, no ano 
passado, que a Coronavac 
não seria comprada. “Da Chi-
na nós não compraremos, é 
decisão minha. Eu não acre-
dito que ela [vacina] trans-
mita segurança suficiente 
para a população pela sua 
origem”, disse o presidente 
em outubro de 2020.

A declaração estremeceu 
a relação com o país, o prin-
cipal parceiro comercial do 
Brasil. Além disso, Bolsona-
ro costuma recorrer a ata-
ques ao comunismo –o siste-
ma político vigente na China, 
ainda que com abertura para 
o mercado– em suas investi-
das contra outros Poderes e 
adversários políticos.

Em ataque ao presiden-
te do TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) e ministro 
do STF (Supremo Tribunal 
Federal), Luís Roberto Bar-
roso, por exemplo, o chefe 
do Executivo chamou-o de  
comunista. (FP)

Paraná tem 
14 cidades 
com falta 
d’água 

 A Vários municípios do Pa-
raná sofrem com problemas 
de abastecimento de água 
por causa da pouca chuva 
no estado. Na região metro-
politana de Curitiba, 14 mu-
nicípios, incluindo a capital, 
convivem com o rodízio há 
mais de um ano. São 36 horas 
com água e 36 sem.

A professora da Univer-
sidade da Federal do Paraná 
Joanez Aires reconhece que 
o racionamento prejudica 
as atividades diárias da casa, 
como lavar roupa e tomar ba-
nho, mas conta que pôde ver 
a situação da severidade da 
falta de chuva durante uma 
viagem de carro até São Pau-
lo. Segundo Joanez, foi pos-
sível perceber ume excesso 
de queimadas ao longo do 
caminho.

O impacto não fica ape-
nas no abastecimento de 
água. O setor agropecuário 
também tem tido graves pre-
juízos com a falta de chuva. 

Acesse o site da Gazeta 
para ler a matéria completa 
sobre a crise de falta d’água 
no Paraná. (AB e GSP)

RACIONAMENTO

 A As  paralisações de cami-
nhoneiros em rodovias pelo 
País caíram para cinco esta-
dos nesta quinta-feira (9), de 
acordo com o Ministério da 
Infraestrutura. Pela manhã, 
eram ao menos 15 estados 
com bloqueios.

O trânsito está liberado 
nos estados de Rio Grande do 
Sul, Paraná (região Sul), Es-
pírito Santo (Sudeste), Mato 
Grosso, Goiás (Centro-Oeste), 
Tocantins, Rondônia, Pará e 
Roraima (Norte), com ma-
nutenção apenas de pontos 
de fiscalização a veículos de 
cargas pela Polícia Rodoviá-
ria Federal.

Entre 8h e 11h, foram libe-

Bloqueios em estradas caem para cinco estados presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). Não há apoio 
formal de entidades da cate-
goria, e os motoristas mobili-
zados são alinhados politica-
mente ao governo ou ligados 
ao agronegócio.

Os bloqueios começaram 
na quarta-feira (8) de manhã 
com focos em Santa Catari-
na, Paraná e Espírito Santo, 
e expandiu para 16 estados 
até a madrugada de quinta. 
Os caminhoneiros disseram 
que a manifestação continua 
até a meia noite de ontem.

Em São Paulo, o gover-
no determinou que qual-
quer bloqueio de caminho-
neiro que não seja desfeito 
por meio de negociações em 
estradas estaduais seja retira-
do à força pela Polícia Militar 
Rodoviária.

Um teste ocorreu nesta 
manhã de quinta (9), quando 
a PM conseguiu ver a rodo-
via Anhanguera desbloquea-
da na altura de Limeira (145 
km de São Paulo). (FP)Paralisação de caminhoneiros em apoio a Bolsonaro em estrada de Cuiabá, capital do Mato Grosso
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rados corredores logísticos 
essenciais na BR-116 e BR-101 
na Bahia, BR-101 em Sergipe, 
BR-101 em Pernambuco e a 
BR-116 e BR-392 no Rio Gran-
de do Sul.

Em São Paulo, segundo a 
Secretaria de Segurança Pú-
blica, até às 12h, 18 manifes-
tações foram encerradas e 
não há mais bloqueios ou 
interrupção total na malha 
viária estadual. Pontos com 
fluxo parcial de veículos con-
tinuam nos de Bebedouro, 
Caraguatatuba, Franca e Teo-
doro Sampaio.

Os protestos começaram 
um dia após os atos de raiz 
golpista convocados pelo 

Em SP, até às 12h, 18 manifestações foram 
encerradas e não há mais bloqueios ou 
interrupção total na malha viária estadual

 A A já fragilizada relação do 
governo com o Senado Fede-
ral pode piorar, afirmam se-
nadores que se dizem inco-
modados com a postura do 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes. Os mais aborre-
cidos  explicam  que Guedes 
tenta transmitir ao merca-
do a impressão de que busca 
se aproximar dos senadores 
para avançar com as pautas 
econômicas de interesse do 
país, mas ao mesmo tempo 
segue fazendo críticas siste-
máticas à Casa em reuniões 
reservadas.

Estes mesmos senado-
res repetem que vão manter 
suas condições para aprovar 
pautas econômicas, apesar 
do ruído com Paulo Guedes, 
desde que as matérias sejam 
de interesse do país, não de 
interesse do ministro.

Os discursos feitos por 

Cresce desgaste na relação 
entre Paulo Guedes e o Senado

Discursos de Bolsonaro com ameaças contra o STF em 7 de Setembro 
contribuíram para piorar as relações de Guedes com o Senado

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Bolsonaro com ameaças gol-
pistas ao STF (Supremo Tri-
bunal Federal) nos protestos 
governistas de terça (7) con-
tribuíram para piorar as rela-
ções de sua gestão no Sena-

do, onde a base já é dispersa 
e o Executivo sofre seguidas 
derrotas, como a derrubada 
do projeto com programas 
trabalhistas na semana pas-
sada. (FP)

 A A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) divulgou nesta 
quarta-feira (8) o balanço fi-
nal da Operação Indepen-
dência, de fiscalização nas 
rodovias federais que cor-
tam o País. As atividades co-
meçaram na sexta-feira (3) 
e foram concluídas na noite 
desta terça-feira (7). A força-
-tarefa contou com o apoio 
de 13.984 policiais.

De acordo com o levanta-
mento da Polícia Rodoviária 
Federal, 57.879 pessoas foram 
alvo de algum tipo de fiscali-
zação e 45.581 veículos foram 
abordados em rodovias fede-
rais durante a operação. Ao 
todo, foram emitidos 1.045 
autos de infração para moto-
ristas dirigindo sob influên-
cia de álcool, 498 por uso 
de celular ao volante e 4.719 
pelo não uso do cinto de  
segurança.

Em relação à operação do 

Sobe 39% embriaguez 
ao volante no feriado

ano passado, o número de 
pessoas flagradas dirigindo 
embriagadas aumentou em 
39%, aponta o balanço. Tam-
bém para a infração do uso 
de celular ao volante hou-
ve um aumento de 39%, en-
quanto o descumprimento 
da norma do cinto de segu-
rança subiu 9%. (AB)

Foram emitidos 
1.045 autos de 
infração para 
motoristas 
dirigindo sob 
influência de 
álcool, 498 por 
uso de celular e 
4.719 pelo não uso 
de cinto

OMS faz 
alerta sobre 
terceira dose

 A A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) apelou aos paí-
ses com taxas elevadas de va-
cinação contra a Covid-19 que 
não avancem com uma tercei-
ra dose até o fim do ano.

O diretor-geral da OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 
explicou que o objetivo é redu-
zir a desigualdade mundial na 
distribuição de imunizantes.

Em entrevista coletiva na 
sede da instituição em Gene-
bra, Tedros Adhanom lembrou 
que não há, a essa altura, evi-
dência da necessidade de uma 
terceira dose, com exceção dos 
grupos de maior risco.

O objetivo global da OMS é 
que cada país vacine pelo me-
nos 10% de sua população até 
o fim deste mês, 40% até o fim 
do ano e que 70% da população 
mundial estejam imunizados 
até meados do próximo ano. 
(AB e GSP)
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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.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 – REABERTURA - Objeto: Regis-
tro de preços para aquisição de fitas com área reagente para verificação 
de glicemia e lancetas para atender demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde, conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital do tipo ME-
NOR VALOR UNITÁRIO DO ITEM.  CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS 
PROPOSTAS INICIAIS: Cadastro de Propostas Iniciais: 09:00 horas do dia 
10/09/21 até às 09:00 horas do dia 22/09/21. Abertura de Propostas Iniciais: 
22/09/21 às 09:05 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos 
interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou solicitado pelo e-mail: 
pregão@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos e in-
formações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Di-
retoria de Administração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na 
Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de 
segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

ALYNNE SILVA SOUSA
Diretora de Gestão em Saúde








 

 


  

O SINDICATO DOS TECNÓLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA 
NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINTTARESP informa a todos OS TECNÓLOGOS, 
TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA filiados e não filiados, que foi assinada 
as convenções coletivas de trabalho  2021/2022 com os sindicatos patronais: SIN-
DHOSFIL SÃO PAULO  Sindicato Das Santas Casas De Misericórdia E Hospitais 
Filantrópicos Do Estado De São Paulo; SINDHOSFIL VALE DO PARAIBA - Sindicato 
Das Santas Casas De Misericórdia E Hospitais Filantrópicos Do Vale Do Paraíba, Li-
toral Norte E Alta Mantiqueira; SINDHOSFIL  LINOSESP-Sindicato Das Santas Casas 
De Misericórdia E Hospitais Filantrópicos Da Baixada Santista E Litoral Norte E Sul 
Do Estado De São Paulo; SINDHOSFIL PRESIDENTE PRUDENTE –-Sindicato Das 
Santas Casas De Misericórdia E Hospitais Filantrópicos De Presidente Prudente E 
Região.  Os profissinais sindicalizados e não sindicalizados, da base do SINTTARESP, 
poderão apresentar sua carta de oposição, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data 
da publicação do edital informativo, para evitar que ocorra o desconto da Cota/Taxa 
negocial . O empregado deverá entregar a carta de oposição pessoalmente na sede 
ou subsedes do SINTTARESP mais próximas de sua residência ou local de trabalho. 
Para aqueles que residem ou trabalhem fora do Município em que se situa a sede 
ou subsedes, a carta de oposição, poderá ser enviada via correio diretamente para a 
sede do Sindicato, com aviso de recebimento e com firma reconhecida da assinatura, 
devendo constar o nome do empregado, cópia do RG e CPF e ultimo recibo de salário 
contendo o nome do empregador autenticadas, até a data de vencimento do prazo 
descrito na convenção coletiva. São Paulo, 09 de Setembro de 2021. SINTTARESP.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER, 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 252/2021, destinado a Contratação de Prestação de 
Serviços de Fornecimento de Gases Medicinais Liquefeitos e Comprimidos, 
armazenados em cilindros, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão 
será na data de 22/09/2021 á partir das 10:20 horas, no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br – OFERTA DE COMPRAS Nº 090109000012021OC00533. 
AS VISTORIAS TÉCNICAS SERÃO REALIZADAS NO PERÍODO DE 10/09/2021 
ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL QUE ANTECEDE A SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO, 
NO HORÁRIO DAS 09:00 Á 15:00, MEDIANTE PRÉVIO AGENDAMENTO PELO 
TELEFONE N° (11) 3248-8006, e-mail crsm-napm@saude.sp.gov.br.

Concorrência nº 04/2021 – UASG 200360
Nº Processo nº 08506.000255/2021-26. OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa que consiste na melhor técnica de 
atendimento ao público demandante de passaporte, sem ônus para a Administração, não havendo transferência de recursos 
públicos, para instalação e o funcionamento de 1 (um) Posto de Emissão de Passaportes da Polícia Federal (PEP) em Shopping 
Center localizado no Município de Campinas/SP, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas 
no Edital e seus respectivos anexos. DATA DA ABERTURA: 19 de outubro de 2021, às 14:00 horas (horário de Brasília). 
UASG 200360 - EDITAL: Site: www.comprasnet.gov.br.

Ordenador de Despesas

TELEFONE/FAX: (11) 3538-5807; (11) 3538-5507; E-MAIL: CPL.SRSP@DPF.GOV.BR

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E

 SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
RUA HUGO D´ANTOLA, 95, 8º ANDAR, LAPA DE BAIXO,
SÃO PAULO/SP – CEP 05038-090

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 67/2021, PROCESSO: 356/2021, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, 100% ACESSÍVEL VIA 
WEB, COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO INCLUSO, COM MÓDULOS DE 
LICENCIAMENTO DE OBRAS E AMBIENTAL. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 29/09/2021 
as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. 
Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no 
Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão 
obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da empresa, a modalidade e o número 
da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
 Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO
COMUNICADO

A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde de 
SÃO MIGUEL ARCANJO, CONVIDAM toda a população a participar da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DO SETOR DA SAÚDE a ser realizada no dia 28 de Setembro de  2021, 
as 14:00 horas no prédio da Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo localizado, 
a rua Manoel Fogaça nº 805, referente ao SEGUNDO QUADRIMESTRE, de Maio 
à Agosto de 2021, em conformidade com a Lei Federal 8689 de 27 de julho de 
1993, artigo N.12 e Lei de Responsabilidade Fiscal N. 101, de 04 de maio de 2000. 
Iascara Gorete Oliveira Rosa – Secretaria Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 182/2021
Processo Administrativo nº 107986/2021

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de manutenção predial (corretiva de reparação), com fornecimento de materiais, peças 
e mão de obra, nas unidades da Secretaria Municipal da Educação, conforme descrito em edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 19.559.167,81 (dezenove milhões quinhentos e cinquenta e nove mil 
cento e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos).
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 22 de setembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 23 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 23 de setembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 23 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, 09 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 289/2021

Processo Administrativo nº 123937/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de cloro granulado, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 23 de setembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 23 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 23 de setembro de 2021 a partir das 9 horas.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 09 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 294/2021

Processo Administrativo nº 124879/2021
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 hortifrúti para produção de merenda escolar, 
conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.955.218,10 (um milhão novecentos e cinquenta e cinco mil duzentos e 
dezoito reais e dez centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 23 de setembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 23 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 23 de setembro de 2021 a partir das 9 horas.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 09 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 ARAÇARIGUAMA
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico n.º 11/2021
Processo n.º 96/2021

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Máscaras 
e Viseiras, para prevenção e enfretamento da Pandemia causada pelo Covid 
– 19, objetivando o retorno das aulas presenciais no ano letivo de 2021 no 
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: 28/09/2021 às 9h, endereço: www.
bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a 
partir do dia 13/09/2021, das 09h às 16h30 no endereço Rua São João, n.º 
228 – Centro - Araçariguama - SP, no endereço eletrônico acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2021

Processo Administrativo nº 102686/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de impressoras, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 676.017,60 (seiscentos e setenta e seis mil, dezessete reais e sessenta 
centavos).
VISITA TÉCNICA (facultativa) até o dia: 22 de setembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 23 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 23 de setembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 23 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, 09 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE 
DGA 666/2021, Processo no 01-P-10508/2021, Oferta de Compra BEC/SP 
102201100592021OC00232 do tipo menor preço unitário, destinado à Aquisição de sistema de 
vídeo endoscopia. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 28/09/2021 às 
09h30min, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP 
e no http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 005 / 2021

Acha-se aberto, neste município de Serrana / SP a TOMADA DE PREÇOS nº. 005 / 2021 – 
Processo nº. 162 / 2021 – EDITAL Nº 090 / 2021, do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CTC 
– CENTRO DE TRADIÇÕES CULTURAIS DE SERRANA-SP 1ª ETAPA, CONTRATO 
DE REPASSE Nº 887420/2019/MTUR/CAIXA, com fornecimento de materiais, serviços 
de mão-obra e utilização dos equipamentos/ferramentas necessários, de acordo com as 
especifi cações técnicas deste Edital, dos seus Anexos e Termo de Convênio, MEDIANTE A 
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL, NO VALOR 
DE R$ 429.750,00 (quatrocentos e vinte e nove mil setecentos e cinquenta reais) a serem 
repassados através do Contrato de Repasse nº 887420/2019/MTUR/CAIXA E RECURSO 
PRÓPRIO R$ 81.030,66 (oitenta e um mil trinta reais e sessenta e seis centavos)  de 
contrapartida.  ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 28 (vinte 
e oito) DE SETEMBRO DE 2021 (dois mil e vinte  e um) ÀS 09h00min. (nove horas). 
O Edital completo e seus anexos poderão ser consultados e adquiridos no Departamento de 
Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua Dr. Tancredo de Almeida 
Neves, nº. 176, Bela Vista, neste município, no horário de expediente, ou ainda no site da 
Prefeitura Municipal de Serrana / SP, no endereço: www.serrana.sp.gov.br. Informações pelo 
tel. (16) 3987-9897 – 3987- 9883– Departamento de Compras e Licitações.

Serrana/SP, 09 de setembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021
PROCESSO Nº 161/2021 - EDITAL Nº 089/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL 
DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, FRALDAS E ARTIGOS DE HIGIENE 
PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE 
DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA. Data/Horário 
09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 23 de setembro de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa 
de Licitações e Leilões).   O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e 
Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à 
Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. 

Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 
Serrana, 09 de setembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC nº 18/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 19/10/09.503 (SEI 
PMC.2021.00048373-40) - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Execução de obras de construção de cobertura de quadra - EMEF 
Carmelina de Castro Rinco - Campinas/SP. - Recebimento das Propostas: 
das 08h do dia 04/10/21 às 09h do dia 05/10/21 - Abertura das Propostas: a 
partir das 09h do dia 05/10/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h 
do dia 05/10/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 10/09/21, nos portais 
eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e licitacoes.campinas.sp.gov.br. 
Esclarecimentos adicionais pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8518 e 
2116-8401.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Campinas, 09 de setembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 09/2021
Processo administrativo: PMC.2020.00013715-10
Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Assunto: Concorrência nº 09/2021
Objeto: Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade concessão administrativa 
para a prestação dos serviços de iluminação pública no município de Campinas, 
incluídas, em especial, a implantação, a expansão, a operação e a manutenção da 
Rede de Iluminação Pública.
O Município de Campinas, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica que ALTEROU o edital. O Adendo está d isponível no portal eletrônico 
licitacoes.campinas.sp.gov.br.

Campinas, 09 de setembro de 2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Intecom Serviços de Logística Ltda. - CNPJ: 03.857.930/0001-54 - NIRE: 35.216.736.608
Extrato do Instrumento Particular de Alteração e Consolidação de Contrato Social

Pelo presente Instrumento: Intecom Participações Ltda., com sede social, Barueri/SP, CNPJ n° 11.613.649/0001-02, JUCESP 
NIRE 35.223.940.002, em 29.12.2009, representada por seu administrador Alair Martins Júnior, brasileiro, casado, empresário, 
RG nº MG-6.174.536 SSP/MG, CPF nº 534.270.256-91, residente em São Paulo/SP. Única sócia da Intecom Serviços de Logísti-
ca Ltda., com sede em Barueri/SP, CNPJ n° 03.857.930/0001-54, instrumento de transformação registrado na JUCESP NIRE 
35.216.736.608, em 01.02.2001, resolvem, de comum acordo, alterar e consolidar o Contrato Social: 1. Reduzir o capital social, por 
considera-lo excessivo, nos termos do inciso II, do artigo 1.082 do Código Civil, em R$ 15.634.900,45, passando este de R$ 
19.742.392,00, dividido em 19.742.392 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas 
para R$ 4.107.491,55, dividido em 19.742.392 quotas, com valor nominal de R$ 0,21 cada, totalmente subscritas e integra-
lizadas. A Sociedade deverá realizar o pagamento no prazo de até 15 dias, contados do registro deste ato na JUCESP, por 
meio de transferências de bens ou direitos. 2. Ato subsequente, por força do artigo 12 da Lei nº 6.404/76, a Sócia Única de-
cide realizar o grupamento das 19.742.392 quotas, com valor nominal de R$ 0,21 cada, na proporção de 4,81 de quota anti-
ga para 1 de quota nova, de forma que a totalidade de quotas emitidas pela Sociedade passe a ser de 4.107.492 quotas, com 
valor nominal de R$ 1,00 cada. Nesse mesmo sentido, visando a integralização da totalidade das quotas, a Sócia Única de-
cide aportar R$ 0,45, em moeda corrente nacional, de forma que o capital social passa a ser de R$ 4.107.492,00, dividido 
em 4.107.492 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada. Alterar a Cláusula Quinta do Contrato Social: “Cláusula 
Quinta. O capital social é de R$ 4.107.492,00, dividido em 4.107.492 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmen-
te subscrito e integralizado em bens, direitos e moeda corrente nacional pela Sócia Única. § Único. A responsabilidade da 
Sócia Única é restrita ao valor do capital social integralizado e esta responde exclusivamente pela sua integralização, não 
respondendo subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela Sociedade Unipessoal.” 3. Consolidação do Contrato So-
cial. Nada mais. Barueri, 08.09.2021 Sócia: Intecom Participações Ltda. p. Alair Martins Júnior - Administrador

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 256/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00030464-38 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto: 
Registro de Preços de material de enfermagem (lençóis, aventais e outros 
descartáveis) e fraldas para a Rede Municipal de Saúde - Recebimento das 
Propostas dos itens 01 a 12: das 08h do dia 23/09/21 às 09h do dia 24/09/21 - 
Abertura das Propostas dos itens 01 a 12: a partir das 09h do dia 24/09/21 - 
Início da Disputa de Preços: a partir das 10h 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 Veruska Vigilato pelo telefone (19) 
2116-8411.

RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 
Diretor do Departamento Central de Compras

Campinas, 09 de setembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

aberto Pregão Presencial nº. 30/PP/2021, que será realizada na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João 
Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a 
sessão no dia 23/09/2021, às 9h00min, e tem por objeto CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A TODOS 
OS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA ODESSA, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM FORNECIMENTO 
DE TODOS OS GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS, DISTRIBUIÇÃO NOS 
LOCAIS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA MÃO-DE-OBRA. 
O edital estará disponível para download no seguinte link de acesso: 
http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

Nova Odessa, 09 de setembro de 2021.
Edimara Urel

Secretária de Administração

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.149/2021 - Aquisição de aparelhos eletrônicos smart TV 50 polegadas para 
atender as unidades de saúde. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 28/09/2021.
(a) Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.150/2021 - Registro de preços para fornecimento de materiais hospitalares 
- grupo 10. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 30/09/2021.
(a) Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde - Av. Major Acácio Ferreira, 854-Jardim Paraíba - Jacareí/SP, CEP. 12.327-530 no ho-
rário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.151/2021 - Registro de preços para fornecimento de papel sulfite A4. Enca-
minhar Proposta: até às 09h00 do dia 24/09/2021. 
(a) Bruno de Moraes Castro - Secretário de Administração e Recursos Humanos; (a) Juliana Pi-
nheiro Dualibi - Secretaria de Assistência Social; (a) Dr.ª Rosana Gravena - Secretaria de Saúde; 
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretaria Municipal de Educação 
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, 
nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” 
novo. 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele co-
nhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de COMPANHIA MELHORAMENTOS DO BRAZ 
S/A, e aos seus representantes legais JOSÉ TARTARI, WAGNER LUIZ PEREIRA e HEITOR FREIRE 
DE CARVALHO NETO na qualidade de titular de domínio do imóvel usucapiendo, objetivado nas 
transcrição no 18.867 do 3º RI e na Inscrição do Loteamento nº 76 do 7º RI, MARIANA GOUVEA 
DIAS, MILTON CARLOS DIAS FILHO, SUZETE DIAS GOMES DA CRUZ e AGNALDO GOMES DA 
CRUZ na qualidade de titulares de domínio do imóvel confinante da lateral esquerda, objetivado na 
matrícula no 6.813 do 9º RI, ITAU UNIBANCO S/A na qualidade de fiduciário do imóvel confinante 
da lateral esquerda, objetivado na matrícula no 231.998 do 9º RI, IARA APARECIDA DE FARIA e 
JOÃO CARLOS TIERNO na qualidade de titular de domínio do imóvel confinante dos fundos, obje-
tivado na matrícula no 204.781 do 9º RI, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UM PRÉDIO E SEU TERRE-
NO, situada na Passagem Particular que tem acesso pelo nº 280 da Praça Marquês de Nazaré, 
denominado como casa 03, parte dos lotes 05 e 06 da quadra 46, na Vila Formosa, no Distrito 
de VILA FORMOSA, cuja descrição tem início no ponto A, localizado junto a divisa lateral direita da 
Passagem Particular. Do ponto A segue 14,50m pelo alinhamento predial da Passagem Particular, 
denominada de casa 02, parte dos lotes 05 e 06 da quadra 46, matriculado sob nº 144.487 do 9º RI, 
de titularidade dominial de João Batista Ferdinando e outra, até o ponto B; Daí deflete à esquerda, e 
segue 3,04m confinando com o imóvel nº 244, parte do lote 04 da quadra 46 da Praça Marquês de 
Nazaré, matriculado sob nº 204.781 do 9º RI, de titularidade dominial de Iara Aparecida de Faria e ou-
tro, até o ponto C, formando um ângulo de 90,42º; Daí deflete à esquerda, e segue 15,00m confinando 
com o imóvel nº 04, lote 25 da quadra 46 da Praça Marechal Leitão, matriculado sob nº 231.998 do 9º 
RI, de titularidade dominial de Carlos Rodolfo Teixeira e outros, até o ponto D, formando um ângulo 
de 120,96º; Daí deflete à esquerda, e segue 0,22m confinando com o imóvel nº 51 da Rua Juvenal 
Antônio Schalch, matriculado sob nº 6.813 do 9º RI, de titularidade dominial de Mariana Gouvea Dias 
e outros, até encontrar o ponto E, formando um ângulo de 85,53º; Daí deflete a direita, e segue por 
2,08m confinando com o imóvel nº 51 da Rua Juvenal Antônio Schalch, matriculado sob nº 6.813 do 
9º RI, de titularidade dominial de Mariana Gouvea Dias e outros, até encontrar o ponto F, formando 
um ângulo de 98,19º; Daí deflete a esquerda, e segue 11,80m até encontrar o ponto A, formando um 
ângulo de 54,79º, início desta descrição, com o segmento inicial e encerrado em tais divisas a área 
de 108,33m² de superfície, cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 08 de junho de 2020, 
prenotado sob nº 643.328, em 09 de julho de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 10 de 
dezembro de 2019, no Livro 3489, fls.113/119, pelo 3º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e demais 
documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através 
do qual MARIA MARGARE FERREIRA NUNES, brasileira, aposentada, viúva, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 10.335.232-6-SSP/SP, CPF/MF nº 274.264.678-72, residente e domiciliada na 
Passagem Particular que tem acesso pelo nº 280 da Praça Marquês de Nazaré, casa nº 03, na Vila 
Formosa, solicita o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238 
do Código Civil vigente, declarando exercer posse mansa, pacifica, exclusiva e ininterrupta e com 
“animus domini” por prazo superior a 50 (cinquenta) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a 
certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com funda-
mento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 
65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, 
a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa 
nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 
até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, 
nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será interpretado 
como sua concordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Pau-
lo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

SPE BK Locadora de Equipamentos e Mini Geração S.A.
CNPJ/MF nº 34.578.027/0001-88 - NIRE 35300569393

CARTA RENÚNCIA
Eu, Nelson Paulo Scuracchio Neto, brasileiro, casado, empresário, RG nº 30.860.220-1 SSP/SP, CPF 
nº 296.454.348-82, residente e domiciliado na Rua Jacurici, nº 155, apartamento 92, Itaim Bibi - São 
Paulo/SP, CEP: 01453-905, comunico minha RENÚNCIA, em caráter irrevogável e irretratável e para todos 
os fins de direito, ao cargo de Diretor da Companhia, para o qual fui eleito por meio da Ata da Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20/07/2021 e registrada na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo em 23/08/2021, outorgando à Companhia a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação 
por qualquer remuneração do período decorrente do exercício do cargo ocupado na Diretoria. Solicito que 
a Companhia realize todas as atualizações cadastrais perante órgãos públicos e pessoas jurídicas de 
direito privado para fins de baixa do meu nome em referidos cadastros. Sem mais para o momento, 
subscrevo-me. Jundiaí, 24/08/2021. Nelson Paulo Scuracchio Neto - RG nº 30.860.220-1, CPF 
nº 296.454.348-82. Demais informações, atos constitutivo e societários estão disponíveis no sitio eletrônico 
da companhia https://spebk1.wixsite.com/website nos termos do artigo 294, inciso III da lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, incluído pela Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021
Início: 09/09/2021 - Encerramento: 23/09/2021 - Horário: 09h00. Abertura da 
Sessão: 23/09/2021 - Horário: 09h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br 
(http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Aquisição 
de ar-condicionado. 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, 09 de setembro de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

O 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - FAZ SABER a AUTO AVIAÇÃO VITÓRIA SP LTDA, que MAPEDI ADMINISTRAÇÃO 
DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, protocolizou o pedido de Retificação de Registro Imobiliário, 
nos moldes do art. 213, inciso II, da Lei 6.015/73 (procedimento nº 634.011/20), para que o imóvel 
localizado à Rua Adriano Bertozzi, nº 615 – Lote 147 da Vila Carmozina – Distrito de Itaquera - São 
Paulo - SP, matriculado sob nº 122.715, tributado pelo CONTRIBUINTE nº 240.021.0007-1, passe 
a ter a descrição constante no memorial e planta juntados aos autos supra-indicados. A presente 
publicação é feita para o fim de, após decorridos 15 (quinze) dias da data da primeira publicação, e na 
ausência de qualquer impugnação por parte dos destinatários deste Edital, se proceder à averbação 
de que trata o art. 213, §5º, da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 9º Serviço de Registro de Imóveis 
de São Paulo, o Oficial, Francisco Raymundo.
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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.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 – REABERTURA - Objeto: Regis-
tro de preços para aquisição de fitas com área reagente para verificação 
de glicemia e lancetas para atender demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde, conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital do tipo ME-
NOR VALOR UNITÁRIO DO ITEM.  CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS 
PROPOSTAS INICIAIS: Cadastro de Propostas Iniciais: 09:00 horas do dia 
10/09/21 até às 09:00 horas do dia 22/09/21. Abertura de Propostas Iniciais: 
22/09/21 às 09:05 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos 
interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou solicitado pelo e-mail: 
pregão@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos e in-
formações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Di-
retoria de Administração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na 
Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de 
segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

ALYNNE SILVA SOUSA
Diretora de Gestão em Saúde








 

 


  

O SINDICATO DOS TECNÓLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA 
NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINTTARESP informa a todos OS TECNÓLOGOS, 
TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA filiados e não filiados, que foi assinada 
as convenções coletivas de trabalho  2021/2022 com os sindicatos patronais: SIN-
DHOSFIL SÃO PAULO  Sindicato Das Santas Casas De Misericórdia E Hospitais 
Filantrópicos Do Estado De São Paulo; SINDHOSFIL VALE DO PARAIBA - Sindicato 
Das Santas Casas De Misericórdia E Hospitais Filantrópicos Do Vale Do Paraíba, Li-
toral Norte E Alta Mantiqueira; SINDHOSFIL  LINOSESP-Sindicato Das Santas Casas 
De Misericórdia E Hospitais Filantrópicos Da Baixada Santista E Litoral Norte E Sul 
Do Estado De São Paulo; SINDHOSFIL PRESIDENTE PRUDENTE –-Sindicato Das 
Santas Casas De Misericórdia E Hospitais Filantrópicos De Presidente Prudente E 
Região.  Os profissinais sindicalizados e não sindicalizados, da base do SINTTARESP, 
poderão apresentar sua carta de oposição, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data 
da publicação do edital informativo, para evitar que ocorra o desconto da Cota/Taxa 
negocial . O empregado deverá entregar a carta de oposição pessoalmente na sede 
ou subsedes do SINTTARESP mais próximas de sua residência ou local de trabalho. 
Para aqueles que residem ou trabalhem fora do Município em que se situa a sede 
ou subsedes, a carta de oposição, poderá ser enviada via correio diretamente para a 
sede do Sindicato, com aviso de recebimento e com firma reconhecida da assinatura, 
devendo constar o nome do empregado, cópia do RG e CPF e ultimo recibo de salário 
contendo o nome do empregador autenticadas, até a data de vencimento do prazo 
descrito na convenção coletiva. São Paulo, 09 de Setembro de 2021. SINTTARESP.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER, 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 252/2021, destinado a Contratação de Prestação de 
Serviços de Fornecimento de Gases Medicinais Liquefeitos e Comprimidos, 
armazenados em cilindros, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão 
será na data de 22/09/2021 á partir das 10:20 horas, no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br – OFERTA DE COMPRAS Nº 090109000012021OC00533. 
AS VISTORIAS TÉCNICAS SERÃO REALIZADAS NO PERÍODO DE 10/09/2021 
ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL QUE ANTECEDE A SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO, 
NO HORÁRIO DAS 09:00 Á 15:00, MEDIANTE PRÉVIO AGENDAMENTO PELO 
TELEFONE N° (11) 3248-8006, e-mail crsm-napm@saude.sp.gov.br.

Concorrência nº 04/2021 – UASG 200360
Nº Processo nº 08506.000255/2021-26. OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa que consiste na melhor técnica de 
atendimento ao público demandante de passaporte, sem ônus para a Administração, não havendo transferência de recursos 
públicos, para instalação e o funcionamento de 1 (um) Posto de Emissão de Passaportes da Polícia Federal (PEP) em Shopping 
Center localizado no Município de Campinas/SP, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas 
no Edital e seus respectivos anexos. DATA DA ABERTURA: 19 de outubro de 2021, às 14:00 horas (horário de Brasília). 
UASG 200360 - EDITAL: Site: www.comprasnet.gov.br.

Ordenador de Despesas

TELEFONE/FAX: (11) 3538-5807; (11) 3538-5507; E-MAIL: CPL.SRSP@DPF.GOV.BR

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E

 SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
RUA HUGO D´ANTOLA, 95, 8º ANDAR, LAPA DE BAIXO,
SÃO PAULO/SP – CEP 05038-090

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 67/2021, PROCESSO: 356/2021, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, 100% ACESSÍVEL VIA 
WEB, COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO INCLUSO, COM MÓDULOS DE 
LICENCIAMENTO DE OBRAS E AMBIENTAL. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 29/09/2021 
as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. 
Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no 
Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão 
obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da empresa, a modalidade e o número 
da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
 Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO
COMUNICADO

A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde de 
SÃO MIGUEL ARCANJO, CONVIDAM toda a população a participar da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DO SETOR DA SAÚDE a ser realizada no dia 28 de Setembro de  2021, 
as 14:00 horas no prédio da Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo localizado, 
a rua Manoel Fogaça nº 805, referente ao SEGUNDO QUADRIMESTRE, de Maio 
à Agosto de 2021, em conformidade com a Lei Federal 8689 de 27 de julho de 
1993, artigo N.12 e Lei de Responsabilidade Fiscal N. 101, de 04 de maio de 2000. 
Iascara Gorete Oliveira Rosa – Secretaria Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 182/2021
Processo Administrativo nº 107986/2021

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de manutenção predial (corretiva de reparação), com fornecimento de materiais, peças 
e mão de obra, nas unidades da Secretaria Municipal da Educação, conforme descrito em edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 19.559.167,81 (dezenove milhões quinhentos e cinquenta e nove mil 
cento e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos).
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 22 de setembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 23 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 23 de setembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 23 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, 09 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 289/2021

Processo Administrativo nº 123937/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de cloro granulado, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 23 de setembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 23 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 23 de setembro de 2021 a partir das 9 horas.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 09 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 294/2021

Processo Administrativo nº 124879/2021
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 hortifrúti para produção de merenda escolar, 
conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.955.218,10 (um milhão novecentos e cinquenta e cinco mil duzentos e 
dezoito reais e dez centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 23 de setembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 23 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 23 de setembro de 2021 a partir das 9 horas.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 09 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 ARAÇARIGUAMA
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico n.º 11/2021
Processo n.º 96/2021

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Máscaras 
e Viseiras, para prevenção e enfretamento da Pandemia causada pelo Covid 
– 19, objetivando o retorno das aulas presenciais no ano letivo de 2021 no 
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: 28/09/2021 às 9h, endereço: www.
bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a 
partir do dia 13/09/2021, das 09h às 16h30 no endereço Rua São João, n.º 
228 – Centro - Araçariguama - SP, no endereço eletrônico acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2021

Processo Administrativo nº 102686/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de impressoras, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 676.017,60 (seiscentos e setenta e seis mil, dezessete reais e sessenta 
centavos).
VISITA TÉCNICA (facultativa) até o dia: 22 de setembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 23 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 23 de setembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 23 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, 09 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE 
DGA 666/2021, Processo no 01-P-10508/2021, Oferta de Compra BEC/SP 
102201100592021OC00232 do tipo menor preço unitário, destinado à Aquisição de sistema de 
vídeo endoscopia. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 28/09/2021 às 
09h30min, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP 
e no http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 005 / 2021

Acha-se aberto, neste município de Serrana / SP a TOMADA DE PREÇOS nº. 005 / 2021 – 
Processo nº. 162 / 2021 – EDITAL Nº 090 / 2021, do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CTC 
– CENTRO DE TRADIÇÕES CULTURAIS DE SERRANA-SP 1ª ETAPA, CONTRATO 
DE REPASSE Nº 887420/2019/MTUR/CAIXA, com fornecimento de materiais, serviços 
de mão-obra e utilização dos equipamentos/ferramentas necessários, de acordo com as 
especifi cações técnicas deste Edital, dos seus Anexos e Termo de Convênio, MEDIANTE A 
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL, NO VALOR 
DE R$ 429.750,00 (quatrocentos e vinte e nove mil setecentos e cinquenta reais) a serem 
repassados através do Contrato de Repasse nº 887420/2019/MTUR/CAIXA E RECURSO 
PRÓPRIO R$ 81.030,66 (oitenta e um mil trinta reais e sessenta e seis centavos)  de 
contrapartida.  ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 28 (vinte 
e oito) DE SETEMBRO DE 2021 (dois mil e vinte  e um) ÀS 09h00min. (nove horas). 
O Edital completo e seus anexos poderão ser consultados e adquiridos no Departamento de 
Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua Dr. Tancredo de Almeida 
Neves, nº. 176, Bela Vista, neste município, no horário de expediente, ou ainda no site da 
Prefeitura Municipal de Serrana / SP, no endereço: www.serrana.sp.gov.br. Informações pelo 
tel. (16) 3987-9897 – 3987- 9883– Departamento de Compras e Licitações.

Serrana/SP, 09 de setembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021
PROCESSO Nº 161/2021 - EDITAL Nº 089/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL 
DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, FRALDAS E ARTIGOS DE HIGIENE 
PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE 
DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA. Data/Horário 
09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 23 de setembro de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa 
de Licitações e Leilões).   O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e 
Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à 
Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. 

Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 
Serrana, 09 de setembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC nº 18/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 19/10/09.503 (SEI 
PMC.2021.00048373-40) - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Execução de obras de construção de cobertura de quadra - EMEF 
Carmelina de Castro Rinco - Campinas/SP. - Recebimento das Propostas: 
das 08h do dia 04/10/21 às 09h do dia 05/10/21 - Abertura das Propostas: a 
partir das 09h do dia 05/10/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h 
do dia 05/10/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 10/09/21, nos portais 
eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e licitacoes.campinas.sp.gov.br. 
Esclarecimentos adicionais pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8518 e 
2116-8401.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Campinas, 09 de setembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 09/2021
Processo administrativo: PMC.2020.00013715-10
Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Assunto: Concorrência nº 09/2021
Objeto: Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade concessão administrativa 
para a prestação dos serviços de iluminação pública no município de Campinas, 
incluídas, em especial, a implantação, a expansão, a operação e a manutenção da 
Rede de Iluminação Pública.
O Município de Campinas, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica que ALTEROU o edital. O Adendo está d isponível no portal eletrônico 
licitacoes.campinas.sp.gov.br.

Campinas, 09 de setembro de 2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Intecom Serviços de Logística Ltda. - CNPJ: 03.857.930/0001-54 - NIRE: 35.216.736.608
Extrato do Instrumento Particular de Alteração e Consolidação de Contrato Social

Pelo presente Instrumento: Intecom Participações Ltda., com sede social, Barueri/SP, CNPJ n° 11.613.649/0001-02, JUCESP 
NIRE 35.223.940.002, em 29.12.2009, representada por seu administrador Alair Martins Júnior, brasileiro, casado, empresário, 
RG nº MG-6.174.536 SSP/MG, CPF nº 534.270.256-91, residente em São Paulo/SP. Única sócia da Intecom Serviços de Logísti-
ca Ltda., com sede em Barueri/SP, CNPJ n° 03.857.930/0001-54, instrumento de transformação registrado na JUCESP NIRE 
35.216.736.608, em 01.02.2001, resolvem, de comum acordo, alterar e consolidar o Contrato Social: 1. Reduzir o capital social, por 
considera-lo excessivo, nos termos do inciso II, do artigo 1.082 do Código Civil, em R$ 15.634.900,45, passando este de R$ 
19.742.392,00, dividido em 19.742.392 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas 
para R$ 4.107.491,55, dividido em 19.742.392 quotas, com valor nominal de R$ 0,21 cada, totalmente subscritas e integra-
lizadas. A Sociedade deverá realizar o pagamento no prazo de até 15 dias, contados do registro deste ato na JUCESP, por 
meio de transferências de bens ou direitos. 2. Ato subsequente, por força do artigo 12 da Lei nº 6.404/76, a Sócia Única de-
cide realizar o grupamento das 19.742.392 quotas, com valor nominal de R$ 0,21 cada, na proporção de 4,81 de quota anti-
ga para 1 de quota nova, de forma que a totalidade de quotas emitidas pela Sociedade passe a ser de 4.107.492 quotas, com 
valor nominal de R$ 1,00 cada. Nesse mesmo sentido, visando a integralização da totalidade das quotas, a Sócia Única de-
cide aportar R$ 0,45, em moeda corrente nacional, de forma que o capital social passa a ser de R$ 4.107.492,00, dividido 
em 4.107.492 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada. Alterar a Cláusula Quinta do Contrato Social: “Cláusula 
Quinta. O capital social é de R$ 4.107.492,00, dividido em 4.107.492 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmen-
te subscrito e integralizado em bens, direitos e moeda corrente nacional pela Sócia Única. § Único. A responsabilidade da 
Sócia Única é restrita ao valor do capital social integralizado e esta responde exclusivamente pela sua integralização, não 
respondendo subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela Sociedade Unipessoal.” 3. Consolidação do Contrato So-
cial. Nada mais. Barueri, 08.09.2021 Sócia: Intecom Participações Ltda. p. Alair Martins Júnior - Administrador

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 256/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00030464-38 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto: 
Registro de Preços de material de enfermagem (lençóis, aventais e outros 
descartáveis) e fraldas para a Rede Municipal de Saúde - Recebimento das 
Propostas dos itens 01 a 12: das 08h do dia 23/09/21 às 09h do dia 24/09/21 - 
Abertura das Propostas dos itens 01 a 12: a partir das 09h do dia 24/09/21 - 
Início da Disputa de Preços: a partir das 10h 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 Veruska Vigilato pelo telefone (19) 
2116-8411.

RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 
Diretor do Departamento Central de Compras

Campinas, 09 de setembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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

aberto Pregão Presencial nº. 30/PP/2021, que será realizada na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João 
Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a 
sessão no dia 23/09/2021, às 9h00min, e tem por objeto CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A TODOS 
OS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA ODESSA, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM FORNECIMENTO 
DE TODOS OS GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS, DISTRIBUIÇÃO NOS 
LOCAIS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA MÃO-DE-OBRA. 
O edital estará disponível para download no seguinte link de acesso: 
http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

Nova Odessa, 09 de setembro de 2021.
Edimara Urel

Secretária de Administração

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.149/2021 - Aquisição de aparelhos eletrônicos smart TV 50 polegadas para 
atender as unidades de saúde. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 28/09/2021.
(a) Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.150/2021 - Registro de preços para fornecimento de materiais hospitalares 
- grupo 10. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 30/09/2021.
(a) Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde - Av. Major Acácio Ferreira, 854-Jardim Paraíba - Jacareí/SP, CEP. 12.327-530 no ho-
rário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.151/2021 - Registro de preços para fornecimento de papel sulfite A4. Enca-
minhar Proposta: até às 09h00 do dia 24/09/2021. 
(a) Bruno de Moraes Castro - Secretário de Administração e Recursos Humanos; (a) Juliana Pi-
nheiro Dualibi - Secretaria de Assistência Social; (a) Dr.ª Rosana Gravena - Secretaria de Saúde; 
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretaria Municipal de Educação 
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, 
nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” 
novo. 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele co-
nhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de COMPANHIA MELHORAMENTOS DO BRAZ 
S/A, e aos seus representantes legais JOSÉ TARTARI, WAGNER LUIZ PEREIRA e HEITOR FREIRE 
DE CARVALHO NETO na qualidade de titular de domínio do imóvel usucapiendo, objetivado nas 
transcrição no 18.867 do 3º RI e na Inscrição do Loteamento nº 76 do 7º RI, MARIANA GOUVEA 
DIAS, MILTON CARLOS DIAS FILHO, SUZETE DIAS GOMES DA CRUZ e AGNALDO GOMES DA 
CRUZ na qualidade de titulares de domínio do imóvel confinante da lateral esquerda, objetivado na 
matrícula no 6.813 do 9º RI, ITAU UNIBANCO S/A na qualidade de fiduciário do imóvel confinante 
da lateral esquerda, objetivado na matrícula no 231.998 do 9º RI, IARA APARECIDA DE FARIA e 
JOÃO CARLOS TIERNO na qualidade de titular de domínio do imóvel confinante dos fundos, obje-
tivado na matrícula no 204.781 do 9º RI, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UM PRÉDIO E SEU TERRE-
NO, situada na Passagem Particular que tem acesso pelo nº 280 da Praça Marquês de Nazaré, 
denominado como casa 03, parte dos lotes 05 e 06 da quadra 46, na Vila Formosa, no Distrito 
de VILA FORMOSA, cuja descrição tem início no ponto A, localizado junto a divisa lateral direita da 
Passagem Particular. Do ponto A segue 14,50m pelo alinhamento predial da Passagem Particular, 
denominada de casa 02, parte dos lotes 05 e 06 da quadra 46, matriculado sob nº 144.487 do 9º RI, 
de titularidade dominial de João Batista Ferdinando e outra, até o ponto B; Daí deflete à esquerda, e 
segue 3,04m confinando com o imóvel nº 244, parte do lote 04 da quadra 46 da Praça Marquês de 
Nazaré, matriculado sob nº 204.781 do 9º RI, de titularidade dominial de Iara Aparecida de Faria e ou-
tro, até o ponto C, formando um ângulo de 90,42º; Daí deflete à esquerda, e segue 15,00m confinando 
com o imóvel nº 04, lote 25 da quadra 46 da Praça Marechal Leitão, matriculado sob nº 231.998 do 9º 
RI, de titularidade dominial de Carlos Rodolfo Teixeira e outros, até o ponto D, formando um ângulo 
de 120,96º; Daí deflete à esquerda, e segue 0,22m confinando com o imóvel nº 51 da Rua Juvenal 
Antônio Schalch, matriculado sob nº 6.813 do 9º RI, de titularidade dominial de Mariana Gouvea Dias 
e outros, até encontrar o ponto E, formando um ângulo de 85,53º; Daí deflete a direita, e segue por 
2,08m confinando com o imóvel nº 51 da Rua Juvenal Antônio Schalch, matriculado sob nº 6.813 do 
9º RI, de titularidade dominial de Mariana Gouvea Dias e outros, até encontrar o ponto F, formando 
um ângulo de 98,19º; Daí deflete a esquerda, e segue 11,80m até encontrar o ponto A, formando um 
ângulo de 54,79º, início desta descrição, com o segmento inicial e encerrado em tais divisas a área 
de 108,33m² de superfície, cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 08 de junho de 2020, 
prenotado sob nº 643.328, em 09 de julho de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 10 de 
dezembro de 2019, no Livro 3489, fls.113/119, pelo 3º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e demais 
documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através 
do qual MARIA MARGARE FERREIRA NUNES, brasileira, aposentada, viúva, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 10.335.232-6-SSP/SP, CPF/MF nº 274.264.678-72, residente e domiciliada na 
Passagem Particular que tem acesso pelo nº 280 da Praça Marquês de Nazaré, casa nº 03, na Vila 
Formosa, solicita o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238 
do Código Civil vigente, declarando exercer posse mansa, pacifica, exclusiva e ininterrupta e com 
“animus domini” por prazo superior a 50 (cinquenta) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a 
certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com funda-
mento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 
65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, 
a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa 
nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 
até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, 
nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será interpretado 
como sua concordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Pau-
lo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

SPE BK Locadora de Equipamentos e Mini Geração S.A.
CNPJ/MF nº 34.578.027/0001-88 - NIRE 35300569393

CARTA RENÚNCIA
Eu, Nelson Paulo Scuracchio Neto, brasileiro, casado, empresário, RG nº 30.860.220-1 SSP/SP, CPF 
nº 296.454.348-82, residente e domiciliado na Rua Jacurici, nº 155, apartamento 92, Itaim Bibi - São 
Paulo/SP, CEP: 01453-905, comunico minha RENÚNCIA, em caráter irrevogável e irretratável e para todos 
os fins de direito, ao cargo de Diretor da Companhia, para o qual fui eleito por meio da Ata da Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20/07/2021 e registrada na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo em 23/08/2021, outorgando à Companhia a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação 
por qualquer remuneração do período decorrente do exercício do cargo ocupado na Diretoria. Solicito que 
a Companhia realize todas as atualizações cadastrais perante órgãos públicos e pessoas jurídicas de 
direito privado para fins de baixa do meu nome em referidos cadastros. Sem mais para o momento, 
subscrevo-me. Jundiaí, 24/08/2021. Nelson Paulo Scuracchio Neto - RG nº 30.860.220-1, CPF 
nº 296.454.348-82. Demais informações, atos constitutivo e societários estão disponíveis no sitio eletrônico 
da companhia https://spebk1.wixsite.com/website nos termos do artigo 294, inciso III da lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, incluído pela Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021
Início: 09/09/2021 - Encerramento: 23/09/2021 - Horário: 09h00. Abertura da 
Sessão: 23/09/2021 - Horário: 09h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br 
(http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Aquisição 
de ar-condicionado. 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, 09 de setembro de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

O 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - FAZ SABER a AUTO AVIAÇÃO VITÓRIA SP LTDA, que MAPEDI ADMINISTRAÇÃO 
DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, protocolizou o pedido de Retificação de Registro Imobiliário, 
nos moldes do art. 213, inciso II, da Lei 6.015/73 (procedimento nº 634.011/20), para que o imóvel 
localizado à Rua Adriano Bertozzi, nº 615 – Lote 147 da Vila Carmozina – Distrito de Itaquera - São 
Paulo - SP, matriculado sob nº 122.715, tributado pelo CONTRIBUINTE nº 240.021.0007-1, passe 
a ter a descrição constante no memorial e planta juntados aos autos supra-indicados. A presente 
publicação é feita para o fim de, após decorridos 15 (quinze) dias da data da primeira publicação, e na 
ausência de qualquer impugnação por parte dos destinatários deste Edital, se proceder à averbação 
de que trata o art. 213, §5º, da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 9º Serviço de Registro de Imóveis 
de São Paulo, o Oficial, Francisco Raymundo.

A7gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2021 

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

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

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 409/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA 
PUBLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios 
Alexandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juíza de Direito GLADIS NAIRA CUVERO da 
02ªVARA CÍVEL DO FORO DACOMARCA DE GUARUJÁ/SP,nos autos do cumprimento de sentença 
Processo nº 0007980-09.2003.8.26.0223, partes SAMPEDRO – SOCIEDADE DOS AMIGOS DA 
RESERVA AMBIENTAL DO SÍTIO SÃO PEDRO contra MÁRIO ROBERTO PADOVAN – leva a 
público leilão o BEM IMÓVEL: Lote nº 03 da Quadra nº 38, do loteamento denominado SÍTIO SÃO 
PEDRO, situado nesta cidade, município e comarca de Guarujá-SP, medindo 31,00ms de frente para 
a Rua Principal; 42,00ms da frente aos fundos do lado esquerdo, visto da Rua; 56,00ms da frente 
aos fundos do lado direito, visto da Rua, e 39,90ms nos fundos, encerrando a área de 1.594,00ms2, 
confrontando do lado esquerdo com o lote 02, do lado direito com o lote 04 e nos fundos, com área 
verde. Imóvel este sujeito as condições restritivas impostas pela loteadora por ocasião do registro do 
loteamento. Cadastrado pela Prefeitura Municipal de Guarujá sob o nº 3-1132-003-000. Matrícula 
do Imóvel nº 72.034, do Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá. Endereço: Rua Principal 
– Sítio São Pedro - Rodovia Guarujá-Bertioga Km 16,8 – Guarujá/SP. AVALIAÇÃO: R$ 738.623,79 
(setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos) – válido 
para junho/2021 – DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 21 de setembro de 2.021, 
às 14h, e com término no dia 24 de setembro de 2021, às 14h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 
738.623,79 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP 
até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 24 de setembro de 2021, às 14h, e 
com término no dia 22 de outubro de 2021, às 14h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 443.174,27 
(60% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data 
do praceamento). Ficam, MÁRIO ROBERTO PADOVAN – CPF nº 035.538.508-25; HORÁCIO 
PIRES FILHO - CPF/MF nº 012.090.408-08; H.P.F COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ nº 
66.754.920/0001-03, AMÉLIA BEREOFF PADOVAN – CPF n° 345.921.048-62; MARCELO NOVAIS 
DE MORAIS - CPF/MF nº 106.987.678-02; ARLETE APARECIDA VIVEIRO BUDICIN - CPF/MF 
nº 066.526.098-94; MARIA ELENA NÓBREGA MIRANDA - CPF/MF nº 054.281.648-24, LESSA 
VERGUEIRO ADVOGADOS – CNPJ n° 05.197.690/0001-34, GRUPO AUXILIAR DE EXECUÇÃO E 
PESQUISA PATRIMONIAL – GAEPP DE SÃO PAULO/SP, bem como a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARUJÁ e eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como 
das designações de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, 
sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos. A realização do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de 
ônus e gravames, bem comopara o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances 
e acompanhamento do praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.

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

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

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

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III – JABAQUARA/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. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE JABAQUARA. Pro-
cesso: nº 0003433-08.2020.8.26.0003. Executados: requerido(s) MARIA TERESA RIBEIRO ÁLVARES ERNANI, seu côn-
juge REINALDO ERNANI, SALUTI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA LOTE 001 - Prédio e terreno com a área de 
195,00m² em Indianópolis. Avenida Professor Ciro de Barros Resende, nº 272, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
045.189.0047-2. Descrição completa na Matrícula nº 198.775 do 14º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
1.344.205,22 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 806.523,13 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  LOTE 002 
- Terreno com área de 5.600m² em Parelheiros-Zona Sul/SP. Rua Benedito Schunck, nº 2.220, São Paulo/SP - Contribuinte 
nº 285.018.0002-1(AV.02). Descrição completa na Matrícula nº 71.028 do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 303.872,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 182.323,20 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/09/2021 às 13h40min, e termina em 27/09/2021 às 13h40min; 2ª Praça 
começa em 27/09/2021 às 13h41min, e termina em 18/10/2021 às 13h40min.  Ficam o(s) requerido(s) MARIA TERESA 
RIBEIRO ÁLVARES ERNANI, seu cônjuge REINALDO ERNANI, SALUTI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, bem como 
seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como o credor FAZENDA NACIONAL 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 

EDITAL  RESUMIDO DE PRACEAMENTO ELETRÔNICO para venda dos bens 
móveis abaixo descritos pertencentes a FALÊNCIA DE IRIS SAFETY ÓCULOS DE 
SEGURANÇA LTDA (CNPJ nº 58.225.616/0001-40) representada por FRANCISCO 
ORLANDO CECCHELE, CPF: 000.583.278-00, e LUIZ RAMON CECCHELE, CPF: 
535.322.878-20, para INTIMAÇÃO e conhecimento de todos os interessados, partes, 
MINISTÉRIO PÚIBLICO, Administradora Judicial nomeada EXCELIA CONSULTORIA 

E NEGÓCIOS LTDA (CNPJ: 05.946.871/0001-16), representada por sua responsável técnica, MARIA ISABEL VER-
GUEIRO DE ALMEIDA FONTANA (OAB/SP 285.743). PROCESSO nº 0005461-61.2011.8.26.0100. O DR. PAULO 
FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, na forma da 
lei, FAZ SABER, que por este Juízo processam-se os autos da FALÊNCIA DE IRIS SAFETY ÓCULOS DE SEGU-
RANÇA LTDA, e com fulcro na Lei 11.101/2005, Provimento CG 19/2021, Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e 
seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP,  a leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES 
- JUCESP nº 948 – FV LEILÕES através do portal www.fvleiloes.com.br, levará a público, pregão de venda e arremata-
ção na modalidade online, em  1ª PRAÇA com início dia 17/09/2021  às 12:00 horas e com término dia 04/10/2021  
às 12:00 horas, entregando a quem ofertar valor igual ou superior ao correspondente ao da avaliação, e não havendo 
licitantes na 1ª praça, fica desde já designado a 2ª PRAÇA com início 04/10/2021  às 12:01 horas e com término 
dia 19/10/2021  às 12:00 horas, onde serão aceitos lances no valor igual ou superior ao correspondente a 50%  da 
avaliação, e não havendo licitantes na 2ª praça, fica desde já facultada a apresentação de propostas para compra 
direta condicionada a apreciação do juízo, com início dia 19/10/2021 às 12:01 horas e com término dia 19/11/2021 
às 12:00 horas, que deverão ser encaminhadas pelos interessados ao e-mail contato@fvleiloes.com.br, e não haven-
do proponentes, fica desde já designada a 3ª PRAÇA com início dia 19/11/2021  às 12:01 horas e com término dia 
06/12/2021 às 12:00 horas, onde serão captados lances por qualquer preço ofertado. LOTE 01 VEÍCULO – 1 AUTO-
MÓVEL FIAT UNO PLACA DEA-0545/2006.. VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 8.000,00 (oito mil reais).  LOTE 
02 ITENS DE ESCRITÓRIO – Lote contendo monitor, teclado, telefone, mouse, cadeira, bancada e prateleira de ferro, 
mesa e CPU.VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais). LOTE 03 ESTOQUE 
– Lote contendo estampos de injeção e 18 mil peças de óculos importados. VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). LOTE 04 MAQUINÁRIO – Lote contendo forno, facetador e prensa. VA-
LOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). PARA VISUALIZAÇÃO INTEGRAL 
DOS LOTES/DESCRIÇÕES ACESSAR O SITE www.fvleiloes.com.br.Os bens serão vendidos no estado de conser-
vação que se encontram cabendo aos interessados a sua verificação antes das datas designadas para a alienação 
judicial eletrônica. Todas as providências e despesas relativas à transferência, retirada, remoção, desmontagem, 
transporte, locomoção e vistoria do bem são de responsabilidade do arrematante. DA VISITAÇÃO: Constitui 
ônus dos interessados examinar os bens a serem apregoados – Agendamento através do e-mail contato@fvleiloes.
com.br ou (11) 3842- 3333. DOS DÉBITOS: Os bens serão vendidos livres e desembaraçados de quaisquer 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. OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: 
Todas as providências e despesas relativas à transferência do bem, certidões, documentos, registro e outras despesas 
pertinentes, correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos/ônus pretéritos à arrematação – (“aquisição 
originária”), bem como, demais taxas, impostos, conforme o art. 130 CTN os quais ficam sub-rogados no preço da ar-
rematação. PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO – O pagamento deverá ser efetuado à vista ou parcelado. 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida ao leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3842-3333 e-mail: 
fernanda@fvleiloes.com.br, ou ainda no endereço da FV LEILÕES, Avenida Indianópolis nº 2.029 – Indianópolis – São 
Paulo/SP. Ficam todos os CREDORES, MINISTÉRIO PÚBLICO, ADMINISTRADOR JUDICIAL, FALIDA E DEMAIS 
INTERESSADOS, INTIMADOS das designações supra através do presente edital. E para que produza os seus 
jurídicos efeitos de direito, é expedido o presente edital, que será publicado pela Imprensa Oficial do Estado e afixado 
por extrato, no lugar de costume, na forma da lei. PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO Juiz de Direito

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

A Vert Companhia Securitizadora, CNPJ n° 25.005.683/0001-09, 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 20 de Setembro de 2021 a partir das 14 horas e 00 minutos, pelos sites 
www.sold.superbid.net e www.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.superbid.net e 
www.superbid.net regido 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 Ocupado, a desocupação 
correrá por conta do arrematante. Imóvel a ser leiloado: LOTE 1: Apto c/ 87m² - Rua Javaés, 
nº 295, Apto nº 12, Resid. Santa Monica - Vila Eldizia - Santo André/SP - CEP: 09181-570. 
Lance Inicial R$ 111.282,60. 

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

O Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01, 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 
16 de Setembro de 2021 a partir das 13 horas e 00 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 
regido 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. Imóveis ocupados por terceiros. Desocupação e propositura 
de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco do arrematante nos termos do item 17.7 
do Edital. Imóveis a serem leiloados: LOTE 1: Apto c/ 84 m² - Rua Vicente Grecco, 216, Apto 401, 
Reserva Tupi, Parque Sao Vicente - Mauá/SP - CEP: 09371-453. Valor Mínimo de Venda 
R$ 105.000,00.

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

A CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO, CNPJ: 02.105.040/0001-23, 
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 08 de Outubro 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 regido 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 Desocupado. Imóveis a serem 
leiloados: LOTE 1: Apto Desocupado c/ 239 m² - Rua Dr. Jorge Veiga, nº 175, Apto 92, Tipo A, 
Ed. Uape - VL Carrão - São Paulo/SP. Valor Mínimo de Venda R$ 427.609,57.

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

A True Securitizadora S/A, CNPJ n° 12.130.744/0001-00, 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 
08 de Outubro de 2021 a partir das 14 horas e 00 minutos, pelos sites www.sold.superbid.net e 
www.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.superbid.net e www.superbid.net 
regido 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 Desocupado. Imóvel a ser leiloado: LOTE 1: Apto c/ 
223m² - Rua Elizabeth Barbegian Baldinato, 130 - Apto 61 - Ed. Morumbi Plus - Vila Suzana - 
São Paulo/SP - CEP: 05630-070. Lance Inicial R$ 451.587,23. 

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

A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CREDITAS 
TEMPUS, CNPJ n° 29.494.037/0001-03, 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 29 de Setembro de 2021 a 
partir das 15 horas e 30 minutos, pelos sites www.sold.superbid.net e www.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.superbid.net e www.superbid.net regido 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 Ocupado, a desocupação correrá por conta do arrematante. 
Imóvel a ser leiloado: LOTE 1: Apto c/ 122m² - Rua Orfanato nº 121 - Apto 102 - Pechincha - Rio 
de Janeiro/RJ - CEP: 22750-008. Lance Inicial R$ 354.374,37. 

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

O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO, CNPJ n° 
25.235.009/0001-02, 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 29 de Setembro de 2021 a partir das 15 horas e 00 
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 ocupado 
por terceiros. Desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e 
risco do arrematante nos termos do Edital. Imóvel a ser leiloado: LOTE 1: Apto c/ 205 m² - Rua 
Tabelião Murilo Rolim, nº 114, Apto nº 34, tipo B, Cond. Passarela Park Prime - Torre C, Vivenda 
do Bosque - Campo Grande/MS - CEP: 79021-003. Lance Inicial R$ 402.948,00. LOTE 2: Sala 
Comercial c/ 45 m² - Rua XV de Novembro n° 576 - Sala 213 - Ed. Helbor Offices São Vicente - 
Centro - São Vicente/SP. Lance Inicial R$ 121.012,50. LOTE 3: Apto c/ 229 m² - Avenida das Nações 
Unidas, nº 1515, Apto nº 251, Torre 2, Herlbor Family Garden, Jardim Chácara Inglesa - 
São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09726-110. Lance Inicial R$ 489.352,50. LOTE 4: Sala Comercial 
c/ 100 m² - Rua Bacaetava, nº 191, Sala nº 1811, Ed. Helbor UP Office Berrini, Vila Gertrudes - 
São Paulo/SP - CEP: 04705-010. Lance Inicial R$ 168.525,00.

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

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

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

EDITAL DE 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.

O Banco Triângulo S.A., 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 24 de setembro de 2021 a partir das 14 horas 
pelo site www.sold.com.br, sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre Travassos, com escritório 
na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º. Andar - Ed. Berrini One - São Paulo/SP, matrícula JUCESP 
n° 951. O leilão será online, através do portal www.sold.com.br regido 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. 
Para imóveis ocupados por terceiros, a desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão 
na Posse correrá por conta e risco dos arrematantes. Listagem de imóveis a serem leiloados: 
LOTE 1: Terreno 3.000m², Avenida 01, Quadra 14, Lote 02, Distrito Industrial, Várzea da Palma/
MG - CEP: 39260-000. Lance Inicial: R$131.000,00. LOTE 2: Prédio Comercial 275m², Lote 60, 
quadra E, Rua 04, Jardim Primavera, Colina/SP - CEP: 14770-000, Lance Inicial: R$195.000,00. 
LOTE 3: Terreno 4.512m², Rua Poço de Caldas, esq. com Rod. Washington Luiz, Jardim Alpino, 
Catanduva/SP - CEP: 15810-305, Lance Inicial: R$870.000,00. LOTE 4: Terreno 859.000,00m², 
Rodovia BR- 319 S/No - KM 106, Rural, Careiro Castanho/AM - CEP: 69250-000, Lance Inicial: 
R$175.000,00. LOTE 5: Prédio Comercial Aprox. 402m², Rua Oswaldo Lourenço n° 534 - Jardim 
Elza - Amuí II - Uberaba/MG - CEP: 38082-222, Lance Inicial: R$320.000,00. LOTE 6: Imóvel 
Comercial E Residencial 314m², Rua Oswaldo Lourenço n° 524 e 530 - Jardim Elza - Amuí II - 
Uberaba/MG - CEP: 38082-222, Lance Inicial: R$242.000,00. LOTE 7: Prédio Comercial, 1906m², 
Rua Julia Alves Rodrigues n° 260 - Lotes A e B - Liberdade - Itamaraju/BA - CEP: 45836-000, Lance 
Inicial: R$970.000,00. LOTE 8: Galpão 1955m², Rua Amazonas, nº 229, Bairro Santa Teresinha, 
Taquara/RS - CEP: 95600-000, Lance Inicial: R$1.270.000,00. LOTE 9: Apto 170m², 1 Vaga, Rua 
Odilon Negrão, nº 349, Apto 91, Edifício Raphael e Emília, Jardim Maria M Castro - Itápolis/SP - 
CEP: 14900-000, Lance Inicial: R$460.000,00. LOTE 10: Apto 170m², 1 Vaga, Rua Odilon Negrão, 
nº 349, Apto 101, Edifício Raphael e Emília, Jardim Maria M Castro - Itápolis/SP - CEP: 14900-000, 
Lance Inicial: R$465.000,00.

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

DocuSign Envelope ID: 0CBDCED2-5845-491D-B316-2061C23A5532
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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. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. MA IMÓVEIS. Loc.: Apto 214m² em Mogi das Cruzes/SP. 
DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis. Loc.: SP. Apto. 91m² e Vaga de Garagem no Pq. Imperial em São. 
DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 39ª Vara Cível da Capital de São Paulo. Loc.: SP. Bens Diversos para 
Escritório. DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. MA Imóveis. Loc.: SP. Apartamento 215m² em São Paulo/SP. 
DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis. Loc.: SP. Casa 734m² em Araraquara/SP. DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 
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. 
DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:45h. AMG Comex. Loc.: SP. Empilhadeiras, Misturador Asfalto, Pórtico, Caixa D’Água. 
DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 
11:00h. Braspine. Loc.: PR. Appliance Firewall Blockbit Bb. DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
GM. Loc.: BA, PE, PR, SP. Chevrolet Onix, Chevrolet Astra, Chevrolet Cobalt e Outros. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. 
PME Pedreira Mattar. Loc.: MG. Cavalo Mecânico Volvo, Pá Carregadeira Fiatallis. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA 
Imóveis. Loc.: MG. Terrenos em Três Marias/MG. Regularizados e sem débito. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. PME 
Aucom. Loc.: SP. Portal Fresadora Italiana. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Axians. Loc.: SP. Impressoras Lexmark. DATA 
RETROATIVA: 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.

DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 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.

DATA RETROATIVA: 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.

DATA RETROATIVA: 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.

DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 
10/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Unisys-15h. Loc.: SP. Estações de Trabalho Duplas com Cadeiras. DATA RETROATIVA: 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.

ERRATA: DATA: 30/09/2020. A PARTIR DAS: 14:30h. Leilão: 89769. LOTE: 195. LOC.: Diadema/SP. DADOS DO LOTE: Baú de 
Alumínio Marca Facchini 8 Metros de Comprimento Ano 2000 Com Assoalho Chapa Xadrez.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010.  LEILOEIRO: 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.

ERRATA: DATA: 02/12/2020. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 91898. LOTE: 20079. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: CITROEN 
C4 20 VTR 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: VF7LARFJ48Y504578. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: 
KNO1J32.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.
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2ª Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) PAULO 
SÉRGIO FIORIN e GUSTAVO FIORIN VICENTE; da cônjuge ANA CLÁUDIA AMORIM ACUYO FIORIN VICENTE; dos credores com penhora 
anteriormente averbada RONALD REMONDY JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO LUIZ BUQUERA, SITA & SITA LIMITADA - EPP, BENEDITO 
DEOCLECIANO; do(s) terceiro(s) interessado(s) ANTÔNIO PAULO RISCALI E S/M MARCIA CRISTINA FERREIRA RISCALI. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito Dr.(a) LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA da 2ª Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo 
se processam os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda ajuizada por RONALD REMONDY JUNIOR contra PAULO 
SÉRGIO FIORIN e GUSTAVO FIORIN VICENTE - Processo nº 0013353-04.2005.8.26.0400 (Nº de Ordem 1685/2005) e que foi designada a venda 
do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.calilleiloes.com.br. O 1º pregão terá início em 27/09/2021, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 30/09/2021, 
às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção 
até às 14:00 horas do dia 20/10/2021 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.calilleiloes.com.
br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Julio Abdo Costa Calil, JUCESP nº 813. O arrematante não se responsabiliza pelo 
pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento 
dos débitos de outra natureza, tais como condomínio, água, luz e gás. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente 
a 3% (três por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, 
nos autos do processo e no Portal www.calilleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código 
de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Imóvel: Um lote de terreno, sem benfeitorias, sob o n. 01, da quadra n. 08, 
no loteamento denominado “RESIDÊNCIA JARDIM TÊNIS CLUBE”, nesta cidade, medindo e confrontando da seguinte forma: 14,00 (catorze) 
metros de frente, confrontando com a Rua “A”; 14,14 metros(catorze metros e catorze centímetros) em curva entre a Rua “A” e a TRAVESSA 
“C”; 50,00(cincoenta) metros pelo lado direito, confrontando com o lote n. 02; 41,00 (quarenta e um) metros pelo lado esquerdo, confrontando 
com a TRAVESSA “C”, com a qual faz esquina; e 23,00 (vinte e três) metros nos fundos, confrontando com a Estrada Particular; perfazendo 
uma área total de 1.132,62 metros quadrados (um mil, cento e trinta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). Valor da 
Avaliação em 12/02/2020: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Valor da avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do 
TJ/SP em AGO/2021: R$ 165.783,37 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos). Local do bem: 
Rua João Francese, Quadra 8, Lote 1, Olímpia/SP. Lote 2 - A fração ideal (11,07ha), pertencente ao executado no imóvel: Uma área de terras, 
com 31,75,524, hectares, ou seja, 317.552.24 metros quadrados, com várias benfeitorias, situada na Fazenda Olhos D’Água, bairro Lambari, 
denominado “Sitio São José”, neste distrito de Olímpia, confrontando em sua integridade com propriedade de Manoel Cunha; Agostinho 
Cristófolo; Ilídio Martins Pinto; Narciso Vicente; Jorge Alves Pereira; Deolindo Santinon; e com Manoel Cunha pelo córrego Lambari, Mirad. N. 
do imóvel 603.040.005.959-DV.2 área total de 93,8 há; modulo fiscal 20,0; n. de módulos fiscais 4,08; fração mínima de parcelamento 3,0 há. 
Conforme Av. 02 - Prot. 48.106, o imóvel passou a denominar-se particularmente “Sitio Santa Elidia”. Imóvel objeto da Matricula nº 15.053, 
do C.R.I. local. Cadastro: 603.040.005.9592. Av.05/15.053 (RETIFICAÇÃO) Começa no marco 1, junto ao Córrego Lambari, onde confronta de 
um lado com Wallace Afonso Fuso e Wandrei Afonso Fuso, sucessores de Manoel Cunha, do outro lado João Alves Pereira, Miguel Alves 
Pereira, Helena Alves Pereira e Rosa Maria da Silva Pereira, sucessores de Deolindo Santinon; daí sobe pelo Córrego Lambari numa distância 
de 518,00 metros, confrontando 121,00 metros com João Alves Pereira, Miguel Alves Pereira, Helena Alves Pereira e Rosa Maria da Silva 
Pereira, sucessores de Jorge Alves Pereira, 285,00 metros confrontando com Narcizo Vicente de Almeida (Narcizo Vicente) e 112,00 metros 
confrontando com Valdomiro Balieiro e Marta Lúcia Balieiro, sucessores de Sérgio dos Santos Abreu, sucessor de Ilidio Martins Pinto, até o 
marco 2, junto ao Córrego Lambari; daí segue à direita, no rumo 08°10’ NW. - 845,40 metros confrontando com Valdomiro Balieiro e Marta 
Lúcia Balieiro, sucessores de Sérgio dos Santos Abreu, sucessor de Ilidio Martins Pinto, até o marco 3; daí à direita no rumo 46°50’ SE. - 659,00 
metros, confrontando com Joel Cristolfolo e outros (Maria de Lourdes Christofolo. Luiz Antônio Christofolo, Joel Christfolo e Fátima 
Christofolo), sucessores de Agostinho Cristofolo, até o marco 4; daí à direita, no rumo 03°41’ SW. - 406,10 metros, até o marco 5; daí segue à 
esquerda, rumo 45°20’ SE. - 154,50 metros, até o marco 6; depois à direita, 07°55’ SE. - 83,50 metros, até o marco 1, já descrito, onde do 
marco 4 ao marco 1, confronta com Wallace Afonso Fuso e Wandrei Afonso Fuso, sucessores de Manoel Cunha. Valor da Avaliação em 
12/02/2020 correspondente à 26,12 ha: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Valor da avaliação da parte ideal pertencente ao executado 
correspondente a 11,07 ha do imóvel: R$ 423.813,16 (quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e treze reais e dezesseis centavos). Valor da 
avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em AGO/2021: R$ 468.813,16 (quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos 
e treze reais e dezesseis centavos). Local do bem: Rancho G.S., Fazenda Olhos D’Água, Lambari, Olímpia/SP. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Olímpia/SP, aos 03 de setembro de 2021. LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA Juiz(a) de Direito.

RB Capital Realty XII Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 15.494.572/0001-41 - NIRE 35.300.458.630

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 06.07.2021
Data, hora, local: 06.07.2021, às 16:40 hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Pau-
lo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Regis Dall’Agnese e Secretária: Karin Antunes Sikors-
ki Fontán. Deliberações Aprovadas: (i) As contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstra-
ções fi nanceiras e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício de 31.12.2020, publicados no dia 
01.07.2021 no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e Gazeta de São Paulo; (ii) Destinar o prejuízo, apurado no exer-
cício encerrado em 31.12.2020 no valor total de R$ 30.332,11, à conta de reserva de lucros; e (iii) Reeleição para os 
cargos de membros do Conselho: (a) Régis Dall’Agnese, administrador de empresas, RG 10.489.769-12 (SSP/RS), 
CPF/MF 895.514.000-20; (b) Alexandre Rhinow, engenheiro, RG 18.759.468-5 (SSP/SP), CPF/MF 152.558.558-47; e 
(c) Adalbero de Araújo Cavalcanti, engenheiro, RG 37.46.360 (SSP/BA), CPF/MF 704.506.414-49, todos brasilei-
ros, casados e residentes em São Paulo/SP. Nos termos do Artigo 13, § 1º, do Estatuto Social, fi cam ratifi cados todos os 
atos praticados até a presente data, pelos membros do Conselho ora reeleitos, os quais exercerão seus mandatos pelo 
prazo de 01 ano, contado da presente data e mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse e Declaração de 
Desimpedimento. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.07.2021. Acionistas: RB Capital S.A. (por seus Diretores 
Marcelo Michaluá e Denise Yuri Santana Kaziura); RB Capital Desenvolvimento Residencial II Fundo de Investimento 
em Participações (por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda., por seus Diretores Régis Dall’Agnese e Denise 
Yuri Santana Kaziura). JUCESP nº 394.732/21-2 em 19.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Leilão de Prédio e Terreno na Rua Madre Cabrini -
 Vila Mariana / SP

39ª Vara Cível - Foro Central Cível

Inf: Tel - WhatsApp (11) 3242-8373                 
E-mail: contato@arenaleilao.com.br 

Edital na íntegra: www.arenaleilao.com.br           
Leiloeiro Danilo Cardoso da Silva - JUCESP 906

Processo nº:  0207822-67.2011.8.26.0100
1ª Praça 13/09/21 às 14h00 - 15/09/21 às 14h00 
2ª Praça 15/09/21 às 14h00 - 05/10/21 às 14h00

Do bem imóvel: Um prédio, na Rua Madre Cabrini, nºs 328 e 314-fundos, no 9º Subdistrito – Vila 
Mariana, assim descrito: - tem início no ponto I, situado no alinhamento da Rua Madre Cabrini, 
distante 252,94 ms do alinhamento predial da Rua Coronel Lisboa, daí segue 10,16ms pelo 
alinhamento predial na Rua Madre Cabrini até o ponto 2; daí deflete à esquerda, formando ângulo 
interno 85°32’45’’ e segue 106,18ms confrontando com o prédio nº 314 da Rua Madre Cabrini, até 
o ponto A, daí deflete à direita, formando o ângulo interno de 267º31’00’’ e segue 16,50ms, 
confrontando ainda com o prédio nº 314 até o ponto B, daí deflete à esquerda formando ângulo 
interno de 89º54’41’’, e segue 46,37ms confrontando com o prédio nº 296 da Rua Madre Cabrini 
até o ponto C, daí deflete á esquerda formando um angulo interno de 112º00’32’’ e  segue 15,27 
ms confrontando por uma viela sanitária com o imóvel nº 117 da Rua Professor Frontino Guimarães 
até o ponto D, daí deflete à direita, formando ângulo interno de 250°33’47’’ e segue 0,92m 
confrontando com a referida viela até o ponto 3, daí deflete à esquerda, formando ângulo interno 
de 102°40’08’’, e segue 7,35ms confrontando com a mesma viela sanitária (trecho canalizado do 
Córrego do Sapateiro), até o ponto 4, daí deflete à esquerda, formando ângulo interno de 78°23’16’’ 
e segue 160,13ms confrontando com o prédio nº 332 da Rua Madre Cabrini (Condomínio British 
Garden) até encontrar o ponto 1, onde forma um segmento inicial ângulo interno de 93°23’51’’, 
encerrando a área de 2.140,78m². Matriculado sob o nº 77.712 do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo com cadastro municipal nº 037.083.0601-5. Avaliado por R$9.000.000,00 
(nove milhões de reais) – dezembro/2018, conforme laudo pericial acostado à fls. 979/1039 e 
homologado pela decisão de fls. 1049/1051, atualizado pela Tabela Prática para Cálculo de 
Atualização do TJ/SP para junho de 2021, perfaz o valor de R$10.260.264,23 (dez milhões, 
duzentos e sessenta mil e duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos). Valores 
serão devidamente atualizados à data de alienação.
Exequente: Dissei Engenharia e Construções Ltda.      
Executado: Construtora Wasserman S/A

DocuSign Envelope ID: 0CBDCED2-5845-491D-B316-2061C23A5532
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SEXTA-FEIRA, 10 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. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. MA IMÓVEIS. Loc.: Apto 214m² em Mogi das Cruzes/SP. 
DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis. Loc.: SP. Apto. 91m² e Vaga de Garagem no Pq. Imperial em São. 
DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 39ª Vara Cível da Capital de São Paulo. Loc.: SP. Bens Diversos para 
Escritório. DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. MA Imóveis. Loc.: SP. Apartamento 215m² em São Paulo/SP. 
DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis. Loc.: SP. Casa 734m² em Araraquara/SP. DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 
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. 
DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:45h. AMG Comex. Loc.: SP. Empilhadeiras, Misturador Asfalto, Pórtico, Caixa D’Água. 
DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 
11:00h. Braspine. Loc.: PR. Appliance Firewall Blockbit Bb. DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
GM. Loc.: BA, PE, PR, SP. Chevrolet Onix, Chevrolet Astra, Chevrolet Cobalt e Outros. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. 
PME Pedreira Mattar. Loc.: MG. Cavalo Mecânico Volvo, Pá Carregadeira Fiatallis. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA 
Imóveis. Loc.: MG. Terrenos em Três Marias/MG. Regularizados e sem débito. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. PME 
Aucom. Loc.: SP. Portal Fresadora Italiana. DATA RETROATIVA: 09/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Axians. Loc.: SP. Impressoras Lexmark. DATA 
RETROATIVA: 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.

DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 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.

DATA RETROATIVA: 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.

DATA RETROATIVA: 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.

DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 
10/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Unisys-15h. Loc.: SP. Estações de Trabalho Duplas com Cadeiras. DATA RETROATIVA: 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.

ERRATA: DATA: 30/09/2020. A PARTIR DAS: 14:30h. Leilão: 89769. LOTE: 195. LOC.: Diadema/SP. DADOS DO LOTE: Baú de 
Alumínio Marca Facchini 8 Metros de Comprimento Ano 2000 Com Assoalho Chapa Xadrez.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010.  LEILOEIRO: 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.

ERRATA: DATA: 02/12/2020. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 91898. LOTE: 20079. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: CITROEN 
C4 20 VTR 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: VF7LARFJ48Y504578. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: 
KNO1J32.

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

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

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

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

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

BRADESCO 02 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

1º Praça: 13/09 - 2ª Praça: 16/09 - 2021 15h. 

SÃO PAULO - SP B. PQ. TERCEIRO LAGO - CONTAGEM - MG - B. PQ TURISTA

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE MATERIAIS DIVS.
LEILÃO DE MATERIAIS DIVS. SEM TRANSMISSÃO 

17 / Setembro 2021 - Sexta 10h. 
LEILÃO ONLINE
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LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266
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w
rpreto.nucleo@majudicial.com.brwww.majudicial.com.br

2ª Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) PAULO 
SÉRGIO FIORIN e GUSTAVO FIORIN VICENTE; da cônjuge ANA CLÁUDIA AMORIM ACUYO FIORIN VICENTE; dos credores com penhora 
anteriormente averbada RONALD REMONDY JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO LUIZ BUQUERA, SITA & SITA LIMITADA - EPP, BENEDITO 
DEOCLECIANO; do(s) terceiro(s) interessado(s) ANTÔNIO PAULO RISCALI E S/M MARCIA CRISTINA FERREIRA RISCALI. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito Dr.(a) LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA da 2ª Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo 
se processam os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda ajuizada por RONALD REMONDY JUNIOR contra PAULO 
SÉRGIO FIORIN e GUSTAVO FIORIN VICENTE - Processo nº 0013353-04.2005.8.26.0400 (Nº de Ordem 1685/2005) e que foi designada a venda 
do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.calilleiloes.com.br. O 1º pregão terá início em 27/09/2021, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 30/09/2021, 
às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção 
até às 14:00 horas do dia 20/10/2021 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.calilleiloes.com.
br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Julio Abdo Costa Calil, JUCESP nº 813. O arrematante não se responsabiliza pelo 
pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento 
dos débitos de outra natureza, tais como condomínio, água, luz e gás. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente 
a 3% (três por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, 
nos autos do processo e no Portal www.calilleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código 
de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Imóvel: Um lote de terreno, sem benfeitorias, sob o n. 01, da quadra n. 08, 
no loteamento denominado “RESIDÊNCIA JARDIM TÊNIS CLUBE”, nesta cidade, medindo e confrontando da seguinte forma: 14,00 (catorze) 
metros de frente, confrontando com a Rua “A”; 14,14 metros(catorze metros e catorze centímetros) em curva entre a Rua “A” e a TRAVESSA 
“C”; 50,00(cincoenta) metros pelo lado direito, confrontando com o lote n. 02; 41,00 (quarenta e um) metros pelo lado esquerdo, confrontando 
com a TRAVESSA “C”, com a qual faz esquina; e 23,00 (vinte e três) metros nos fundos, confrontando com a Estrada Particular; perfazendo 
uma área total de 1.132,62 metros quadrados (um mil, cento e trinta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados). Valor da 
Avaliação em 12/02/2020: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Valor da avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do 
TJ/SP em AGO/2021: R$ 165.783,37 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos). Local do bem: 
Rua João Francese, Quadra 8, Lote 1, Olímpia/SP. Lote 2 - A fração ideal (11,07ha), pertencente ao executado no imóvel: Uma área de terras, 
com 31,75,524, hectares, ou seja, 317.552.24 metros quadrados, com várias benfeitorias, situada na Fazenda Olhos D’Água, bairro Lambari, 
denominado “Sitio São José”, neste distrito de Olímpia, confrontando em sua integridade com propriedade de Manoel Cunha; Agostinho 
Cristófolo; Ilídio Martins Pinto; Narciso Vicente; Jorge Alves Pereira; Deolindo Santinon; e com Manoel Cunha pelo córrego Lambari, Mirad. N. 
do imóvel 603.040.005.959-DV.2 área total de 93,8 há; modulo fiscal 20,0; n. de módulos fiscais 4,08; fração mínima de parcelamento 3,0 há. 
Conforme Av. 02 - Prot. 48.106, o imóvel passou a denominar-se particularmente “Sitio Santa Elidia”. Imóvel objeto da Matricula nº 15.053, 
do C.R.I. local. Cadastro: 603.040.005.9592. Av.05/15.053 (RETIFICAÇÃO) Começa no marco 1, junto ao Córrego Lambari, onde confronta de 
um lado com Wallace Afonso Fuso e Wandrei Afonso Fuso, sucessores de Manoel Cunha, do outro lado João Alves Pereira, Miguel Alves 
Pereira, Helena Alves Pereira e Rosa Maria da Silva Pereira, sucessores de Deolindo Santinon; daí sobe pelo Córrego Lambari numa distância 
de 518,00 metros, confrontando 121,00 metros com João Alves Pereira, Miguel Alves Pereira, Helena Alves Pereira e Rosa Maria da Silva 
Pereira, sucessores de Jorge Alves Pereira, 285,00 metros confrontando com Narcizo Vicente de Almeida (Narcizo Vicente) e 112,00 metros 
confrontando com Valdomiro Balieiro e Marta Lúcia Balieiro, sucessores de Sérgio dos Santos Abreu, sucessor de Ilidio Martins Pinto, até o 
marco 2, junto ao Córrego Lambari; daí segue à direita, no rumo 08°10’ NW. - 845,40 metros confrontando com Valdomiro Balieiro e Marta 
Lúcia Balieiro, sucessores de Sérgio dos Santos Abreu, sucessor de Ilidio Martins Pinto, até o marco 3; daí à direita no rumo 46°50’ SE. - 659,00 
metros, confrontando com Joel Cristolfolo e outros (Maria de Lourdes Christofolo. Luiz Antônio Christofolo, Joel Christfolo e Fátima 
Christofolo), sucessores de Agostinho Cristofolo, até o marco 4; daí à direita, no rumo 03°41’ SW. - 406,10 metros, até o marco 5; daí segue à 
esquerda, rumo 45°20’ SE. - 154,50 metros, até o marco 6; depois à direita, 07°55’ SE. - 83,50 metros, até o marco 1, já descrito, onde do 
marco 4 ao marco 1, confronta com Wallace Afonso Fuso e Wandrei Afonso Fuso, sucessores de Manoel Cunha. Valor da Avaliação em 
12/02/2020 correspondente à 26,12 ha: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Valor da avaliação da parte ideal pertencente ao executado 
correspondente a 11,07 ha do imóvel: R$ 423.813,16 (quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e treze reais e dezesseis centavos). Valor da 
avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em AGO/2021: R$ 468.813,16 (quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos 
e treze reais e dezesseis centavos). Local do bem: Rancho G.S., Fazenda Olhos D’Água, Lambari, Olímpia/SP. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Olímpia/SP, aos 03 de setembro de 2021. LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA Juiz(a) de Direito.

RB Capital Realty XII Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 15.494.572/0001-41 - NIRE 35.300.458.630

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 06.07.2021
Data, hora, local: 06.07.2021, às 16:40 hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Pau-
lo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Regis Dall’Agnese e Secretária: Karin Antunes Sikors-
ki Fontán. Deliberações Aprovadas: (i) As contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstra-
ções fi nanceiras e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício de 31.12.2020, publicados no dia 
01.07.2021 no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e Gazeta de São Paulo; (ii) Destinar o prejuízo, apurado no exer-
cício encerrado em 31.12.2020 no valor total de R$ 30.332,11, à conta de reserva de lucros; e (iii) Reeleição para os 
cargos de membros do Conselho: (a) Régis Dall’Agnese, administrador de empresas, RG 10.489.769-12 (SSP/RS), 
CPF/MF 895.514.000-20; (b) Alexandre Rhinow, engenheiro, RG 18.759.468-5 (SSP/SP), CPF/MF 152.558.558-47; e 
(c) Adalbero de Araújo Cavalcanti, engenheiro, RG 37.46.360 (SSP/BA), CPF/MF 704.506.414-49, todos brasilei-
ros, casados e residentes em São Paulo/SP. Nos termos do Artigo 13, § 1º, do Estatuto Social, fi cam ratifi cados todos os 
atos praticados até a presente data, pelos membros do Conselho ora reeleitos, os quais exercerão seus mandatos pelo 
prazo de 01 ano, contado da presente data e mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse e Declaração de 
Desimpedimento. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.07.2021. Acionistas: RB Capital S.A. (por seus Diretores 
Marcelo Michaluá e Denise Yuri Santana Kaziura); RB Capital Desenvolvimento Residencial II Fundo de Investimento 
em Participações (por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda., por seus Diretores Régis Dall’Agnese e Denise 
Yuri Santana Kaziura). JUCESP nº 394.732/21-2 em 19.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Leilão de Prédio e Terreno na Rua Madre Cabrini -
 Vila Mariana / SP

39ª Vara Cível - Foro Central Cível

Inf: Tel - WhatsApp (11) 3242-8373                 
E-mail: contato@arenaleilao.com.br 

Edital na íntegra: www.arenaleilao.com.br           
Leiloeiro Danilo Cardoso da Silva - JUCESP 906

Processo nº:  0207822-67.2011.8.26.0100
1ª Praça 13/09/21 às 14h00 - 15/09/21 às 14h00 
2ª Praça 15/09/21 às 14h00 - 05/10/21 às 14h00

Do bem imóvel: Um prédio, na Rua Madre Cabrini, nºs 328 e 314-fundos, no 9º Subdistrito – Vila 
Mariana, assim descrito: - tem início no ponto I, situado no alinhamento da Rua Madre Cabrini, 
distante 252,94 ms do alinhamento predial da Rua Coronel Lisboa, daí segue 10,16ms pelo 
alinhamento predial na Rua Madre Cabrini até o ponto 2; daí deflete à esquerda, formando ângulo 
interno 85°32’45’’ e segue 106,18ms confrontando com o prédio nº 314 da Rua Madre Cabrini, até 
o ponto A, daí deflete à direita, formando o ângulo interno de 267º31’00’’ e segue 16,50ms, 
confrontando ainda com o prédio nº 314 até o ponto B, daí deflete à esquerda formando ângulo 
interno de 89º54’41’’, e segue 46,37ms confrontando com o prédio nº 296 da Rua Madre Cabrini 
até o ponto C, daí deflete á esquerda formando um angulo interno de 112º00’32’’ e  segue 15,27 
ms confrontando por uma viela sanitária com o imóvel nº 117 da Rua Professor Frontino Guimarães 
até o ponto D, daí deflete à direita, formando ângulo interno de 250°33’47’’ e segue 0,92m 
confrontando com a referida viela até o ponto 3, daí deflete à esquerda, formando ângulo interno 
de 102°40’08’’, e segue 7,35ms confrontando com a mesma viela sanitária (trecho canalizado do 
Córrego do Sapateiro), até o ponto 4, daí deflete à esquerda, formando ângulo interno de 78°23’16’’ 
e segue 160,13ms confrontando com o prédio nº 332 da Rua Madre Cabrini (Condomínio British 
Garden) até encontrar o ponto 1, onde forma um segmento inicial ângulo interno de 93°23’51’’, 
encerrando a área de 2.140,78m². Matriculado sob o nº 77.712 do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo com cadastro municipal nº 037.083.0601-5. Avaliado por R$9.000.000,00 
(nove milhões de reais) – dezembro/2018, conforme laudo pericial acostado à fls. 979/1039 e 
homologado pela decisão de fls. 1049/1051, atualizado pela Tabela Prática para Cálculo de 
Atualização do TJ/SP para junho de 2021, perfaz o valor de R$10.260.264,23 (dez milhões, 
duzentos e sessenta mil e duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos). Valores 
serão devidamente atualizados à data de alienação.
Exequente: Dissei Engenharia e Construções Ltda.      
Executado: Construtora Wasserman S/A

A9gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2021 

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

A leitura 
na medida 
certa.

MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS 
ATENDIDOS NO MUNDO
 
SALA DE ESPERA INDIVIDUAL
 
TOTAL CONFIDENCIALIDADE

NÓS PODEMOS TE AJUDAR!

TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO
 ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE

Responsável técnico: Dr. ORESTES MAZZARIOL JUNIOR - CRM: 30020

AGENDE SUA CONSULTA 

OU ACESSE
www.bostonmedicalgroup.com.br

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BOS_21_10_20_ANUNCIO BOSTON_10X10cm.pdf   1   28/10/2020   13:56:24

A
no correndo solto, 
setembro em cur-
so e mesmo com 
a pandemia ain-
da presente, é de se 

destacar o esforço das princi-
pais TVs em aumentar o ritmo 
das suas produções. A Record, 
além das novelas, jornalismo e 
seus programas regulares, en-
cerrou ontem o “Ilha Record” 
e, à toda, prepara a estreia da 
“Fazenda” na terça-feira. A 
Globo, do lado dela, também 
intensificou os trabalhos da 
dramaturgia, apresentou no-
vidades como “Masked Singer 
Brasil”, estreou Marcos Mion, 
mudou Luciano Huck de dia 
e, dizem, tem articulados vá-
rios lançamentos para 2022. 
Desconfia-se até que será em 
números bem surpreenden-
tes. Nesse mesmo embalo, a 
Band também aparece, já com 
a estreia de um game show do 
Zeca Camargo em novembro; 

TVs voltam a produzir Fausto Silva, diário, em janei-
ro; além de uma nova linha de 
programas na faixa das 22h45, 
entre outros movimentos. 
Cabe perguntar: e o SBT? Entre 
todas, é a única que, por en-
quanto, ainda não dá sinais de 
nada. De duas, uma: ou estão 
escondendo muito bem ou, 
o que será bem lamentável, 
não existe mesmo coisa algu-
ma pensada para os próximos 
tempos. 

TV Tudo
Tudo pronto. Ontem, na cole-
tiva de “A Fazenda” no “Hoje 
em Dia”, ficou claro que em 
se tratando de estreia, terça 
que vem, não há mais mui-
ta coisa a fazer. Instalações e 
toda a parte técnica já foram 
entregues. E Adriane Galisteu, 
também, no ponto. Victor Pe-
coraro, Mussunzinho, Liziane 
Gutierrez, Nego do Borel, Tati 
Quebra Barraco, Arcrebiano e 
Mileide Mihaile foram confir-
mados no elenco.

Não é por nada. Na ponta do 

lápis, só o esporte apareceu 
como investimento do SBT 
nos últimos tempos. No mais, 
entre jornalismo, linha de 
shows e dramaturgia, há mui-
tos anos continua a mesma 
coisa. Ou com a sua produção 
ainda mais enfraquecida. 

Suspense. O grande proble-
ma pela frente para o SBT, no 
que diz respeito ao campo es-
portivo, atende por Conme-
bol. Os direitos pela Liberta-
dores da América, principal 
competição sul-americana, 
seguem até 2022. E depois? 
Já tem um bastidor em cima 
disso. É bom ficar de olho.

Mesmíssima coisa. E a Band 
também tem que proceder 
da mesma forma ou com os 
mesmos cuidados em rela-
ção à Fórmula 1. Além desta, 
a temporada do ano que vem 
já está assegurada. Mas é co-
meçar a pensar lá na frente. A 
F1 está entre os melhores ne-
gócios da sua direção nos últi-
mos tempos. 

INSTAGRAM

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Hoje o dia promete 
ser agitado, cheio de 

reviravoltas e novidades. Que tal 
se livrar de objetos velhos que 
fi cavam encostados ocupando 
espaço?e Essa limpa ajuda a 
melhorar a circulação da energia 
positiva pela sua casa.

TOURO. 
Você fará o que puder 
para deixar a solidão 

bem longe e curtir a companhia 
das pessoas. Com a entrada de 
Vênus em Escorpião no fi nal da 
tarde, tudo deve correr melhor 
do que imagina com o mozão.

GÊMEOS. 
Com a Lua  de mu-
dança para Escorpião, 

é aviso que algumas tarefas de 
rotina podem exigir mais empe-
nho. A preocupação com a saúde 
também cresce e os cuidados 
com o corpo serão bem-vindos.

CÂNCER. 
No que depender 
das estrelas, você vai 

fechar a semana com chave de 
ouro. A melhor notícia é que 
você tem tudo para brilhar e se 
tornar o centro das atenções na 
paquera!

LEÃO. 
Você vai contar com 
vibes maravigolds 

para resolver assuntos familiares 
e qualquer outro desafi o. Só 
que nem tudo é perfeito e pode 
deixar a convivência em casa 
um pouco tensa. Pode ser mais 
divertido curtir o seu cantinho.

VIRGEM. 
Você vai fechar a 
semana com o astral 

lá em cima! Embora seu signo 
tenha fama de ser mais sério, 
especialmente no trabalho, você 
vai dar um show em reunião.

LIBRA. 
Sextou com cheiro de 
grana no ar!Preste 
atenção em um tra-

balho extra ou um bico se estiver 
precisando de uma grana a mais. 
Se já encontrou sua cara-meta-
de, falta de grana ou excesso de 
ciúme podem abalar a harmonia.

ESCORPIÃO. 
Vai mostrar muita 
disposição para cuidar 

dos interesses nesta sexta. Mas 
pode ter alguma difi culdade com 
a casa. Na paquera, controle 
o ciúme e invista em atitudes 
românticas e palavras doces.

SAGITÁRIO. 
Ao longo do dia, é 
melhor fi car na sua, 

cuidar das obrigações de rotina 
e fugir de confusão. A paquera 
pode trazer mais dor de cabeça 
do que imagina, especialmente 
se der ouvidos às fofocas que 
estão circulando. 

CAPRICÓRNIO. 
Seu lado altruísta deve 
se destacar e você fará 

o possível para ajudar alguém. 
Há sinal de tensão em algumas 
amizades, especialmente se 
pediu ou emprestou dinheiro. 

AQUÁRIO. 
Seu lado ambicioso 
promete falar mais 
alto e você vai focar 

toda a atenção na carreira. No 
romance, apontar os erros do par 
pode trazer problemas para a 
vida amorosa. 

PEIXES. 
Pode ser um desafi o 
manter o foco no que 
precisa ser feito e, ao 

mesmo tempo, manter uma 
certa distância para perceber as 
mudanças. À noite, se uma ami-
zade já estava abalada, talvez 
chegue ao fi m.

Mileide Mihaile

CRUZADAS
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Curtas

CONFIRMADO . O ator 
Vitor Pecoraro é mais 
um participante reve-
lado do elenco de A Fa-
zenda 13. O nome do 
peão foi divulgado na 
manhã desta quinta 
(10), durante o progra-
ma Hoje em Dia, da Re-
cord. “Não vamos ser 
hipócritas. Estamos 
indo pelo prêmio de R$ 
1,5 milhão”, afirmou Pe-
coraro ao ser entrevis-
tado durante a atração.

APRESENTADORA. 
A cantora Anitta, 28, 
foi confirmada como 
a primeira brasileira a 
se apresentar no VMA  
2021, em cerimônia a 
ser realizada neste do-
mingo (12), em Nova 
York. A premiação cele-
bra os melhores clipes 
do ano lançados entre 
julho de 2020 e junho 
de 2021. “Vejo vocês no 
VMA”, disse a cantora 
carioca em entrevista 
à MTV que terá nomes 
como o Camila Cabel-
lo, Chlöe e Justin Bieber 
nos palcos.

MAMÃE . A atriz Jen-
nifer Lawrence, 31, está 
grávida do seu primei-
ro filho com o diretor 
de galeria de arte Cooke 
Maroney, 37. A informa-
ção foi confirmada por 
uma representante da 
artista à revista People. 
Lawrence e Maroney 
começaram a namo-
rar em junho de 2018, 
quando foram apresen-
tados por uma amiga 
em comum. Eles se ca-
saram em outubro.

“Totalmente des-
preparados”
Evaristo Costa sobre a CNN 

após sua demissão. 

E
m fevereiro do ano passado, a banda paulista Li-
niker & Os Caramelows anunciava sua separação 
após cinco anos de carreira, dois álbuns, uma cole-
ção de shows dentro e fora do Brasil, uma indica-
ção ao Grammy e uma multidão de fãs. Ainda du-

rante o anúncio, a banda prometeu uma turnê de despedida 
para os meses de junho e julho daquele ano. Mas o que eles 
não esperavam, é claro, era a chegada de uma pandemia. “Eu 
estava precisando de um repouso ativo para entender tudo 
o que estava acontecendo. Quando me lancei tinha apenas 
19 anos e, de repente, muita coisa aconteceu”, diz Liniker, 
que acaba de lançar “Índigo Borboleta Anil”, seu primeiro ál-
bum solo. “Esse período dentro de casa fez eu me reconectar 
comigo depois de anos tão intensos rodando o mundo com 
os Caramelows.” Em um novo momento na artista diz que 
não vê a hora de subir ao palco novamente.

CARREIRA SOLO
Liniker lança 
novo álbum

Cantora se diz 
cansada de ser 
reduzida a uma 
mulher trans e lança 
primeiro disco solo

Pandemia e puberdade
“Eles crescem tão rápido.” A frase, repetida por pais nunca foi 
motivo para tanta preocupação quanto a que causa agora em 
produtores de audiovisual. Após meses de paralisação final-
mente voltaram aos sets e aos palcos, porém se depararam 
com elencos menos infantis do que os que haviam escalado 
antes da Covid-19. Alguns meses podem não fazer muita dife-
rença para atores adultos –mas para as crianças podem signifi-
car alterações expressivas. Ninguém escapa à puberdade.

A Fazenda 
O ator Antônio Carlos Bernar-
des, 28, mais conhecido como 
Mussunzinho, foi anunciado 
nesta quinta (9) como parte 
do elenco da nova temporada 
do reality A Fazenda. O artista 
utilizou o nome artístico em 
homenagem ao pai, o humo-
rista Mussum. Mussunzinho 
já esteve em produções como 
“Salve Jorge”  e “Malhação – 
Sonhos”, que está em reprise.

Grávida
Dani Bolina anunciou nesta 
quarta-feira (8) que está grá-
vida de seu primeiro filho. 
O bebê é fruto do roman-
ce dela com Thiago Rela. 
Através do Instagram, Dani 
publicou um vídeo emocio-
nada: “Agora seremos três.” 
Nas imagens, Bolina regis-
tra o momento em que re-
vela para o namorado sobre 
a gravidez.

Sem Photoshop
Após publicar fotos de biquini sem usar photoshop e apenas com sua beleza natural, Kourt-
ney Kardashian optou por deletar todas elas horas depois. Kourtney, de 42 anos, aparente-
mente não curtiu as fotos e decidiu removê-las, para o estranhamento dos fãs que tinham 
dirigido a ela muitos elogios. Atualmente ela namora Travis Baker. Os dois vivem trocan-
do mensagens e fotos carinhosas nas redes sociais. O motivo pelo qual ela apagou as belas 
imagens é desconhecido. Mas fãs especulam que seja ciúmes. 

Imitando
Em mais uma imitação do 
presidente Bolsonaro,  Mar-
celo Adnet chamou a aten-
ção do público. A postagem 
é uma sátira do pronuncia-
mento do político feito recen-
temente e que gerou muito 
movimento nas redes. No áu-
dio, Adnet imita a voz de Bol-
sonaro numa mensagem aos 
caminhoneiros que vem pro-
testando em rodovias.

Despedida
O cantor Roberto Carlos, 80, publicou no Instagram uma ho-
menagem para o seu filho Dudu Braga, que morreu na última 
quarta (8) aos 52 anos. O músico estava internado no Hospi-
tal Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, para tratar de um 
câncer de peritônio, membrana que envolve os órgãos da cavi-
dade abdominal. Roberto postou um vídeo em que a apresen-
tadora Ana Furtado pergunta se ele tem algum ídolo. “Eu te-
nho um grande ídolo na minha vida: meu filho”, diz ele.
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2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Porto Ferreira/SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação dos executados MARIO SERGIO DOZZI TEZZA 
(depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 822.491.488-72; e MARIA CRISTINA TEIXEIRA 
DOZZI TEZZA, inscrita no CPF/MF sob o nº 109.904.268-23. O Dr. Valdemar Bragheto 

Junqueira, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Porto Ferreira/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 pos sa, que 
por este Juízo processam-se os autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada por BANICRED FOMENTO MERCANTIL 
LTDA em face de MARIO SERGIO DOZZI TEZZA e outra - Processo nº 0000663-03.2014.8.26.0472 - Controle nº 
109/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓ-
VEL - 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 mund ial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusiv e as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITA-
ÇÃO - 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 ELETRÔNI-
CO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 21/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 
24/09/2021 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 24/09/2021 às 
10:01h e se encerrará no dia 15/10/2021 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 condu zido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José 
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto even-
tuais débitos e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” 
e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor 
do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar 
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 
895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance 
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exe-
quente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 
DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou 
por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento 
do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Em caso de pagamento ou acordo após a publicação 
do edital da hasta pública, os executados arcarão com o ressarcimento das despesas do leiloeiro, no valor de R$ 500,00. 
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 
ÚNICO: 20 camas tabulares de ferro, pintadas na cor grafi te, compostas de cabeçeira, pés e estrabo. Os bens encontram-
-se na Rua 01, nº 250, Jd Porto Novo, Porto Ferreira/SP, sendo nomeado depositário o executado. Avaliação deste lote: 
R$ 12.000,00 (doze mil reais) para julho de 2017. Porto Ferreira, 15 de agosto de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. 
Valdemar Bragheto Junqueira  - Juiz de Direito 

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

 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação dos executados INSTITUIÇÃO EDUCACIO-
NAL DE GARÇA SC LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.124.373/0001-63, SÉRGIO 
MOREIRA CORREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 601.582.208-20, LEANDRO OLIVEIRA 

CORREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.220.338-61. O Dr. Jamil Ros Sabbag, MM. Juiz de Direito da 2ª 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 dos bens 
móveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação 
de Execução Fiscal ajui zada por MUNICÍPIO DE GARÇA SP em face de INSTITUTO EDUCACIONAL DE GARÇA 
SC LTDA E OUTROS - Processo nº 0001348-62.2005.8.26.0201 (201.01.20 05.001348) - Controle nº 126/2005, e que 
foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS - Os bens 
móveis serão vendidos no estado em que se encontram. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede 
mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, 
do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os 
interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  
DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do P ortal 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 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O 
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS - No 2º Leilão, o valor míni-
mo para a venda dos bens corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada 
até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.
megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos serão sub-rogados no valor 
da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá 
efetuar o pagamento do preço do bem móvel arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento 
da praça, 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. 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: Direitos sobre um veículo marca 
VOLKSWAGEM, modelo Santana GLS 2000, ano/modelo 1993/1994, cor cinza, Placa BQP-7366, fi nal do chassi 65946, 
renavam 00615466818. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo 
no valor de R$ 651,16 (21/06/2021) e consta no site do Detran/SP restrição de fi nanceira: DISBAUTO ADM CONS SC 
LTDA (21/06/2021) e Restrição administrativa: VEICULO C/ DANOS DE GDE MONTA. Valor da Avaliação lote 01: R$ 
9.294,00 (nove mil duzentos e noventa e quatro reais) para junho de 2018. LOTE 02: Um caminhão basculante 
à diesel, marca FORD, modelo F-600, ano/modelo 1979, cor azul, Placa BWJ-8375, chassi LA7DXK41601, renavam 
00377556173. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor 
de R$ 98,91 (21/06/2021). Valor da Avaliação lote 02: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) para junho de 2018. O bem 
se encontra na Rua das Flores, 53, Labienópolis, Garça/SP.  Garça, 29 de junho de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. 
Jamil Ros Sabbag - Juiz de Direito
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2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado MARCO ANTONIO MARANGÃO 
(depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 091.275.658-66. O Dr. Jamil Ros Sabbag, MM. 
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP, na forma da lei, FAZ SA-

BER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada por MUNICÍPIO DE GARÇA SP em 
face de MARCO ANTONIO MARANGÃO - Processo nº 0007112-87.2009.8.26.0201 (201.01.2009.007112) – Controle 
nº 192/2009, 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 veri-
fi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL 
- O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformi-
dade com o disposto no art. 887, § 2º, do 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, pois alguns bens estão em posse do executado. Indepen-
dente 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 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 18/10/2021 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 de IPVA e demais taxas e impostos serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos 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 motociclo marca HONDA, modelo NXR150 BROS ES, ano 2011, placa EFD 
0902, renavam 304509183, cor vermelha, álcool/gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 1.096,37 (23/06/2021). O bem encontra-se na Rua Mário Marangão, 
314, Guanabara, Garça/SP, sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 6.000,00 (seis mil 
reais) para Setembro de 2018. Débito desta ação no valor de R$ 3.932,27 (janeiro/2019). Garça, 06 de julho de 2021. 
Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Jamil Ros Sabbag - Juiz de Direito

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

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação da executada SONIA M N DO CARMO GARÇA 
- ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.087.320/0001-81; e da depositária SONIA MA-
RIA NOVAES DO CARMO, inscrita no CPF/MF sob o nº 161.871.208-09. O Dr. Jamil Ros 

Sabbag, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos 
que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada por MUNICÍPIO DE GARÇA SP em face de 
SONIA M N DO CARMO GARÇA - ME - Processo nº 0009295-60.2011.8.26.0201 (201.01.2011.009295) - Controle nº 
336/2011, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM 
MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada 
verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO 
EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em 
conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do 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, 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 
20/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 23/09/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superio-
res 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 18/10/2021 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 débitos de IPVA e demais taxas e impostos serão sub-rogados no valor da arrema-
tação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem móvel arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento da 
praça, 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 móvel. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento da praça, 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 automóvel marca VW, modelo Santana CS, cor cinza, ano 1986, álcool, placa 
CGH 0873, chassi 9BWZZZ32ZGP264431, renavam 00372400329. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado 
de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 1.143,11 (23/06/2021). O bem se encontra na Rua José 
Augusto Escobar, 1.159, Jardim Paulista/SP, sendo nomeada depositária SONIA MARIA NOVAIS DO CARMO. Valor da 
Avaliação do bem: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para Maio de 2017. Garça, 06 de julho de 2021. Eu,  
diretora/diretor, conferi. Dr. Jamil Ros Sabbag - Juiz de Direito

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

Juizado Especial Cível do Foro da Comarca de General Salgado/SP
EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e de intimação do executado ADALTO LOURENÇO (deposi-
tário), inscrito no CPF/MF sob o nº 060.009.158-96. O Dr. Juliano Santos de Lima, MM. 
Juiz de Direito da Juizado Especial Cível do Foro da Comarca de General Salgado/SP, na 

forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 
KESLEI EDUARDO ZAGATO em face de ADALTO LOURENÇO - Processo nº 1000193-70.2020.8.26.0204 – Controle 
nº 93/2020, 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 veri-
fi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL 
- O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformi-
dade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. 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 ELE-
TRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o Leilão terá início no dia 20/09/2021 às 10:00h e se encerrará 
dia 19/10/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 100% (cem 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 Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 100% (cem por cento) do valor da avaliação 
judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS 
DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demai s 
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, e será oferecida caução idônea, 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: uma caminhonete cab. aberta, marca GM, 
modelo S10 2.2, ano 1996/1997, placa KCX2944, renavam 00663661366, cor branca, gasolina, chassi 9BG124ARVTC. 
Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 98,91 
(26/07/2021). O bem encontra-se na Avenida Cezarino Longhini, 1483, Centro, General Salgado/SP, sendo nomeado 
depositário o executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fevereiro de 2021. Débito 
desta ação no valor de R$ 1.969,43 (junho/2021). General Salgado, 27 de julho de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. 
Juliano Santos de Lima - Juiz de Direito

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

Juizado Especial Cível e Criminal do Foro da Comarca de Rio das Pedras/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada GISELE ADELITA LUIZ, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 292.338.378-82. O Dr. Dalton Lacerda Vidal Vital Filho, MM. Juiz de 
Direito da Juizado Especial Cível e Criminal do Foro da Comarca de Rio das Pedras/SP, 

na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Procedimento do Juizado Especial 
Cível ajuizada por TANIA MARA RIBEIRO DE MEDEIROS MEI em face de GISELE ADELITA LUIZ - Processo nº 
1000275-24.2018.8.26.0511 – Controle nº 102/2018, 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 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 21/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 24/09/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais 
ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem inter-
rupção o 2º Leilão, que terá início no dia 24/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 15/10/2021 às 10:00h, onde serão 
aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão 
será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo 
para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus 
sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não 
suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ain-
da que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso 
de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida 
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em 
face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução 
em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, 
a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por 
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um 
veículo marca AUDI, modelo A3 1.8T, placa MGB5A05 (anterior MGB5005), renavam 00796100926, ano 2002, gasolina. 
Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 810,59 
(10/08/2021). Valor da Avaliação do bem: R$ 17.121,00 (dezessete mil, cento e vinte e um reais) para abril de 2021. 
Débito desta ação no valor de R$ 5.180,82 (julho/2020). Rio das Pedras, 15 de agosto de 2021. Eu, diretora/diretor, 
conferi. Dr. Dalton Lacerda Vidal Vital Filho - Juiz de Direito

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

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Andradina/SP
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e de intimação do executado ELISEU BIADOLA JUNIOR, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 414.566.718-20. O Dr. Jamil Nakad Junior, MM. Juiz de Direito 
da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Andradina/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 Pena de Multa ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO em face de ELISEU BIADOLA JUNIOR - Processo nº 1005292-76.2020.8.26.0024 - Contro-
le nº 3017/2020, 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 visi-
tacao@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 10:30h 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 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 DES-
CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente 
a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA CO-
MISSÃO - 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. 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 150 sport, cor vermelha, ano 2005, placa DNJ-0431, renavam 00867482850. 
Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 438,31 
(08/2021). Valor da Avaliação (conforme fl s. 84): R$ 5.403,00 (cinco mil, quatrocentos e três reais) para julho de 
2021. O bem encontra-se na Rua Artur Humberto de Araújo, 555, casa, Conjunto Habitacional Álvaro G, Andradina/SP. 
Andradina, 17 de agosto de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Jamil Nakad Junior - Juiz de Direito

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

8ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo/SP
EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e intimação na FALÊNCIA DE KARMANN GHIA AUTOMÓ-
VEIS, CONJUNTOS E SISTEMAS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.107.797-0001-
73, na pessoa da Administradora Judicial LASPRO CONSULTORES LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 22.223.371/0001-75, representada por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, inscrito na OAB/SP 
sob o nº 98.628; bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador; e 
da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador. O Dr. Gustavo Dall’Olio, 
MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que 
o presente Edital de Leilão Único do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte ajuizada por KLD TRANSPORTES LTDA contra a MASSA FALIDA DE KARMANN GHIA AUTO-
MÓVEIS, CONJUNTOS E SISTEMAS EIRELI - Processo nº 1026782-57.2018.8.26.0564 - Controle nº 1808/2018, e 
que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem móvel 
será vendido no estado em que se encontra, 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 Ofi cial 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 E PRESENCIAL, através do Portal www.
megaleiloes.com.br, o Leilão Único terá início no dia 21/09/2021 às 11:00h e se encerrará dia 21/10/ 2021 às 11:00h, 
onde serão aceitos os melhores lances ofertados, condicionado a aprovação da Administradora Judicial e do I. Magistrado 
da 8ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo/SP. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
- JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela 
rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão a partir 
das 10:00 horas no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - São Paulo/
SP, em igualdade de condições. DOS DÉBITOS - O bem móvel será apregoado sem quaisquer ônus, sejam débitos ou 
taxas (aquisição originária) os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for: I - sócio 
da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, 
consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identifi cado como agente do falido com o objetivo 
de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmon-
tagem, remoção, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado. 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 a Massa Falida a pedir a resolução da arrematação ou a promover, em 
face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos em que se 
deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao LEILOEIRO OFICIAL, 
a título de comissão, o valor correspondente a 3% (três por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão 
devida ao leiloeiro ofi cial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, 
salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas 
as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do LEILOEIRO OFICIAL deverá 
ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial, 
que fi cará disponível no site do leiloeiro ofi cial ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão 
disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações 
pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento 
CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DO BEM: LOTE 550: 1 Máquina 
para trabalhar em chapas ECKOLD PICCOLO KF 309. Valor de Avaliação: R$ 71.465,00. O bem encontra-se na Avenida 
Álvaro Guimarães, nº 2487, Assunção - São Bernardo/SP. São Bernardo do Campo, 18 de agosto de 2021. Eu, diretora/
escrivã, conferi e subscrevi. Dr. Gustavo Dall’Olio - 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.

HISA LEILÕES – (11)4226- 0538 – www.hisaleiloes.com.br- 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 - Data: 23 de Agosto de 2021, às 15:00. O leilão será 
realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à 

Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP, online no site 
www.satoleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhados serão exibidas no site. Os bens serão 
vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: Apto 1 Bloco III situado no 
segundo subsolo do Edifício Bruno Araújo – Matrícula 96.997 Registro de Imóveis 5º Ofício de 
Belo Horizonte/MG. EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE 
LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.hisaleiloes.com.br

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada IMPAL INDÚSTRIA METALURGICA PALACE LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.961.903/0001-41. 
O Dr. Andre Luiz Marcondes Pontes, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca da Capivari/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º 
Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de sentença ajuizada pelo COMISSÁRIA 
PIBERNAT LTDA em face de IMPAL INDÚSTRIA METALURGICA PALACE LTDA - Processo nº 0000757-46.2019.8.26.0125 - Controle nº 963/2017, 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 verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na 
rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a 

descrição detalhada do 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 Oficial Sr. Fernando José 
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% 
(sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS 
- Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais 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, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro 
FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, 
através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Uma 
maquina Trefila seca 5 passes, tensão 220v, potencia 20cv, com finalidade de trefilação de obtenção de fios de dimensão na cor: estática verda e proteção amarela, em bom 
estado de conservação. Valor da Avaliação: R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais) para dezembro de 2020. O bem encontra-se à Rua Carlos Albertini, 452, Distrito Industrial, CEP 
13370-000, Rafard, São Paulo/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 220.674,93 (06/2020). São Paulo, 17 de agosto de 2021. Dr. Andre Luiz Marcondes Pontes, Juiz de Direito.

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. 
1º Leilão terá início no dia 17/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 22/09/2021 às 10:00h

2º Leilão, que terá início no dia 22/09/2021 às 10:01h e se encerrará 

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. 
1º Leilão terá início no dia 17/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 22/09/2021 às 10:00h

2º Leilão, que terá início no dia 22/09/2021 às 10:01h e se encerrará lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 
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 Oficial Sr. Fernando José 
lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 

, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 
lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 

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% 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 

Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 

(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 
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 
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% 

- Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais 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, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; 

lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 

lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 

lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 

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% 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 

Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 

(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 
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 
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% 

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. 
1º Leilão terá início no dia 17/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 22/09/2021 às 10:00h

lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 

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. 
1º Leilão terá início no dia 17/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 22/09/2021 às 10:00h
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, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 

lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 
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, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 

2º Leilão, que terá início no dia 22/09/2021 às 10:01h e se encerrará 

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% 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 

Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% 
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(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 
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 
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% 

- Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais 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 

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. 
1º Leilão terá início no dia 17/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 22/09/2021 às 10:00h

lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 

lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 

lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 

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% 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 

Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 

(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 
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 
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% 

- Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais 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 

2º Leilão, que terá início no dia 22/09/2021 às 10:01h e se encerrará 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 
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, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 

Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% 
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(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 
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 
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% 

- Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais 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 
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(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 
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 
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% 

- Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais 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 
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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% 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 
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, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 

(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 
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 
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% 

- Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais 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 

lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 

lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 
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(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 
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 
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% 

- Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais 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 
(Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES 
PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; 

título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
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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. 
1º Leilão terá início no dia 17/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 22/09/2021 às 10:00h

lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José 
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- Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. 
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FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro 

através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. 
maquina Trefila seca 5 passes, tensão 220v, potencia 20cv, com finalidade de trefilação de obtenção de fios de dimensão na cor: estática verda e proteção amarela, em bom 

Valor da Avaliação: R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais) para dezembro de 2020
13370-000, Rafard, São Paulo/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 220.674,93 (06/2020). São Paulo, 17 de agosto de 2021. Dr. Andre Luiz Marcondes Pontes, Juiz de Direito.

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Capivari/SP

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/SP – J1724
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido nos autos da: 
AÇÃO: Dissolução de Sociedade (Cumprimento Provisório de Sentença) PROCESSO Nº: 

0040968-60.2015.8.26.0224 EXEQUENTE: Dubuit International EXECUTADOS: Dubuit do Brasil Serigrafi a Indústria e 
Comércio Ltda., Philippe Jean François Ayala, Cedric Palma, Martine Myriam Merandon Ayala, Thaís Lemes Rivelino 
Palma, e Roitech Com. de Máquinas e Produtos Técnicos Ltda. LIQUIDANTE: Laspro Consultores Ltda. (representada 
por Oreste Nestor de Souza Laspro) TERCEIROS: SAATI S.P.A., Helka Usinagem Mecânica Ltda., Banco Bradesco 
S/A, Metal G Brasil Ltda. (Metal G Industrial Ltda.), Anderson Ribeiro, Itaú Unibanco S/A e Município de Guarulhos/SP O 
MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que 
será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site 
www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: De 24/09/21(15h00) até 27/09/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª 
PRAÇA: De 27/09/21(15h00) até 19/10/21(15h00)-mínimo de 50% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/
DF.  CONDUTORES:  João de Souza Simão-Jucesp 680 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente 
pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: Imóvel industrial localizado na R. Amâncio Gaiolli, nº 825, 
Água Chata, Guarulhos/SP, inserido em terreno de área total de 7.896,68m2 e com área total construída de 3.865,11 m2, 
dispostos nas seguintes benfeitorias: Galpão 1: 1.958,34m2. Em alvenaria rebocada, sem elevador, pintura látex, paredes 
de blocos de concreto e janelas de vidro. Este galpão possui 2 pavimentos, sendo que o pavimento superior possui 6 
salas, sendo 2 delas com banheiro privativo (salas de reunião e de diretoria) além de banheiros feminino e masculino. 
Refeitório: 195,36m2. Em alvenaria rebocada, sem elevador, pintura látex, paredes de blocos de concreto e janelas de 
vidro. Este galpão possui 2 pavimentos, sendo que o pavimento superior é destinado a vestiário de funcionários, pos-
suindo sala de jogos e banheiros. Galpão 2: 1.711,41m2. O imóvel encontra-se completamente desocupado e localiza-se 
próximo a corredores viários de grande movimento, como, Estrada Água Chata, Estrada Jucelino Kubtischek de Oliveira 
e Rodovia Presidente Dutra. Cadastro Municipal nº 101.12.96.0128.00.000. Matrícula nº 34.953 do 1º CRI de Guarulhos/
SP. ÔNUS: Penhora em favor de SAATI S.P.A. (Av.9-17/10/19). PENHORA(S) NO ROSTO DOS AUTOS: Em favor do 
Banco Bradesco S/A - Proc. nº 1025128-90.2015.8.26.0224 – R$ 3.170.121,05 (em Jan/19); Em favor de Anderson Ribei-
ro – Proc. nº 1001509-80.2014.5.02.0323 – R$ 20.981,92 (em Mar/17). AVALIAÇÃO: R$ 14.974.610,14 (em Jan/19), que 
será devidamente atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), côn-
juge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) 
direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais 
interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, 
por esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, não 
podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. Consta nos autos haver recursos 
ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito (Reintegração de Posse nº 1015621-66.2019.8.26.0224 e Apelação 
nº 4030122-81.2013.8.26.0224). Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual 
insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS/SP - J3152
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido nos autos da: 
AÇÃO: Execução PROCESSO Nº: 1021126-28.2018.8.26.0562 EXEQUENTE: Condomínio 

Edifi cio Waldyr M Simoes EXECUTADOS: Carmelita Alves de Moura  Aberlardo Dias de Souza Junior Elenilda Alves de 
Souza TERCEIRO: Município de Santos/SP O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC 
e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme 
condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: De 24/09/21(15h00) até 27/09/21(15h00)-
-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 27/09/21(15h01m) até 19/10/21(15h00)-mínimo de 50% do valor 
de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTORES:  João de Souza Simão-Jucesp 680 e José Roberto Neves 
Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: O apartamento nº 7, do 
prédio (Edifi cio Dr. Waldir M. Simões) sob nº 15 da Travessa A da Rua Liberdade, ou Travessa Liberdade A (atual Travessa 
Jornalista Márcia Mendes), localizado no 4º pavimento, 3ª laje, com entrada coletiva, contendo escada de acesso, hall, 
sala de jantar, dois dormitórios, corredor, banheiro, cozinha e área de serviço com tanque para lavar roupa, com a área 
útil habitável aproximada de 77m², divide pela frente, de um lado e nos fundos com áreas de terraço pertencentes ao 
edifício e de outro lado com o terraço de uso comum do Edifício, cabendo-lhe uma parte ideal no terreno correspondente 
a 1/7 parte ideal do todo do terreno e na proporção de sua quota as áreas comuns do prédio. Cadastro Municipal nº. 
57.029.068.007. Matrícula nº 41.285 do 2º CRI de Santos/SP. ÔNUS: Usufruto de 50% do imóvel em favor da coexe-
cutada Carmelita Alves de Moura (R.5-20/06/12) e Penhora em favor do Exequente (AV.6-15/04/19). AVALIAÇÃO: R$ 
244.710,81 (em Ago/19), que será devidamente atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam 
a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promiten-
te(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente 
averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS 
das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados 
para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 13/02/19, não podendo, de forma alguma, posteriormente, 
alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento 
relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas 
notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - J3166
Edital de Hasta Pública do bem abaixo descrito e intimação, expedido nos autos da: AÇÃO: 
Revisional (Cumprimento de Sentença) PROCESSO Nº: 0007214-38.2019.8.26.0564 AUTOR/

EXECUTADO(S): Movelart Indústria de Móveis Ltda., Segatto Designer de Mobiliário Ltda., João Segatto, Lucia Ferreira 
Fernandes, José Guerino Dragone, Maria Rosana Rodrigues Barbeito Dragone e Osmar Ferreira Fernandes Associação 
dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB RÉU/EXEQUENTE: Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB 
TERCEIROS: Município de Mogi das Cruzes/SP Banco Santander (Brasil) S/A O MM. Juiz de Direito que este subscre-
ve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão 
o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: 
De 24/09/21(14h00) até 27/09/21(14h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 27/09/21(14h00) até 
19/10/21(14h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTORES:  João de Souza 
Simão-Jucesp 680 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DES-
CRIÇÃO DO BEM: Um lote de terreno sob nº 7, da quadra B, do loteamento denominado Fazenda Capelinha, no lugar 
denominado Capelinha, Itapeti, zona rural de Mogi das Cruzes/SP, com as seguintes características e confrontações: 
mede 83,31m de frente para a Avenida A, sendo: 21m através de um segmento de reta; 23,61m por meio de um arco de 
curva e 38,70m, por meio de um segmento de reta; mede 73m do lado direito, onde confronta com parte do lote 2; mede 
67,90m do lado esquerdo confrontando com o lote 6 e 76m nos fundos, fazendo divisa com o lote 3, perfazendo uma área 
de 5.002,80m², referidas confrontações foram tomadas de quem, de dentro do terreno olha para a citada Avenida A. Ca-
dastro Municipal nº 40.032.007-4. Matrícula nº 10.511 do CRI de Mogi das Cruzes/SP. ÔNUS: Penhora em favor do Banco 
Santander (Brasil) S/A (Av.9-09/04/19); e Decreto de Indisponibilidade (Av.10-09/09/19). AVALIAÇÃO: R$ 438.570,00 
(em Out/20). INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferen-
cial(is), coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real 
ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte 
na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou 
caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 25/10/19, não podendo, de 
forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas 
pendentes de julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá 
eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - J3201
Edital de Hasta Pública do bem abaixo descrito e intimação, expedido nos autos da: AÇÃO: 
Execução PROCESSO Nº: 1032611-19.2018.8.26.0564 EXEQUENTE: Condomínio Residen-

cial Athenas III EXECUTADOS: Silvio da Silva Martins Denise França Martins TERCEIROS: Caixa Econômica Federal 
Município de São Bernardo do Campo/SP CREDOR FIDUCIÁRIO: Caixa Econômica Federal O MM. Juiz de Direito que 
este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público 
leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRA-
ÇA: De 24/09/21(14h00) até 27/09/21(14h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 27/09/21(14h00) 
até 18/10/21(14h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTORES:  João de 
Souza Simão-Jucesp 680 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. 
DESCRIÇÃO DO BEM: Direitos sobre o apartamento n° 42-08, localizado no 4° pavimento superior do Bloco 08 do “Con-
junto Residencial Athenas III”, com acesso pela Rua Tiradentes, 1963, São Bernardo do Campo/SP, contendo uma sala, 
dois dormitórios, um banheiro, uma cozinha e uma área de serviço; tendo a área real útil privativa de 46,5225m², área 
real comum de 5,8020m², contando uma área total real de 52,3245m², com taxa de participação condominial de 0,625% 
(1/160). Matrícula nº 106.979 do 1º CRI de São Bernardo do Campo/SP. ÔNUS: Propriedade fi duciária da Caixa Econômi-
ca Federal (AV.1-05/08/06). OBS: Instrumento Particular de Arrendamento Residencial com Opção de Compra, tendo por 
objeto imóvel adquirido com recursos do PAR - Programa de Arrendamento Residencial, fi rmado entre a Caixa Econômica 
Federal (Arrendadora) e os Executados (Arrendatários) - não registrado na Matrícula. AVALIAÇÃO: R$ 134.221,50 (em 
Jul/21). INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), 
coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com 
penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na 
presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou 
caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 08/09/20, não podendo, de 
forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas 
pendentes de julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá 
eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

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.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira 
Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por DIÁLOGO AROUCA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA – CNPJ nº 11.348.181/0001-68, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 
27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Apartamento nº 133, localizado no 13º pavimento do 
Condomínio Edifício Residencial Vereda Vila Carrão, situado na Rua Oswaldo Arouca, nº 507, em Vila Formosa/SP, 
contendo: área real privativa de 122,550m²; área real comum de 66,877m² e área real total de 189,427m². Matrícula 
nº 249.890 – 9º Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo/SP. 1º LEILÃO 27/09/2021 às 14h00 - 
VALOR: R$ 981.888,85. 2º LEILÃO 28/09/2021 às 14h00 - VALOR: R$ 1.048.710,11. Encargos do arrematante: 
pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das 
Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da 
arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 27/08/2021. O 
Fiduciante - MUNDIAL INSTALAÇÕES TÉRMICAS LTDA – CNPJ 09.116.843/0001-22 – comunicado das datas dos 
leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar 
conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

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.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – 
mat. Jucesp nº 817, autorizada por NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 

nº 02.946.128/0001-78 e SP-45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação extrajudicial) – CNPJ 
nº 14.633.076/0001-69, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas 
alterações, o IMÓVEL: Um terreno urbano, constituído pelo Lote 20 da Quadra 02, do Loteamento denominado 
“Fazenda Rio Preto”, no Distrito de Engenheiro Schmidt, em São José do Rio Preto/SP, com área de 377,55m². Cadastro 
Municipal em área maior sob nº 554058001. Matrícula nº 81.394 – 2º Oficial de Registro de Imóveis de São José do 
Rio Preto/SP. 1º LEILÃO 23/09/2021 às 15h00 - VALOR: R$ 179.038,46. 2º LEILÃO 24/09/2021 às 15h00 - VALOR: R$ 
316.600,88. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de 
matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com 
escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação 
da Propriedade em 23/08/2021. O Fiduciante - GABRIELLE RODRIGUES FARIA CPF 415.120.838-01 – comunicado das 
datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar 
conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

Edital de 1º e 2º Leilões de bem imóvel e para intimação de Geny Lourenço Gomes Morelli, CPF  nº  105.067.248-83,  Janaina  Gomes  Morelli,  CPF  nº  194.261.968-54,  a  Prefeitura
Municipal   de  São  Paulo  e demais  interessados,  expedido nos autos da ação de Execução, requerida   por   Marcio   Holcman, CPF nº 938.669.768-87 - Processo nº 0138331-96.1999.8.26.0001.
A Dra. Daniela Claudia Herrera Ximenes, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital de 1º e 2º Leilões sobre bem
imóvel virem ou dele conhecimento  tiverem  e  interessar  possa,  que  o  leiloeiro  nomeado,  Sr.  Fernando  Cabeças Barbosa, matriculado na Jucesp nº 833, com escritório na Rua Dr. Antonio
Bento, 560 - Conj. 1305 - Santo Amaro - CEP: 04750-001 - São Paulo-SP e na forma do art. 882, §1º do NCPC, através  do  gestor  judicial  homologado  pelo  Tribunal  de  Justiça,  ARREMATE
JUDICIAL (GRUPO  ARREMATE  LEILÕES),  WWW.GRUPOARREMATELEILOES.COM.BR,  no  dia 20.09.2021, às 15:30 horas, terá início o 1º leilão e se estenderá por três dias

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

subsequentes, encerrando-se em 23.09.2021, às 15:30 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á o 2º leilão no dia 23.09.2021, às 15:31 horas e se encerrará no dia
13.10.2021, às 15:30 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que o referido bem será entregue a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 60% da avaliação atualizada. Pelo presente edital, ficam intimados da penhora, avaliação e
datas dos leilões, os executados Geny Lourenço Gomes Morelli, Janaina Gomes Morelli, a Prefeitura Municipal de São Paulo e demais interessados, nos termos do artigo 889, inciso I do NCPC. CONDIÇÕES DE VENDA:  DOS LANCES:  O
presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.grupoarremateleiloes.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação
do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços. Sobrevindo
lance a menos de três minutos para o encerramento do horário do leilão acima referido, o sistema prorrogará automaticamente e sucessivamente por mais três minutos, a cada novo lance, dando-se igualdade de condições aos licitantes, fechando-
se após 3 minutos em que não sobrevier nenhum lance após o último ofertado. CONCURSO DE CREDORES E DEMAIS DISPOSIÇÕES:  O (a) (s) exequente (s), se vier (em) a arrematar o bem (ns), não estará (ão) obrigado (a) (s)
a exibir o preço, ou seja, a efetuar o depósito judicial do lanço. Todavia: a) se houver concurso de credores, deverá efetuar o depósito judicial do lanço nos autos, no prazo de 24 horas, para posterior análise judicial do concurso de credores, sob
pena de se declarar sem efeito a arrematação, sendo o bem levado a novo pregão eletrônico, às custas do (a) (s) exequente (s) (parágrafo único do art. 892, do NCPC; b) se o valor oferecido e aceito exceder seu crédito, deverá efetuar o
depósito judicial da diferença, 3(três) dias, sob pena de se declarar sem efeito a arrematação. DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito
judicial do Banco do Brasil gerada através do Portal de Custas que se encontra no site do Tribunal de Justiça. PAGAMENTO PARCELADO: Até o início de cada leilão, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, mediante
hipoteca do próprio imóvel, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal ou anual de acordo com o índice indicado na proposta, 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). Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado (Art. 895, §1º e 2º, NCPC), diretamente em juízo ou
encaminhando parecer por escrito ao e-mail  contato@grupoarremateleiloes.com.br. (Art. 895, I e II,  NCPC).  A  apresentação  de  proposta  não  suspende  o  leilão  (Art.  895,  §  6º,  NCPC)  e  o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, NCPC). Eventual descumprimento da proposta serão aplicadas ao arrematante as penas da lei (Art. 895, § 4º e 5º do NCPC). DA COMISSÃO  DO  LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro
será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo Arrematante, no prazo de até 24 horas após o leilão, através de depósito bancário em dinheiro na conta a ser indicada pelo Leiloeiro no prazo de até 03 (três) horas
após o fechamento do leilão. 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 AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado  pelo  Juiz.  IMISSÃO  NA  POSSE:  O  arrematante
providenciará  perante  o  Juízo competente  a  imissão  na  posse.  DAS  PENALIDADES:  Decorridos  o  prazo  sem  que  o arrematante tenha realizado os depósitos, tal informação será encaminhada ao MM Juízo competente para a aplicação
das medidas legais cabíveis. O não pagamento do preço da aquisição e/ou da comissão do leiloeiro oficial implicará ao ofertante remisso imposição de multa a ser oportunamente arbitrada pelo MM Juízo expropriatório e/ou das outras penalidades
previstas pelo artigo 897 do NCPC, com a aplicação para o adquirente remisso do previsto pelos artigos 335 e 358  do  Código  Penal.  SUSPENSÃO  DOS  PREGÕES  ELETRÔNICOS  OU  DE DESISTÊNCIA: Havendo pedido de suspensão
dos pregões eletrônicos ou de desistência, após a publicação dos editais, pelo(a)(s) exequente(s), competirá, a este(a)(s), depositar, nos autos, em guia judicial, os custos do(a) leiloeiro(a), arbitrado em 2,5% do valor da avaliação dos bens constritos,
que seriam alienados, por pregão eletrônico. A petição, em que deduzido o pedido, já deverá vir instruída com a guia de depósito judicial. REMIÇÃO: Havendo remição da execução, pelo(a)(s) executado(a)(s) (art. 826 do NCPC),ou pagamento
do débito por terceiro, após a publicação dos editais, competirá, ao requerente, depositar, nos autos, em guia judicial distinta do pagamento do crédito e demais ônus processuais, os custos do(a) leiloeiro(a), arbitrado em 2,5% do valor da avaliação
dos bens constritos, que seriam alienados, por pregão eletrônico. A petição, em que deduzido o pedido, já deverá vir instruída com a guia de depósito judicial. SUBSTITUIÇÃO DOS BENS CONSTRITOS POR  DINHEIRO: Havendo substituição
dos bens constritos por dinheiro, pelo(a)(s) executado(a)(s), após a publicação dos editais, competirá, a este(a)(s), depositar, nos autos, em guia judicial, os custos do(a) leiloeiro(a), arbitrada em 2,5% do valor da avaliação dos bens constritos, que
seriam alienados, por pregão eletrônico. Essa disposição também se aplica ao depositário infiel, hipótese em que o percentual incidirá em relação a(o)(s) bem(ns) sonegado(s). A petição, em que deduzido o pedido, já deverá vir instruída com a
guia de depósito judicial. ACORDO: Se houver composição entre as partes, após a publicação de editais, competirá, a elas, declinar, na petição de acordo, quem arcará com os custos do(a) leiloeiro(a), arbitrada em 2,5% do valor da avaliação
dos bens constritos, que seriam alienados, por pregão eletrônico. Esse valor deverá ser recolhido, em guia de depósito judicial, que deverá instruir a petição de acordo. Na omissão das partes, esses custos do(a) leiloeiro(a) deverão ser suportados
pelo(a)(s) exequente(s). DA INTIMAÇÃO: Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do(s) executado(s) e demais interessados não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, serão intimados através do
próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Rua Dr. Antonio Bento, 560 - Conj. 1305 - Santo Amaro - CEP: 04750-001 - São Paulo-
SP, ou ainda, pelo telefone (11) 5096-0988-email: contato@grupoarremateleiloes.com.br. IMÓVEL: Um terreno situado na Rua Maria Curupaiti, constituído de parte do lote 1 da Vila Ester, no 23º Subdistrito-Casa Verde, medindo 3,80m de frente,
por 13,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 49,40m2, medidas essas mais ou menos, confrontando do lado direito, de quem da rua o olha, com a casa nº 609; do
lado esquerdo com a casa nº 601, ambas da mesma rua e nos fundos com a casa nº 02, da Vila 581, da Rua Maria Curupaiti, sendo que, anteriormente confrontava do lado direito com a casa nº 339, do lado esquerdo com a casa nº 331, ambas
da  mesma  rua  e  nos  fundos  com  propriedade  dos  proprietários.  Contribuinte  nº 306.011.0051-1, objeto da matrícula nº 98.562 do 8º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Conforme Av.4, sobre o terreno foi construído uma
casa com 82,00m2, sob nº 605, antigo nº 335, da Rua Maria Curupaiti. ÔNUS:  Consta  conforme  Av.8, que o imóvel ficou gravado com as cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade, e;  Conforme  Av.16, a penhora exequenda.
Avaliação:  R$ 310.000,00 (julho/2015). Valor da avaliação atualizado até 08/2021: R$ 420.456,36, que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. Débitos  fiscais  (IPTU/TRSD)  que  já  constam  em  Dívida  Ativa  referente
a  Exercícios Anteriores: R$ 516,39 até 13.07.2021. Valor devido atualizado (IPTU e taxas) referente ao Exercício Atual: R$ 330,60 até 13.07.2021. Valor do Débito exequendo: R$ 220.676,70 (agosto/2021). Dos autos não consta recurso pendente
de julgamento. TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do artigo 130 do CTN, que se sub-rogam sobre o preço do
bem, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação (art. 908, §1º, NCPC). O (s) bem (ns) será (ão) vendido(s) no estado de conservação em que se encontra(m), sem garantia, constituindo ônus de o interessado verificar suas condições,
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Anulada a aquisição já realizada, por qualquer motivo: a) sem concorrência de culpa do (a) leiloeiro (a) /gestor(a) judicial do sistema, é devida, a ele(a), o valor que tiver sido arbitrado,
nos autos, a título de comissão do(a) leiloeiro(a). O valor pago, pelo adquirente, a título de comissão, dever-lhe-á ser restituído; b) com concorrência de culpa do (a) leiloeiro (a)/gestor(a) judicial do sistema, deverá restituir os valores que tiver recebido,
a título de comissão.  O  valor  pago,  pelo  adquirente,  a  título  de  comissão,  dever-lhe-á  ser  restituído. “Despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado, baixa de gravames e imissão
na posse serão de responsabilidade do arrematante, junto ao MM. Juízo da causa”. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de setembro de 2021.
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 D O consumo das famílias brasileiras em supermercados aumentou 4,84% em julho deste ano na comparação com junho

RODRIGO MONTALDI/ARQUIVO DIÁRIO DO LITORAL

O consumo das famílias brasi-
leiras aumentou 4,84% em 
julho deste ano na compa-
ração com junho, mas caiu 
1,15% ante o mesmo período 

do ano passado. No acumulado do ano, o 
índice foi positivo, ficando em 3,24%. Se-
gundo a Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras), a queda mensal foi a 
segunda do ano, já que em junho o Índice 
Nacional de Consumo das Famílias nos 
Lares Brasileiros havia detectado baixa de 
0,68% na comparação com o mesmo mês 
de 2020.

Ao comentar o resultado, o vice-presi-
dente institucional da Abras, Marcio Mi-
lan, disse que o crescimento mensal pode 
ser atribuído ao pagamento de R$ 5,5 bi-
lhões da quarta parcela do Auxílio Emer-
gencial, que beneficiou 26,7 milhões de fa-
mílias; à distribuição de R$ 1,23 bilhão pelo 
Bolsa Família para as famílias não elegí-

veis para a receber tal benefício; à geração 
de 50.977 postos de trabalho no setor em 
julho e ao avanço da vacinação contra a 
covid-19.

Outro fator citado por Milan foi a ex-
pansão do setor, com a abertura de novas 
lojas. “Em julho, foram inauguradas 21 lo-
jas, 42 foram reinauguradas e 13 passaram 
por algum tipo de transformação para o 
melhor atendimento do consumidor”, in-
formou.

O levantamento também mostrou 
que o custo da Cesta Abrasmercado, que 
inclui 35 produtos de largo consumo (ali-
mentos, cerveja, refrigerante e produtos 
de higiene), fechou o mês em R$ 668,55, 
com acréscimo de 0,96% em relação a ju-
nho. Comparando com julho de 2020, a 
alta foi de 23,14%.

A Região Norte permanece com a ces-
ta mais cara do país, no valor de R$ 752,89.
(AB)

Ao comentar 
o resultado, o 
vice-presidente 
institucional da 
Abras, Marcio 
Milan, disse que 
o crescimento 
mensal pode 
ser atribuído ao 
pagamento de 
R$ 5,5 bilhões da 
quarta parcela 
do Auxílio 
Emergencial

Julho: consumo das famílias em 
supermercados cresce 4,84% 

Fique 
ligado 

 A A inflação oficial do país, 
medida pelo IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo), atingiu 0,87% 
em agosto. A taxa é a maior 
para o oitavo mês do ano 
desde 2000.

O resultado ocorreu após 
avanço ainda mais forte em 
julho, de 0,96%, informou 
nesta quinta-feira (9) o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística).

A taxa de agosto ficou aci-
ma das expectativas do mer-
cado. Analistas consultados 
pela agência Bloomberg pro-
jetavam variação de 0,71% no 
mês passado.

Conforme o IBGE, o IPCA 
encostou em dois dígitos no 
acumulado de 12 meses, al-
cançando a marca de 9,68%. 
Assim, ampliou a distância 
frente ao teto da meta de in-
flação perseguida pelo BC 
(Banco Central). No acumu-
lado até julho, a variação es-
tava em 8,99%.

O teto da meta de inflação 
em 2021 é de 5,25%. O centro 

In� ação é a maior para 
agosto desde 2000

é de 3,75%.
A escalada do IPCA ga-

nhou corpo ao longo da pan-
demia. Em um primeiro mo-
mento, houve disparada de 
preços de alimentos e, em 
seguida, avanço de combus-
tíveis. Alta do dólar, esto-
ques menores e avanço das 
commodities ajudam a ex-
plicar o comportamento dos 
preços.

Não bastasse essa com-
binação, a crise hídrica tam-
bém passou a ameaçar o 
controle da inflação neste 
ano. É que a escassez de chu-
va força o acionamento de 
usinas térmicas, o que ele-
va os custos de geração de 
energia elétrica. O reflexo é 
a luz mais cara nos lares bra-
sileiros.

Em uma tentativa de frear 
a inflação, o Copom (Comitê 
de Política Monetária do BC) 
passou a subir a taxa básica 
de juros (Selic). Em agosto, o 
colegiado confirmou alta de 
1 ponto percentual na Selic, 
para 5,25% ao ano. (FP)

 D Portaria defi ne regras para a remarcação de perícias

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

INSS tem novas regras 
para perícias médicas

PORTARIA. O segurado que está à espera de um auxílio ou de uma aposentadoria por 
invalidez deve fazer o reagendamento de sua perícia até um dia antes da data marcada

O INSS (Institu-
to Nacional do 
Seguro Social) 
publicou nesta 
quinta-feira (9), 

no “Diário Oficial da União”, 
uma portaria que define re-
gras para a remarcação de 
perícias médicas. A norma 
fixa prazos para reagenda-
mentos e orienta os segu-
rados sobre o que fazer em 
caso de impossibilidade de 
comparecimento.

A portaria estabelece que 
o segurado que não puder 
ir à perícia médica na data 
agendada deve remarcar o 
atendimento de maneira re-
mota, seja pela plataforma 
Meu INSS ou pelo telefone 
135. O segurado que está à 
espera de um auxílio-doen-
ça ou de uma aposentado-
ria por invalidez deve fazer o 
reagendamento de sua perí-
cia até um dia antes da data 
marcada, para evitar proble-
mas com seu pedido.

Já nos casos em que o 
atendimento não puder ser 
feito por fechamento da 
agência da Previdência Social 
por conta de greve, feriado 
ou por questões relacionadas 
a medidas de enfrentamen-
to à Covid-19, os servidores 
são responsáveis por fazer a 
remarcação, sem o segurado 
precisar agendar pelos canais 

do INSS.
Nessas situações, o rea-

gendamento deve ser feito 
pelo INSS até, no máximo, 
as 12h do dia seguinte. Os re-
querentes devem acessar o 
Meu INSS ou a Central 135 a 
partir das 13h do dia seguin-
te para saber a nova data do 
atendimento.

Nas ocasiões em que a 
perícia não puder ser reali-

zada por ausência do perito 
médico ou por problemas 
no sistema do INSS , as agên-
cias terão que fazer o reagen-
damento e informar a nova 
data no momento da remar-
cação. É o caso, por exemplo, 
de falta de internet, de luz 
ou inoperência dos sistemas 
usados pelo perito.

“Em caso de absoluta im-
possibilidade de informar a 

nova data da perícia médi-
ca na presença do usuário, 
o servidor deve orientá-lo a 
consultar a nova data de seu 
agendamento por meio do 
Meu INSS ou da Central 135, a 
partir das 13h do dia seguinte 
à ocorrência”, diz o texto.

A portaria determina ain-
da que, “na impossibilidade 
de remarcação do atendi-
mento pela própria unida-
de, compete ao Serviço ou 
Seção de Atendimento pro-
videnciar o suporte neces-
sário para cumprimento do 
disposto”.

O advogado Paulo Ba-
celar, diretor do IBDP (Ins-
tituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário), afirma que 
a portaria oficializou os pro-
cedimentos que devem ser 
tomados para remarcação. 
“Tudo que acontece no INSS 
precisa ser normatizado, se-
não o servidor não faz”, diz.

Segundo ele, antes da 
portaria não havia uma de-
terminação exata sobre 
como deveria ser a conduta 
nesses casos. Ou seja, cada 
agência tinha uma maneira 
de proceder. Bacelar acres-
centa que algumas unidades 
já providenciavam a remar-
cação sem a necessidade de 
pedido do segurado, mas 
que isso não era um padrão. 
(FP)

Olhei o saldo da minha conta e vi que está ne-
gativo... “Estou no cheque especial!”  E ago-
ra, o que faço?

Certamente, uma luz amarela “acendeu” 
em suas finanças e se nada for feito rapida-

mente, esta luz se tornará vermelha e seus problemas fi-
nanceiros aumentarão. 

Então, é hora agir!
A primeira coisa a ser feita é descobrir qual foi o motivo 

financeiro que te fez entrar no cheque especial. 
• Foi um gasto único e que só ocorreu este mês? 
• Foi um gasto que ocorreu este mês e que também 

ocorrerá em outros meses, quantos meses mais?
• Sua conta já “anda” com saldo negativo há muito 

tempo?
Pois bem, identificado o motivo e o período que este 

gasto permanecerá ativo em sua vida financeira, é hora de 
decidir o que será feito para liquidar com este “fantasma”.

Ocorre que, nestes momentos e nestas situações sur-
gem inúmeras soluções prontas, tentadoras e à sua intei-
ra disposição. 

Basta escolher o prazo, digitar sua senha e como num 
passe de mágica,  seus problemas com o cheque especial 
acabaram. 

Pronto! Sua conta voltou ao “azul”. 
Mas, tenha muito CUIDADO e ATENÇÃO, pois você pode 

ter montado uma armadilha para você mesmo! 
Eu explico como: Caso você decida por tomar um em-

préstimo com valor suficiente apenas para cobrir o saldo 
de sua conta, certamente, seus problemas financeiros se-
rão ainda maiores no mês seguinte, pois, além de suas des-
pesas normais do mês, você ainda tem a parcela do novo 
empréstimo para pagar, ou seja, novamente você entrará 
no cheque especial, desencadeando assim um novo o ciclo 
devedor, porém, maior que no mês passado.

Portanto, a decisão de contrair um empréstimo para 
cobrir saldos devedores, precisa ser bem calculada e deve 
considerar valores futuros que ainda serão pagos, além da 
nova parcela, pois caso contrário, esta decisão pode gerar 
uma “Bola de Neve” sem controle em suas finanças, pre-
judicando sua vida, seu nome e sua saúde.

O ideal e mais saudável às finanças é liquidar o saldo de-
vedor do cheque especial com redução de despesas e veri-
ficação constante dos gastos mensais, tornando a entrada 
de dinheiro em sua conta maior que a saída.

Portanto, tenha sempre disciplina e conhecimento de 
seus gastos e despesas para evitar a utilização de seu che-
que especial.

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

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

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no 
mercado  nanceiro, é formado em Adm de Empresas, 
Pós Graduado em Banking, MBA em Controladoria e 
Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente 
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em  
Pro ssionais Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.

AMIGO
ou inimigo?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

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

Ata da Reunião de Diretoria realizada em 29 de julho de 2021
1. Data, Horário e local: No dia 29/07/2021, às 13:30 horas, realizada de forma remota, nos termos do artigo 14, § 2º, do 
estatuto social da Companhia. 2. Presença: Presentes todos os diretores da Companhia, restando dispensada a convocação. 
3. Mesa: Presidida pelo Sr. Sergio Zimerman, e secretariada pelo Sr. Diogo Ugayama Bassi. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
a abertura de filial da Companhia, na cidade de Brasília, localizada na SHI/S QI 5CC, Bloco F, Loja 210, parte 39 e 57, Subsolo, 
ST de Habitações Hndi, Brasília-DF, e (ii) a indicação de objeto social para a referida filial. 5. Deliberações Tomadas: Instalada 
a reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, 
a abertura da seguinte filial da Companhia: (i) Localizada na cidade de Brasília, SHI/S QI 5CC, Bloco F, Loja 210, parte 39 e 
57, Subsolo, ST de Habitações Hndi, Brasília-DF, CEP: 71615-560. 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 3º do Estatuto Social da 
Companhia, o objeto social para a referida filial. 5.3. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários 
para a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. 6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos aprovada. 
Assinaturas: Mesa: Presidente – Sr. Sergio Zimerman; Secretário – Sr. Diogo Ugayama Bassi. Sra. Valéria Pires Correa, Sr. 
Luciano Rocha Sessim. JUCESP – Registrado sob o nº 432.675/21-8 em 02/09/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

 
 

11ª Vara Cível do Foro Central da Capital - SP – Processo nº 1118155-77.2016.8.26.0100: 
Vistos. Fls. 1997: Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização 
dos correqueridos indicados, defiro a citação editalícia desses, servindo a presente decisão 
como edital. Este Juízo FAZ SABER a Isabela Barchet, Rogério Lopes Padilha e Lucimar da 
Rosa Pereira, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de indenização 
por perdas e danos por Leandro Attie Testa e Roberto Testa Neto. Encontrando-se a parte ré em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente contestação, sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 
dias. Recolha a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 138,18, 
providenciando, no mais, a publicação do edital em jornais de grande circulação, comprovando-se 
nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004432-49.2021.8.26.0609 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Ruslaine Romano, na forma da Lei, FAZ SABER a DÁRIO FRANCISCO DA SILVA QUINGLÊS, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida pelo INSTITUTO 
ADVENTISTA DE ENSINO. Encontrando-se ele em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
12.118,38, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Taboão da Serra, aos 01 de setembro de 2021. 

RB CAPITAL AGROSEC S.A.
CNPJ/MF nº 03.788.738/0001-53 - NIRE 35.300.189.914

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 30.04.2021
Data, Hora, local: 30.04.2021, às 10:20hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, 
Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Renato Bugana Peres, presidente; Karin Antu-
nes Sikorski Fontán, secretária. Deliberações Aprovadas: (i) Aprovar integralmente as contas dos administradores, 
o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, 
publicados em 16.04.2021, no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e Gazeta de São Paulo; (ii) a destinação do pre-
juízo apurado no exercício, no valor de R$ 132.757,28 que será absorvido pela conta de Reserva de Lucros; e (iii) Hou-
ve a renúncia do dividendo em 31.12.2019 no valor de R$ 1.115,44. Encerramento: Nada mais.  São Paulo, 
30.04.2021. Acionista: RB Capital S.A. (Por seus Diretores Marcelo Michaluá e Denise Yuri Santana Kaziura). JUCESP 
406.369/21-5 em 24.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RB Capital Realty XI Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF: 13.303.164/0001-30 - NIRE: 35.300.415.795

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 06.07.2021
Data, hora, local: 06.07.2021, às 16:30 hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° andar, parte, 
Itaim Bibi, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Deni-
se Yuri Santana Kaziura e Secretária: Karin Antunes Sikorski Fontán. Deliberações Aprovadas: (i) As contas dos ad-
ministradores, o relatório da administração, as demonstrações fi nanceiras e o parecer dos auditores independentes do 
exercício encerrado em 31.12.2020, publicados no dia 01.07.2021 no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e Gazeta 
São Paulo; (ii) Destinação do lucro apurado no exercício de 31.12.2020, no valor total de R$ 34.157,96, para a conta 
de Reserva de Lucros. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.07.2021. Acionistas: RB Capital Desenvolvimento Re-
sidencial II - FIP (por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda. – e esta por seus Diretores Régis Dall’Agnese e 
Denise Yuri Santana Kaziura) e RB Capital Commercial Properties S.A. (por seus Diretores Alexandre Rhinow e Renato 
Bugana Peres). JUCESP nº 394.437/21-4 em 19.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RB Capital Realty XIII Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF: 17.011.606/0001-25 - NIRE: 35.300.444.701

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 06.07.2021
Data, Hora, Local: 06.07.2021, às 17 hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, par-
te, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Regis Dall’Agnese; Secretária: Karin 
Antunes Sikorski Fontán. Deliberações Aprovadas: (i) As contas dos administradores, o relatório da adminis-
tração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício encerra-
do em 31.12.2019, publicados no dia 01.07.2021 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Gazeta de São Pau-
lo; (ii) Destinação do prejuízo apurado no exercício de 31.12.2019, no valor de R$ 28.277,88 que será absorvi-
do pela conta de reserva de lucros; (iii) Reeleição para os cargos de membros do Conselho de Administração: (a) 
Régis Dall’Agnese, administrador de empresas, RG 10.489.769-12 (SSP/RS), CPF/MF 895.514.000-20; (b) Ale-
xandre Rhinow, engenheiro, RG 18.759.468-5 (SSP/SP), CPF/MF 152.558.558-47; (c) Adalbero de Araújo 
Cavalcanti, engenheiro, RG 37.46.360 (SSP/BA), CPF/MF 704.506.414-49, todos brasileiros, casados e residen-
tes em São Paulo/SP. Nos termos do Artigo 13, § 1º, do Estatuto Social, ficam ratificados todos os atos pratica-
dos até a presente data, pelos membros do Conselho ora reeleitos, os quais exercerão seus mandatos pelo pra-
zo de 01 ano, contado da presente data e mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse e Declaração 
de Desimpedimento. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.07.2021. Acionistas: RB Capital Desenvolvimen-
to Residencial II – FIP (por seu gestor RB Capital Asset Management Ltda. (por seus Diretores Regis Dall’Agnese 
e Denise Yuri Santana Kaziura); e RB Capital Commercial Properties S.A. (por seus Diretores Alexandre Rhinow 
e Renato Bugana Peres). JUCESP nº 395.315/21-9 em 18.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - PROCESSO Nº 0000505-34.2011.5.15.0043 - DA 3ª VARA 
DO TRABALHO DE CAMPINAS/SP - EXEQUENTES: OLÍVIO RENTAO PADILHA ANTUNES - EXE-
CUTADO: ALMADA TRUCK TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA-EPP E OUTROS (4) - BENITO 
TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial, devidamente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP, site: www.posseimoveis.com.
br/imoveis/judiciais, e-mail: corretor corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br, instagram: https://
www.instagram.com/posseimoveis/, fones: (19) 3896-1400, (19) 38962046 e (19) 99919-2010, es-
tabelecido na Avenida da Saudade, nº 311, Centro, Santo Antonio da Posse/SP, na qualidade de 
corretor nomeado para a alienação judicial do bem penhorado nos autos supra discriminados, nos 
termos do §2º do artigo 2º do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica o presente edital para 
ciência das partes e terceiros interessados de que, no período de 03/09/2021 a 03/01/2022, estará 
recebendo no endereço retro as propostas para a venda judicial do bem abaixo identificado. A pre-
sente venda se dará nos termos deste edital: LOTE ÚNICO - Identificação: PRÉDIO COMERCIAL 
que recebeu o número 290, pela Avenida Brasil, compreendendo – Pavimento Térreo – 121,08 metros 
quadrados, Mesanino – 66,90 metros quadrados e Pavimento Superior – 256,30 metros quadrados; 
totalizando 444,28 metros quadrados. Identificação cadastral: nº 23163-12-23-0232 (Lote 33 – Gleba 
“B”). Objeto da Matrícula nº 51.025 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas/
SP. DATA DA AVALIAÇÃO: 18 de dezembro de 2017. QUANTIDADE: 01 PERCENTUAL DA PE-
NHORA: 100% - VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.288.042,00 (dois milhões e duzentos e oitenta e 
oito mil e quarenta e dois reais). CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO JUDICIAL 1. VALOR MÍNIMO: O 
valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 50% da avaliação. 2. VISITA: fica autorizada a 
visita do imóvel pelos interessados, desde que acompanhados pelo corretor ou por quem for por ele 
indicado, devendo ser apresentada cópia deste despacho, assina eletronicamente, que valerá como 
MANDADO JUDICIAL para possibilitar o ingresso e a visitação do imóvel acima descrito. É vedado 
aos depositários criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, 
IV do CPC, ficando autorizado o uso da força policial, se necessário. 3. FORMAS DE PAGAMENTO: 
a) A VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da homologação 
da proposta vencedora. b) A PRAZO, Registre-se a possibilidade de parcelamento do pagamento do 
valor ofertado, consoante previsão contida no artigo 895, parágrafo 1º do NOVO CPC. 4. Fica escla-
recido que os créditos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 
posse, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição 
de melhorias e multas, sub-rogam-se sob o respectivo preço, por eles não respondendo o adquiren-
te, já que a arrematação de bens através de alienação judicial, tem natureza jurídica de aquisição 
originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação 
do artigo 130-, parágrafo único, do CTN). 5. DO IMÓVEL: O imóvel será vendido pelo caráter “AD 
CORPUS” e no estado em que se encontram. A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos 
em alienação judicial/leilão são de inteira e exclusiva reponsabilidade dos arrematantes/proprietários/
União. O Corretor nomeado, é um mero mandatário, ficando assim, eximido de eventuais responsa-
bilidades por vícios ou defeitos nos bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, 
trocas, consertos, compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer 
dificuldade quanto a: obter/localizar p bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, loca-
lizar o bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as 
providências cabíveis. 6. DA PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor 
mínimo de venda poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação 
do Juízo responsável. Na hipótese de acordo, pagamento ou adjudicação do débito após a publicação 
do despacho de nomeação, mas antes da realização do encerramento da alienação, o corretor res-
ponsável fara jus à integralidade da comissão no montante de 5% (cinco por cento) do valor do bem. 
Além da comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a cargo do arrematante, 
fará jus o corretor nomeado, aos ressarcimentos das despesas incorridas com a remoção, guarda e 
conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, bem como a armazenagem, na 
forma do artigo 789-AQ, VIII, da CLT, que serão acrescidas a execução. O credor que não adjudicar 
os bens conscritos antes do despacho da nomeação, só poderá adquiri-los presencialmente durante 
o certame na condição de arrematante, respondendo, pela integralidade dos honorários do Corretor 
nomeado. Caso o arrematante seja o próprio credor, deverá no prazo de 5 dias, efetuar o depósito do 
valor proposto que superar seu crédito, sob pena de, tornar sem efeito a arrematação, sem prejuízo 
a condenação do pagamento da comissão devida ao corretor nomeado. Os Embargos à arremata-
ção, de acordo com o artigo 903 no Novo Código de Processo Civil, não terão efeito suspensivo da 
venda realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 
procedentes os Embargos. O prazo para eventuais embargos à arrematação ou adjudicação passará 
a fluir na data da alienação Pública, independente de nova notificação. Servirá também o presente 
despacho como OFÍCIO ao Síndico, Administrador, ou Responsável pelo bem objeto da alienação a 
fim de informar por escrito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o SALDO DEVEDOR de eventuais 
taxas, condomínios, multa ou outras despesas ao Corretor, sob pena de ser considerado ato atenta-
tório a dignidade da justiça com aplicação de multa. Aplica-se a presente alienação ao disposto no 
Artigo 893 do Código de Processo Civil. A publicação deste despacho/edital supre eventual insucesso 
nas intimações pessoais e dos respectivos patronos, em especial à executada e/ou sócios, inclusi-
ve aos cônjuges quando for o caso. Deverá o interessado proceder a impressão diretamente pela 
consulta pública processual do PJe, sendo certo que o documento assinado eletronicamente terá 
validade para os devidos fins, nos termos da lei nº 11.419/2006. Observe-se que a autenticidade 
poderá ser aferida mediante consulta ao seguinte endereço na internet: http://pje.trt15.jus.br/primei-
rograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, digitando no campo “número do documento” o 
número do respectivo código de barras. 7. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a) Por agendamento, 
mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefones: (19) 38961400, (19) 38962046 e 
(19) 99919-2010. c) Mediante propostas no site www.posseimoveis.com.br/imoveis/judiciais, e-mail: 
corretor corretorudicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio da Posse, 09/09/2021 BENITO 
TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP.

SP Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ nº 12.142.391/0001-68 - NIRE 35224344721
Extrato da 8ª Alteração e Consolidação do Contrato Social 

Pelo presente instrumento: Intecom Participações Ltda., com sede social, Barueri/SP, CNPJ 11.613.649/0001-02, JUCESP 
sob o NIRE 35.223.940.002, em 29.12.2009, representada por seu administrador Alair Martins Júnior, brasileiro, casado, em-
presário, CPF: 534.270.256-91, RG nº MG-6.174.536, SSP/MG, residente em São Paulo/SP. Única sócia da SP Empreendimen-
tos Imobiliários Ltda., resolvem, de comum acordo, alterar o contrato social: 1. reduzir o capital social, por considera-lo ex-
cessivo, nos termos do inciso II, do artigo 1.082 do Código Civil, em R$ 4.000.000,00, passando este de R$ 4.073.307,00, dividi-
do em 4.073.307 quotas, com valor de R$ 1,00 cada, para R$ 73.307,00, dividido em 4.073.307 quotas, com valor nominal de R$ 
0,02 cada, totalmente subscritas e integralizadas. A Sociedade deverá realizar o pagamento do resgate das quotas no prazo de 
até 15 dias, contados do registro deste ato na JUCESP, por meio de transferências de bens ou direitos. 2. por força do artigo 12 
da Lei nº 6.404/76, a Sócia Única decide realizar o grupamento das 4.073.307 quotas da Sociedade, com valor nominal de R$ 
0,02 cada, na proporção de 55,57 de quota antiga para 1 de quota nova, de forma que a totalidade de quotas emitidas pela So-
ciedade passe a ser de 73.307 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada. Alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social: “Cláu-
sula 5ª. O capital da sociedade é de R$ 73.307,00, dividido em 73.307 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmente 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional pela Sócia Única. § Único. A responsabilidade da Sócia Única é restrita 
ao valor do capital social integralizado e esta responde exclusivamente pela sua integralização, não respondendo subsidiaria-
mente pelas obrigações assumidas pela Sociedade Unipessoal.” 3. consolidação do Contrato Social. Nada mais. Barueri/SP, 
08.09.2021. Sócia: Intecom Participações Ltda. - p. Alair Martins Júnior - Administrador.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 – PROCESSO Nº 

3004/2021 - RERRATIFICADO: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana e podas 
de árvores em vias públicas, para a Secretaria M. de Agropecuária, 
Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, conforme especificações 
contidas no Edital. Abertura dia 23/09/2021, as 09h.
O Edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através 
do site www.capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais.

Capão Bonito/SP, 09 de Setembro de 2021.
Dr. Júlio Fernando Galvão Dias - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL Nº 009/2021-FAMESP/HC
Acha-se à disposição dos interessados de 10 a 15 de setembro de 2021, das 8:00 às 11:30 horas e 
das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar - FAMESP, localizada na Rua João Butignolli, s/nº, Distrito de Rubião Junior, Município de 
Botucatu, Estado de São Paulo, Fone (14) 3881-4811, site www.famesp.org.br/compras/Botucatu/
FAMESP/modalidade Solicitação de Proposta Comercial o EDITAL DE SOLICITAÇÃO DE 
PROPOSTA COMERCIAL Nº 009/2021-FAMESP/HC, que tem como objetivo a Solicitação de 
proposta comercial para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS (ÁCIDO 
TRICLOROACÉTICO 800 MG/ML (80%), PAPAÍNA 100 MG/G (10%), ÁCIDO NÍTRICO 70%, 
CLORETO FÉRRICO 0,5G/G, ETC.) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE 
FARMÁCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU 
(HCFMB), de acordo com as características descritas no Anexo I - Termo de Referência.  
As propostas deverão ser entregues via correios ou através do e-mail: compras@famesp.org.br,  
até o dia 15 de setembro de 2021, às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação  
para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, localizada na Rua João Butignolli, s/nº - Distrito  
de Rubião Junior - Botucatu - Estado de São Paulo, CEP 18.618-220 - Caixa Postal 504,  
Fone (0xx14) 3881-4811 - A/C SEÇÃO DE COMPRAS DA FAMESP.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
TORNA PÚBLICO - PREGÃO  PRESENCIAL

PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

 E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS.
Data da realização: 20/09/2021.

Entrega de Envelopes: até as 14:00 horas - Protocolo Geral da Câmara Municipal de Caieiras -

Rua Albert Hanser, n.º 80 – Centro- Caieiras/SP.

Horário de início da sessão: 14:30 horas

Local da Sessão: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Caieiras -

 sito à Rua Albert Hanser, n.º 80 – Centro, Caieiras/SP.

CORPO DE BOMBEIROS
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na UGE 180199 - Administração do Corpo de Bombeiros a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/0051/21
PROCESSO Nº 2021199077
OFERTA DE COMPRA Nº 180199000012021OC00121
LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180199 Administração do Corpo de Bombeiros sito à 
Praça Clóvis Bevilácqua, 421 - 3º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações.
OBJETO: Aquisição de 650 (seiscentos e cinquenta) cintos de ancoragem básica a serem distribuídos ao efetivo 
do Corpo de Bombeiros.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 24/09/21, sendo realizada por meio eletrônico através 
do site www.bec.sp.gov.br.
EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital pelo site www.bec.sp.gov.br, 
www.e-negociospublicos.com.br e www.corpodebombeiros.sp.gov.br.
Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 
horas, pelos tels: (11) 3396-2225, 3396-2234 e 3396-2011.
Autoridade Subscritora do Edital: Ten Cel PM Alexandre Merlin
Pregoeiro: Cap PM Daniel Luiz Sobral.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: COMUNICADO
Comunicamos que a sessão de processamento do Pregão Eletrônico nº 23/00019/21/05 - Oferta de 
Compra nº 081101080462021oc00234, Objeto: CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE PLANOS DE AS-
SISTÊNCIA À SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOS-
PITALAR, PRONTO SOCORRO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZA-
DOS E COMPLEMENTARES, SERVIÇOS AUXILIARES, PARTOS E CIRURGIAS, AOS EMPREGADOS DA FDE, 
ASSIM COMO AOS SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES ECONÔMICOS, NO TIPO CONTRATAÇÃO COLETI-
VO EMPRESARIAL, COM ABRANGÊNCIA NO ESTADO DE SÃO PAULO E, EM CASO DE URGÊNCIA E EMER-
GÊNCIA, NECESSARIAMENTE, ABRANGÊNCIA NACIONAL, SEM LIMITE DE UTILIZAÇÃO, que aconteceria 
às 10:30h do dia 10/09/2021, está ADIADA SINE DIE, conforme solicitação da área técnica demandante.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
908/21, PROCESSO Nº 2021/00921, Oferta de Compra 092301090572021OC01020 para constituição 
de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de CONJ. CATETER P/
HEMODIALISE DUPLO LUMEN 11,5/13 FR-19 A 20CM, CONJ.P/HEMODIALISE DUPLO 
LUMEN 11,5/13 FR - 15 A 17CM, CONJ. CATETER  P/HEMOD. TRIPLO LUMEN 11,5/13FR 
- 19 A 20 CM, CJTO CATETER P/HEMODIALISE T.LUMEN,CAL11,5/13FR,COMP15 
A17CM, com cessão em comodato de equipamentos, incluindo acessórios e insumos que lhes sejam 
inerentes e assistência técnica, cuja sessão será realizada no dia 23/09/2021, às 09:00 horas. O edital na 
íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br a partir de 
10/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO LIMA e suplentes.

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

10 e 11/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1012734-47.2016.
valor total: R$ 20,00



  

                 




  
  K-10e11/09

10 e 11/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0008394-26.2019.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
  K-10e11/09


  

 

   
  
    
      


      

10 e 11/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1070949-67.2016.
valor total: R$ 30,00
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10 e 11/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004662-17.2019.
valor total: R$ 20,00



     
              
                
                   
               

 

  K-10e11/09

10 e 11/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003574-10.2020.
valor total: R$ 20,00




             
              


                 

          K-10e11/09

10 e 11/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1033456-57.2019.
valor total: R$ 20,00







    


           K-10e11/09

10 e 11/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1112684-80.2016.
valor total: R$ 30,00
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10 e 11/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1022033-26.2021.
valor total: R$ 20,00
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10 e 11/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1042854-32.2013.
valor total: R$ 20,00






 
  


     K-10e11/09

10 e 11/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0034578-48.2021.
valor total: R$ 30,00
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AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

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

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

10/09
10 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1016468-86.2018.
valor total: R$ 50,00

                





 
   




                    

                 

                   

                  


                 
   

 
                   

 
 



                  
  



     
  


 

                  
                
               
               

     



 K-10/09

10/09
10 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0026840-35.2019.
valor total: R$ 50,00

                 

 
 


 
  







   
                  


  
              




                   


  
                  
 
               


              
     

                 


  

             


               
               

  
 K-10/09

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

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

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

10/09
10 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0026840-35.2019.
valor total: R$ 50,00

                 

 
 


 
  







   
                  


  
              




                   


  
                  
 
               


              
     

                 


  

             


               
               

  
 K-10/09

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017349-75.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LEILA HASSEM DA PONTE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que 
Ulma Brasil F�rmas e Escoramentos Ltda., vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADOS os 
executados Marcal Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda., CNPJ nº 55.211.684/0001-62 e José Maria Mileo 
Azulay, CPF nº 008.785.762-66, para efetuar o pagamento no valor de R$ 516.940,25, fixado em Sentença no proc. 
1126154-47.2017.8.26.0100. Expede-se edital para que pague a quan�a fixada, acrescido de custas processuais em até 15 
dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido de multa e honorários 
em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar impugnação em até 15 dias úteis. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de 
agosto de 2021       P-10e11/09 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000445-61.2015.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional 
VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA 
DE ALIMENTOS PENHA EIRELI - EPP (SUPERMERCADO PENHA), CNPJ 15.784.477/0001-82, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de DAMAPEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPÉIS LTDA., obje�vando o recebimento da importância de R$ 
5.274,68(Jan./15), valor atualizado para R$ 7.228,76 em 10/2015, decorrente do inadimplemento da duplicata Mercan�l Por Indicação nº 
2212105U emi�da em 02/09/2014, com vencimento em 02/10/2014, protestado em 14/10/2014. Encontrando-se os executados em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 3(três) dias, efetuar(em) o 
pagamento do valor reclamado, sob pena de penhora, fixando honorários advoca�cios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, 
adver�dos os executados, de que em caso de pagamento do valor reclamado no prazo de 3(três) dias, os honorários advoca�cios serão reduzidos 
pela metade, ficando adver�do(s),ainda, que poderá(ão), dentro do prazo de 15 (quinze) dias, embargar a execução ou reconhecendo o crédito do 
exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, requerer(em) 
seja(m) admi�do(s) a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 
Não sendo embargada a ação 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 26 de agosto de 2021.     P-10e11/09 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008813-60.2019.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da 
Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Lopes Gomes, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) LUIS CARLOS DA SILVA GONÇALVES, à Rua Cardeal Leme, 922 – Vila Virgínia, Cep 14030-270, Ribeirão Preto – SP, que 
por este Juízo tramita uma ação de Inventário movida por Geni Barbara Faria. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta (art.626 do Código de Processo Civil) e para 
dizer, no prazo de 15(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e após concluídas as citações, sobre 
as primeiras declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e 
contestar a qualidade de quem foi incluído no �tulo de herdeiro (art.627, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Fica 
adver�do que decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação para todos os 
atos do processo, caso em que será nomeado curador especial (art.257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de setembro de 2021.   P-10e11/09 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008813-60.2019.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da 
Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Lopes Gomes, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) SUELI DE FÁTIMA GONÇALVES DE SOUZA, à Rua Mariana Junqueira,685 – Centro, Cep 14015-010, Ribeirão Preto – SP, 
que por este Juízo tramita uma ação de Inventário movida por Geni Barbara Faria. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta (art.626 do Código de Processo Civil) e para 
dizer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e após concluídas as citações, sobre 
as primeiras declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e 
contestar a qualidade de quem foi incluído no �tulo de herdeiro (art.627, incisos I,II e III, do Código de Processo Civil). Fica 
adver�do que decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação para todos os 
atos do processo, caso em que será nomeado curador especial (art.257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de setembro de 2021.    P-10e11/09 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1009146-66.2015.8.26.0020 A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a Emy Moritaka, CPF nº 103.244.738-93 que Condomínio Edi�cio American Life ajuizou Execução de 
Título Extrajudicial para recebimento de R$ 28.426,15 decorrente do inadimplemento da dívida confessada por 
instrumento (parcelas 21 a 40). Estando a ré em lugar incerto e não sabido, expede-se edital de CITAÇÃO para que em 03 
dias, a contar do prazo supra, pague o débito atualizado, acrescido dos honorários advoca�cios arbitrados em 10% 
conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os 30 dias supra, prazo em que poderá apresentar embargos em até15 dias, o não 
pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, avaliação, in�mação e seguimento da execução, nos termos dos 
arts. 829 e ss do CPC. Ficando adver�da de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de agosto de 2021.  P-10e11/09 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1056392-36.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) STAR MAGAZINE IMPORTADORA EIRELI, CNPJ 30.769.559/0001-41, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Adalberto Galdino da Silva. Foi determinada a sua CITAÇÃO, proc. 1056392-36.2020.8.26.0100, 
obje�vando a res�tuição do valor pago pelo Autor (R$1.079,00), bem como, a condenação ao pagamento do dano moral 
de 10 salários-mínimos, reconhecido o vínculo da relação de consumo decorrente da compra do Smartphone Xiaomi 
Redmi Note 8 64 Gb Versão Global Violeta - Cód Produto�06941059635703, este não entregue. Estando o réu em lugar 
ignorado, expede-se o presente edital para que, no prazo de 15 dias contados do decurso do prazo do edital, conteste a 
ação. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor 
conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. São 
Paulo, aos 19 de agosto de 2021.     P-10e11/09 

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 6ª VARA CÍVEL - Rua Vinte e Três
de Maio,  107 -  V i la Tereza -  CEP 09606-000 -  Fone: (11)  2845-9557  -  São
Bernardo do Campo-SP - E-mail: saobernardo6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITA-
ÇÃO - Prazo de 20 dias  -  Processo nº 0013604-24.2019.8.26.0564 .  O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de
São Paulo, Dr(a). PATRICIA SVARTMAN POYARES RIBEIRO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ERNESTO JOSE DE CARVALHO, RG 18886954, CPF 125.590.698-
73, , que lhe foi proposta uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA por parte de
CENTRO EDUCACIONAL PAULISTA CEP LTDA., alegando em síntese: Efetivada
penhora 'on line', no valor de R$ 170,48, no BancoSantander e R$ 441,19, na CEF,
de t i tu lar idade do devedor.  Encontrando-se o devedor em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 05 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente IMPUGNAÇÃO.
Não sendo impugnado a penhora, o valor será levantado pela parte credora. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado
e passado nesta cidade de SãoBernardo do Campo, aos 24 de agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002079-28.2019.8.26.0176. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro de Embu das Artes/SP, Dr(a). Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a (os) Impacto 
Soluções Em Montagens Construtivas Eirelli, CNPJ n. 08.310.697/0001-09, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
José Inácio Pereira Restaurante Me, Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o 
pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 20.795,74 em julho/20, ref. as notas fiscais nºs 000084, 00093 e 000094, 
anexo ao autos, devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 e 702 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir -se-á 
de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Embu das Artes, 01 de setembro de 2021. 
 

 
 
 
  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de veículos e caminhões a serem utilizados pelas Secretarias 
requisitantes, com prazo de entrega em até 90 (noventa) dias para os veículos 
e 150 (cento e cinquenta) dias para caminhões, de acordo com as descrições 
constantes do Anexo I, que faz parte do processo licitatório. O edital está disponível 
gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.
br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente à Pregoeira Cátia de 
Freitas S. Leite, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado 
à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/
SP, às 09:00 horas do dia 22 de setembro de 2021. Informações através dos 
telefones nºs.: (19) 3834-9176 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 09 DE SETEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2021 - EDITAL Nº 152/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de cateter uretral e insumos para insulino-dependentes, para 
atendimento de Liminares Judiciais da Secretaria Municipal de Saúde, através 
do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 
(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias, de acordo com 
a descrição constante do Anexo I, que faz parte integrante do processo licitatório. 
O edital está disponível gratuitamente, através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.
com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma 
ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 22 
de setembro de 2021, às 09:00 horas. Maiores informações, no Departamento 
de Licitações, através do telefone nº (19) 3834-9202 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 09 DE SETEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 - EDITAL N° 154/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de Capacitação 
Funcional Permanente, da Plataforma Google Suite For Education, sendo contrato 
durante o período de 08(oito) meses, de acordo com a descrição constante do 
Anexo I, que faz parte integrante do processo licitatório. O edital está disponível 
gratuitamente, através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.
sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – 
Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 22 de setembro de 2021, às 14:00 
horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, através do telefone 
nº (19) 3834-9202 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 09 DE SETEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021 - EDITAL N° 155/2021

2° CLiCHÊ -
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Sexta-feira, 10 De Setembro De 2021 Economia
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] 

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.

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] 

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.

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] 

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 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. 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. 

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.

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. 
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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 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 

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. 

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. 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 - 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. 
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 07/2021 – PROCESSO DE 

COMPRA Nº 999.010/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição 
de Big Bag de Ráfia. O Pregoeiro, nos ter-
mos da Ata da Sessão Pública de fls. 82/83, 
DECLAROU FRACASSADOS os itens 1 e 
2 em virtude dos preços ofertados serem 
incompatíveis com os praticados no merca-
do. São Caetano do Sul, 09 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

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
COTIA/SP

Data do leilão: 10/09/2021 - A partir das: 13:30 as 13:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. COTIA 
– COD. 0906 – AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 500, VILA 
MONTE SERRAT, COTIA/SP. HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial 
matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida Calim Eid, nº 2842, 
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-2791-
2274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do 
EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto 
Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 
08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante 
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRE-
SA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente 
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do 
sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de 
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e 
devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada 
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira 
escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos 
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital 
deverão procurar uma Instituição Financeira com a antecedência ne-
cessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários 
e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, 
sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no 
momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus 
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão univer-
sal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das 
execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, 
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão 
por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante 
fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não 
sejam localizados.
SED: 375 – Contrato: 802630072270-0 - CREDOR: EMGEA - EMPRE-
SA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HI-
POTECARIA PIRATINI – CHP.
DEVEDOR(ES): ALBERTO TADEU ZUZARTE, BRASILEIRO, AUXI-
LIAR DE ESCRITORIO, RG: 20.039.755-2 -SP, CPF: 132.912.558-44, 
SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge, se casado(a) estiver e GILVAN GOMES 
DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, CABELEIREIRO, RG: 5.775.930-SP, 
CPF: 652.642.588-72, SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge, se casado(a) 
estiver. Imóvel sito à: ESTRADA DO EMBU Nº 1951, APARTAMENTO 
Nº 18, LOCALIZADO NO TERREO OU PRIMEIRO PAVIMENTO DO 
BLOCO 5, EDIFICIO CARIBE, DO EMPREENDIMENTO DENOMINA-
DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DAS ARTES, COTIA/
SP. Contém 44,9700m2 de área privativa, 17,4650m2 de área comum 
de garagem, correspondente a uma vaga de estacionamento para um 
veículo de passeio, em local descoberto e indeterminado, sujeita à atua-
ção de manobrista; 6,1289m2 de área de uso comum, totalizando a 
área bruta de 94,7599m2 e área de construção de 64,1989m2, área 
de infra estrutura e de lazer de 26,1960m2, cabendo-lhe uma partici-
pação nas despesas gerais e demais coisas comuns do condomínio de 
0,6250% e nas despesas específicas de 5%, cabendo-lhe ainda uma 
fração ideal de 54,3750m2 ou 0,6250% na totalidade do terreno. COM 
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E 
ACESSORIOS. 
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 38.319,62
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 177.000,00

São Paulo, 21 de Agosto de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
21/08, 31/08 e 10/09/2021

RATIFICAÇÃO
Processo de Compras: 595/2021 - Inexigi-
bilidade: 05/2021 – Contratada: UpToDate, 
referente a prestação de serviço de assina-
tura que consiste no banco de dados on-line 
do “UpToDate” – Anywhere, no software e na 
documentação do usuário e uma assinatura 
do componente complementar do “UpToDa-
te Advanced”, pelo período de 12 meses. 
Diante da manifestação da assessoria jurídi-
ca constante do processo, RATIFICO a Ine-
xigibilidade de licitação, com base no Inciso 
I do Artigo 25, bem como ao § 4º do artigo 
32 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções, Valor total: R$ 318.604,00 (trezentos e 
dezoito mil, seiscentos e quatro reais)) con-
forme memorando acostado a página 03 do 
processo. Data de assinatura: 03/09/2021.
São Caetano do Sul,09 de setembro de 2021.

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo - Reitor 

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 022/2021. PROCESSO Nº 
038/2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021. O MUNICIPIO DE 
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA, com sede na Rua Angelina Reghini 
Fontaneti, nº 457 Centro, na cidade de Santa Cruz da Esperança, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n. 01.611.007/0001-
02, torna público que se encontra aberto processo licitatório, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, do tipo Menor 
Preço Por Item, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTAS 
INFORMATIZADAS, SOFTWARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS 
E PLANEJAMENTO URBANO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO V.  Os envelopes deverão ser 
entregues até às 09h00min do dia 29 de setembro de 2021, no 
setor de licitações na sede desta Prefeitura. O início da sessão 
para abertura dos envelopes será iniciado às 9h10min do mesmo 
dia, em ato público na Sala de Reuniões, também na sede desta 
Prefeitura. Santa Cruz da Esperança, 09 de setembro de 2021. 
Marcos Antônio Bazilio - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2021 - LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021 – 
OBJETO: ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE 
BARRINHA – O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal comunica aos interessados que realizará 
nos termos da Legislação correlata, às 10:00 horas do dia 01 de outubro de 2021, no endereço 
eletrônico www.arremataronline.com.br, Leilão Público, tipo Maior Lance, para alienação de bens 
móveis inservíveis de sua propriedade e que serão vendidos no estado em que se encontram. A 
alienação será conduzida pelo Leiloeiro Público Oficial CARLOS CHUI, inscrito na JUCESP sob o nº 
547. Os bens a serem leiloados poderão ser examinados pelos interessados na forma estatuída no 
edital regulador do certame. O Edital completo com a relação dos bens disponibilizados, informações 
e outros detalhes, poderão ser consultados ou retirados no Paço Municipal localizado na Praça 
Antônio Prado nº 70 – Centro – Barrinha/SP, bem como no site do município www.barrinha.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser requeridas por meio do telefone (16) 3943-9400 – Ramal 
de Licitações Públicas do Município de Barrinha, ou com o Leiloeiro – Telefone Comercial - (11) 
2914-4535 – celular: (11) 98107-8822. Veja mais no site do Leiloeiro: www.arremataronline.com.br. 
Barrinha/SP, em 09 de setembro de 2021. JOSÉ MARCOS MARTINS - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 099/2021 PROCESSO 
Nº 156/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CASTRAÇÃO E CUIDADOR DE ANIMAIS (CÃES E GATOS), COM FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS necessários à execução dos serviços, 
visando a manutenção das atividades do Canil e Gatil Municipais, pelo período de 12 
(doze) meses, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no 
Termo de Referência – Anexo I. Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 28 
de setembro de 2021, as 09h00 – Obtenção do Edital: gratuito através do site www.
novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes 
Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-
9015 das 07h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas – Novo Horizonte, 09 de 
setembro de 2021 – FABIANO DE MELLO BELENTANI – PREFEITO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20-2021. EDITAL Nº 72-2021. 
PROCESSO Nº 795-2021. OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção, por meio 
do sistema de registro de preços, que serão destinados a Secretarias Municipais. 
Entrega parcelada e conforme necessidade pelo período de 12 (doze) meses. ENTREGA 
E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 24/09/2021 às 09h00min. O edital, na íntegra, 
poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitação, Rua 09 de Julho, 15-20, Vila Jacy, 
Macatuba, das 08h00 às 16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.
br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (14) 
3298-9819. Macatuba, 09 de setembro de 2021. Anderson Ferreira - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITACÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra 
aberto nesta municipalidade Processo de Licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Sob 
nº 24/2021, cujo objeto é Contratação de empresa 
seguradora visando à prestação de serviços de Se-
guros de veículos, máquinas e equipamentos que 
compõem a Frota da Prefeitura Municipal de Juqui-
tiba. O Critério de julgamento das propostas será o 
menor preço global. A apresentação dos envelopes 
e a abertura do Pregão será às 10h00min. do dia 
22/09/2021, na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura. O edital completo encontra-se a disposi-
ção dos interessados no Setor de Licitações, sito 
a Rua Jorge Victor Vieira, nº 63, Centro, Juquitiba, 
ou solicitar via email: licitacao@juquitiba.sp.gov.br.

Juquitiba, 09 de setembro de 2021.
AYRES SCORSATTO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000
Tel./fax: (11) 46814311 - Site: www.juquitiba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
EDITAL N.º 90/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2021 - PROCESSO N.º 90/2021.  

Início Cadastro de Propostas: 13/09/2021 às 08h:00 Término Cadastro de Propostas: 
24/09/2021 às 08h30min Abertura de Propostas Iniciais: 24/09/2021 às 08h30min 
Início do Pregão (Lances): 24/09/2021 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 a 
aquisição de óleos lubrificantes de 1ª linha (Homologado por Montadoras) para a 
manutenção de veículos da frota municipal, destinado a prolongamento da vida útil 
de motores, câmbios, diferenciais, sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos e 
sistemas de freio, 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

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1916/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA TIPO LED NA AREA DE LAZER PINHEI-
RINHO, ÁREA DE LAZER DO JD. NOVA ÉPOCA, 
PRAÇA JARDIM DOM PEDRO, PRAÇA DOS 
IPÊS, PRAÇA DANIEL MUNHOZ GARCIA PEREZ 
E PRAÇA CECAP, CONFORME DESCRITO NO 
PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITI-
VO, NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E NOS 
DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTE-
GRANTE DO PRESENTE EDITAL.
Homologo o parecer da Comissão Permanente de 
Licitações que considerou vencedora a empresa: 
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS 
LTDA – EPP pelo valor total de R$ 1.653.152,98 
(um milhão e seiscentos e cinquenta e três mil e 
cento e cinquenta e dois reais e noventa e oito cen-
tavos), adjudicando-lhe o objeto deste edital.

Araraquara, 09 de Setembro de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 
093/2021 - Processo Licitatório n.º 2707/2021;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:15 horas 
do dia 24 de Setembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Às 14:30 horas do dia 24 de Setembro de 2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA 
A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRE-
TO QUE SERÃO UTILIZADOS PRINCIPALMEN-
TE NA EXECUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 
PREVISTOS PELO “PROGRAMA MINHA MO-
RADA”, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 
QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE EDITAL.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados 
para acesso deve ser feita na página inicial no sítio 
do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, no link: 
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

Araraquara, 09 de Setembro de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2021;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:15 horas 
do dia 23 de SETEMBRO de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Às 10:30 horas do dia 23 de SETEMBRO de 2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 
MARMITEX, POR UM PERIODO DE 12 MESES, 
PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SU-
PRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 
QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESEN-
TE EDITAL.
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados 
para acesso deve ser feita na página inicial no sítio 
do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, no link: 
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

Araraquara, 09 de Setembro de 2021.
ROSELI DO CARMO GUSTAVO DA SILVA

Presidente da FUNDESPORT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE 
DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

O Prefeito de Embu das Artes TORNA 
PUBLICO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
047/2021 - Processo nº 11.837/2021 
– Registro de Preços para à Aqui-
sição Estimada de Medicamentos 
para suprir as unidades de Saúde, 
com sessão marcada para as 10h do 
dia 22/09/2021. Edital e informações 
poderão ser obtidos junto ao Depto. de 
Licitações, das 09h às 16h, (11) 4785-
3618/3475, suprimentos@embudasar-
tes.sp.gov.br e/ou www.embudasartes.
sp.gov.br. 

A Prefeitura de Embu das Artes TORNA 
PÚBLICO: 

Que realizará no dia 28/09/2021, às 
18h, na Câmara Municipal de Embu 
das Artes, à Rua Marcelino Pinto Tei-
xeira, 150 – Embu das Artes-SP, AU-
DIÊNCIA PÚBLICA para Avaliação e 
Cumprimento das Metas Fiscais do 2º 
quadrimestre de 2021.  

Que realizará no dia 28/09/2021, às 
18h30m, na Câmara Municipal de 
Embu das Artes, à Rua Marcelino Pinto 
Teixeira, 150 – Embu das Artes-SP, AU-
DIÊNCIA PÚBLICA para apresentação 
e entrega do Projeto de Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) 2022. 

Em 09/09/2021. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 056/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
307/2021 - Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de cuidadores e en-
carregados da limpeza, no asilo “Casa Emanuel” 
na cidade de Tupã, em face do cumprimento ao 
disposto na sentença nos autos de nº 1007641-
56.2020.8.26.0637. Abertura: 23/09/2021, às 
08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por 
Lote. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 
localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), 
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Estância 
Turística de Tupã, em 09 de setembro de 2021. 
Caio K. P. Aoqui, Prefeito Municipal

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE CONTRATO Nº 67/2021 – PROC. Nº 4190/2021 – CONTRATADA: 
S.A “O ESTADO DE SÃO PAULO” – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

JORNALÍSTICA PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL ANUAL IMPRESSO DO 
JORNAL S.A “O ESTADO DE SÃO PAULO”.  DATA DA ASSINATURA: 09/09/2021. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR TOTAL: R$ 1.172,08. CONTRATANTE: Gabinete 
do Prefeito.

RESUMO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 77/2020 – PROC. Nº 300.090/2020 
– CONTRATADA: COMERCIAL NUTRI PECUÁRIA DIAS LTDA.-EPP. OBJETO: Fica prorro-
gado o contrato supra descrito pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 22 de julho e alte-
ração para suprimir o item 03 (R$ 6.500,00), o qual correspondente ao percentual de 12,71% 
(doze vírgula setenta e um por cento). O valor total com reajuste (IGPM) no percentual de 
35,75% (fl s. 156) é de R$ 60.588,65 (sessenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e ses-
senta e cinco centavos). DATA DA ASSINATURA: 20/07/2021. CONTRATANTES: Secretaria 
Municipal de Segurança e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 80/2020 – PROC. Nº 10.375/2019 – 
LOCADORES: NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP. OBJETO: 
Fica rerratifi cada a CLÁUSULA TERCEIRA do 5º Termo Aditivo (fl s. 1983/1984), constando 
a seguinte redação. Onde se lê: “DO EMBASAMENTO LEGAL. CLÁUSULA TERCEIRA - O 
presente termo foi elaborado com fulcro na interpretação extensiva ao art.57, II, da Lei nº 
8.666/93, bem como no artigo 1º, inciso I, devidamente atualizados”. Leia-se: “DO EMBA-
SAMENTO LEGAL. CLÁUSULA TERCEIRA - O presente termo foi elaborado com fulcro no 
artigo 57, §1º, II, da Lei nº 8.666/93, bem como no artigo 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 
11.092/2017”. DATA DA ASSINATURA: 31/08/2021. CONTRATANTE: Secretaria Municipal 
de Saúde.

RESUMO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2020 – PROC. Nº 300.109/2020 
– CONTRATADA: BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO ELETRÔNICA LTDA. OBJETO: Fica pror-
rogado, o prazo de vigência do contrato supra descrito, por 12 (doze) meses, a partir de 10 
de setembro de 2021. Valor Total R$ 6.088.762,85. DATA DA ASSINATURA: 08/09/2021. 
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2021 – PROC. Nº 300.113/2021 – 
DETENTORA: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS 
EIRELI-EPP. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPA-
MENTOS ELETROELETRÔNICOS. DATA DA ASSINATURA: 09/09/2021. PRAZO DE VI-
GÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGIS-
TRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 32 – FOGÃO ELÉTRICO COM 2 BOCAS CORPO 
EM AÇO INOX AQUECEDORES FEITOS EM FERRO FUNDIDO COM NÍVEIS DE TEM-
PERATURA PARA TODOS OS TIPOS DE PANELAS COM RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS 
POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 2000 WATTS VOLTAGEM 127 VOLTS; MEDIDAS 
APROXIMADAS (C x L x A) 5000 x 2800 x 850 CM – R$ 139,00 a un. Item 35 – LIQUIDIFI-
CADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE 04 LITROS 110 VOLTS MO-
TOR 05 CV COM TAMPA EM INOX GABINETE EM ALUMÍNIO PODIDO ROTAÇÃO 3500 
RPM – R$ 475,00 a un. Item 36 – LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL 
CAPACIDADE 04 LITROS 110 VOLTS MOTOR 05 CV COM TAMPA EM INOX GABINETE 
EM ALUMÍNIO PODIDO ROTAÇÃO 3500 RPM. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE 
PARA ME/EPP – R$ 475,00 a un. Item 37 – ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL 
CORPO EM AÇO INOX RESERVATÓRIO DE BICA NÃO ARMAZENA BASE EM POLIPRO-
PILENO AUTOMÁTICO INDICADO PARA LARANJA E LIMÃO DESMONTÁVEL; COMPRI-
MENTO DO FIO 1M ROTAÇÃO 1740 RPM POTÊNCIA DE 14 CV 220 W; 01 VELOCIDADE; 
PESO APROXIMADO 39 KG; VOLTAGEM 127/220; JOGO DE CARAMBOLAS EM POLIES-
TIRENO – R$ 220,00 a un. Item 38 – ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL CORPO 
EM AÇO INOX RESERVATÓRIO DE BICA NÃO ARMAZENA BASE EM POLIPROPILENO 
AUTOMÁTICO INDICADO PARA LARANJA E LIMÃO DESMONTÁVEL; COMPRIMENTO 
DO FIO 1M ROTAÇÃO 1740 RPM POTÊNCIA DE 14 CV 220 W; 01 VELOCIDADE; PESO 
APROXIMADO 39 KG; VOLTAGEM 127/220; JOGO DE CARAMBOLAS EM POLIESTIRE-
NO. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP – R$ 220,00 a un. Item 41 
– LAVADORA DE ROUPAS SEMI AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE PARA LAVAR ATÉ 
05 KG 2 NÍVEIS DE ÁGUA 2 MOLHOS DIMENSÕES APROXIMADAS (A x L x P) 89 x 49 x 
54 CM PAINEL MECÂNICO COM TIMER ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR DISTRIBUI 
O SABÃO EM PÓ SEM MANCHAR OS TECIDOS POSSUI 10 PROGRAMAS DE LAVA-
GEM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E RETÉM OS FIAPOS DAS ROUPAS CONSUMO 
KWH 008 KWH, CICLO POTÊNCIA APROXIMADA 300 WATTS VOLTAGEM 127V NA COR 
BRANCA – R$ 430,00 a un. Item 42 – LAVADORA DE ROUPAS SEMI AUTOMÁTICA COM 
CAPACIDADE PARA LAVAR ATÉ 05 KG 2 NÍVEIS DE ÁGUA 2 MOLHOS DIMENSÕES 
APROXIMADAS (A x L x P) 89 x 49 x 54 CM PAINEL MECÂNICO COM TIMER ABERTU-
RA DA TAMPA SUPERIOR DISTRIBUI O SABÃO EM PÓ SEM MANCHAR OS TECIDOS 
POSSUI 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E RETÉM OS 
FIAPOS DAS ROUPAS CONSUMO KWH 008 KWH, CICLO POTÊNCIA APROXIMADA 300 
WATTS VOLTAGEM 127V NA COR BRANCA. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE 
PARA ME/EPP – R$ 430,00 a un. Item 47 – VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE COM 
REGULAGEM DE INCLINAÇÃO HÉLICE COM 5 PÁS DIÂMETRO 50 CM, VELOCIDADE 
AJUSTÁVEL, POTÊNCIA MÍNIMA 140W BIVOLT COM CHAVE SELETORA 127/220V – R$ 
217,00 a un. Item 48 – VENTILADOR TIPO DE MESA OSCILANTE GRADE PROTETORA 
EM POLIPROPILENO 6 PÁS EM POLIPROPILENO MEDIDAS APROX ALT 5100CM LARG 
35CM PROFUND 28CM 3 VELOCIDADES COM REGULAGEM DE ALTURA COM INCLI-
NAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL – R$ 167,00 a un. Item 49 – VENTILADOR TIPO DE MESA 
OSCILANTE GRADE PROTETORA EM POLIPROPILENO 6 PÁS EM POLIPROPILENO 
MEDIDAS APROX ALT 5100CM LARG 35CM PROFUND 28CM 3 VELOCIDADES COM 
REGULAGEM DE ALTURA COM INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL. *ITEM DESTINA-
DO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP – R$ 167,00 a un. Item 54 – BATEDEIRA PLA-
NETÁRIA 12 VELOCIDADES INOX PRETO POTÊNCIA 750 W TIGELA DE 4 LITROS EM 
AÇO INOX MULTIFUNCIONAL PODENDO SER UTILIZADO COMO FORMA NO FREEZER 
OU NO FORNO FUNÇÃO PARTIDA SUAVE E 12 VELOCIDADES PROPORCIONANDO 
MAIOR PRECISÃO VENTOSAS ULTRA RESISTENTES PARA MANTER A ESTABILIDADE 
EM TODOS OS NÍVEIS DE POTÊNCIA TRÊS BATEDORES MASSAS LEVES PESADAS 
E CLARA EM NEVE TAMPA ANTI RESPINGO ESPÁTULA TRAVA DE SEGURANÇA, BA-
TEDORES EM AÇO INOX, VOLTAGEM 127 VOLTS, CONSUMO APROXIMADO KWH 075 
KWH, PESO APROXIMADO DO PRODUTO 36KG, BASE ANTIDERRAPANTE, DIMEN-
SÕES DO PRODUTO APROXIMADAS CM (A x L x P) 325 x 39 x 26CM – R$ 1.007,50 a un. 
Item 55 – BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 VELOCIDADES INOX PRETO POTÊNCIA 750W 
TIGELA DE 4 LITROS EM AÇO INOX MULTIFUNCIONAL PODENDO SER UTILIZADO 
COMO FORMA NO FREEZER OU NO FORNO FUNÇÃO PARTIDA SUAVE E 12 VELO-
CIDADES PROPORCIONANDO MAIOR PRECISÃO VENTOSAS ULTRA RESISTENTES 
PARA MANTER A ESTABILIDADE EM TODOS OS NÍVEIS DE POTÊNCIA TRÊS BATE-
DORES MASSAS LEVES PESADAS E CLARA EM NEVE TAMPA ANTI RESPINGO ESPÁ-
TULA TRAVA DE SEGURANÇA, BATEDORES EM AÇO INOX, VOLTAGEM 127 VOLTS, 
CONSUMO APROXIMADO KWH 075 KWH, PESO APROXIMADO DO PRODUTO 36KG, 
BASE ANTIDERRAPANTE,  DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS CM (A x L x P) 
325 x 39 x 26CM. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP – R$ 1.007,50 
a un. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 89.966,50. CONTRATANTES: Secretaria Municipal de 
Educação; Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE
RESUMO: Processo nº 7130/2021 – Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 50/2021 – Oferta 
de Compra nº 863600801002021OC00017 
– AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA 
PARA ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO. 
DECISÃO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o 
objeto da licitação em epígrafe, conforme 
segue: Empresa: Trogon Comércio e Infor-
mática Eireli. CNPJ nº 18.563.457/0001-70 
– Lote único – Qtde. 10 - Valor unitário R$ 
1.230,00 - Valor total do lote R$ 12.300,00. 
DESPACHO DO RESP. P/ EXP. DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: “À vista 
de todo processado, notadamente da Ata de 
fl s. 209/222, e no uso da competência que 
me foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º 
do Decreto Municipal nº 11.092/2017 e no 
inciso XXII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02, 
HOMOLOGO o presente procedimento lici-
tatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 
50/2021”. Fábio Mesquita Paz. 08/09/2021. 
São Caetano do Sul, 09 de setembro de 
2021. Carolina Morales Bernardino – Dire-
tora do Departamento de Licitações e Con-
tratos.

CONSÓRCIO REGIONAL  
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021

LICITAÇÃO Nº 66/2021
EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO

Levamos ao conhecimento dos interessados, que 
o CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE – CRIS RERRATIFICA o Edital em 
referência de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMEN-
TO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE 
ALIMENTAÇÃO, na seguinte conformidade: 1. A 
alínea “a” do item 9.2.5, passa a constar com a 
seguinte redação: “registro ou inscrição na enti-
dade profissional competente, pela natureza dos 
serviços a serem prestados (CRN). 2. Ficam man-
tidas as demais disposições. Tupã, 23 de agosto 
de 2021. Alexandre Martinez Ignatius, Secretário 
Executivo

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

TERMO DE SUSPENSÃO DE 
CONTRATO

Fica SUSPENSO, a partir desta data, 
o Contrato nº 013/2020, Processo nº 
009/2020 da Tomada de Preços nº 
002/2020, para a averiguação de even-
tuais acréscimos de serviços referente 
a execução das obras de revitalização 
da Praça da Figueira - Município de 
Cananéia, conforme projetos e plano 
de trabalho do Convênio nº 053/2019, 
celebrado junto com a Secretaria de 
Turismo do Estado de São Paulo - DA-
DETUR, conforme especificações e 
procedimentos estabelecidos nos Ane-
xos do Edital nº 008/2020.

Cananéia, 01 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL 

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE ABERTURA 

TOMADA DE PREÇOS nº 06/2021
EDITAL Nº 143/2021

Processo nº 19.626/2021
Objeto: Infraestrutura de Pavimentação e 
Drenagem - bairro Pontal Santa Marina
Abertura: 01/10/2021 às 10h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes.

AVISO DE ABERTURA 
TOMADA DE PREÇOS nº 07/2021

EDITAL Nº 144/2021
Processo nº 19.992/2021

Objeto: Reforma do Telhado do CEM-CEO - 
bairro Jardim Primavera
Abertura: 04/10/2021 às 10h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes.

AVISO DE ABERTURA 
TOMADA DE PREÇOS nº 09/2021

EDITAL Nº 175/2021
Processo nº 23.620/2021

Objeto: Pavimentação de diversas Ruas da 
Região Norte do Município de Caraguatatu-
ba/SP
Abertura: 05/10/2021 às 10h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes.

AVISO DE ABERTURA 
Pregão Presencial nº 37/2021

Processo nº 20.854/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALI-
ZADA, PARA ATENDIMENTO EVENTUAL 
DE APOIO AS FESTIVIDADES, COM 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS.
Abertura: 27/09/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/

AVISO DE ABERTURA 
Pregão Eletrônico nº 75/2021

Processo nº 21.543/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE RA-
ÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DOS CÃES E GATOS DO CCZ.
Abertura: 23/09/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 85/2021 – Processo 

nº 23.619/2021 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MA-
TERIAIS DE ENFERMAGEM.
Abertura: 24/09/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes
Assinatura: 01 de setembro de 2021, Dr. 
GUSTAVO ALEXEY BOHER LOPES, Se-
cretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PAULO RICARDO DA SILVA, Prefeito do 
Município de São Miguel Arcanjo, SP, no 
uso de suas atribuições legais e consoante 
ao que preceitua o Parágrafo Único, do Art. 
48 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, torna público que 
realizará Audiência Pública para debater 
proposta de alteração no PPA, LDO e LOA 
exercício 2021, de Autoria do Executivo, no 
local e data abaixo designados: DATA: 17 de 
Setembro de 2021 (sexta-feira). HORÁRIO: 
09:30 h. (nove horas e trinta minutos). LO-
CAL: Excepcionalmente na Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, na Rua Siqueira Campos, 
nº 718, centro, São Miguel Arcanjo/SP. Pre-
feitura do Município de São Miguel Arcanjo 
- SP, em 09 de setembro de 2021.
Paulo Ricardo da Silva - Prefeito Municipal

Processo SUPRI 466/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 98/2021 – Aquisição de Cadeiras de 
Banho e Cadeiras de Rodas – (Licitação exclusiva 
para ME, EPP e MEI, nos termos do Artigo 48, I, da 
Lei Complementar nº 123/2006). - Edital disponível gra-
tuitamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - 
CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h00min 
do dia 10/09/2021 até às 09h00min do dia 23/09/2021. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min do dia 
23/09/2021. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETI-
TIVA): às 09h10min do dia 23/09/2021. - Para todas 
as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-
7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
09/09/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

www.gazetasp.com.br
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 07/2021 – PROCESSO DE 

COMPRA Nº 999.010/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição 
de Big Bag de Ráfia. O Pregoeiro, nos ter-
mos da Ata da Sessão Pública de fls. 82/83, 
DECLAROU FRACASSADOS os itens 1 e 
2 em virtude dos preços ofertados serem 
incompatíveis com os praticados no merca-
do. São Caetano do Sul, 09 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

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
COTIA/SP

Data do leilão: 10/09/2021 - A partir das: 13:30 as 13:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. COTIA 
– COD. 0906 – AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 500, VILA 
MONTE SERRAT, COTIA/SP. HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial 
matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida Calim Eid, nº 2842, 
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-2791-
2274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do 
EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto 
Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 
08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante 
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRE-
SA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente 
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do 
sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de 
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e 
devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada 
através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira 
escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos 
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital 
deverão procurar uma Instituição Financeira com a antecedência ne-
cessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários 
e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, 
sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no 
momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus 
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão univer-
sal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das 
execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, 
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão 
por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante 
fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não 
sejam localizados.
SED: 375 – Contrato: 802630072270-0 - CREDOR: EMGEA - EMPRE-
SA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HI-
POTECARIA PIRATINI – CHP.
DEVEDOR(ES): ALBERTO TADEU ZUZARTE, BRASILEIRO, AUXI-
LIAR DE ESCRITORIO, RG: 20.039.755-2 -SP, CPF: 132.912.558-44, 
SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge, se casado(a) estiver e GILVAN GOMES 
DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, CABELEIREIRO, RG: 5.775.930-SP, 
CPF: 652.642.588-72, SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge, se casado(a) 
estiver. Imóvel sito à: ESTRADA DO EMBU Nº 1951, APARTAMENTO 
Nº 18, LOCALIZADO NO TERREO OU PRIMEIRO PAVIMENTO DO 
BLOCO 5, EDIFICIO CARIBE, DO EMPREENDIMENTO DENOMINA-
DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DAS ARTES, COTIA/
SP. Contém 44,9700m2 de área privativa, 17,4650m2 de área comum 
de garagem, correspondente a uma vaga de estacionamento para um 
veículo de passeio, em local descoberto e indeterminado, sujeita à atua-
ção de manobrista; 6,1289m2 de área de uso comum, totalizando a 
área bruta de 94,7599m2 e área de construção de 64,1989m2, área 
de infra estrutura e de lazer de 26,1960m2, cabendo-lhe uma partici-
pação nas despesas gerais e demais coisas comuns do condomínio de 
0,6250% e nas despesas específicas de 5%, cabendo-lhe ainda uma 
fração ideal de 54,3750m2 ou 0,6250% na totalidade do terreno. COM 
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E 
ACESSORIOS. 
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 38.319,62
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 177.000,00

São Paulo, 21 de Agosto de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
21/08, 31/08 e 10/09/2021

RATIFICAÇÃO
Processo de Compras: 595/2021 - Inexigi-
bilidade: 05/2021 – Contratada: UpToDate, 
referente a prestação de serviço de assina-
tura que consiste no banco de dados on-line 
do “UpToDate” – Anywhere, no software e na 
documentação do usuário e uma assinatura 
do componente complementar do “UpToDa-
te Advanced”, pelo período de 12 meses. 
Diante da manifestação da assessoria jurídi-
ca constante do processo, RATIFICO a Ine-
xigibilidade de licitação, com base no Inciso 
I do Artigo 25, bem como ao § 4º do artigo 
32 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções, Valor total: R$ 318.604,00 (trezentos e 
dezoito mil, seiscentos e quatro reais)) con-
forme memorando acostado a página 03 do 
processo. Data de assinatura: 03/09/2021.
São Caetano do Sul,09 de setembro de 2021.

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo - Reitor 

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 022/2021. PROCESSO Nº 
038/2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021. O MUNICIPIO DE 
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA, com sede na Rua Angelina Reghini 
Fontaneti, nº 457 Centro, na cidade de Santa Cruz da Esperança, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n. 01.611.007/0001-
02, torna público que se encontra aberto processo licitatório, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, do tipo Menor 
Preço Por Item, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTAS 
INFORMATIZADAS, SOFTWARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS 
E PLANEJAMENTO URBANO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO V.  Os envelopes deverão ser 
entregues até às 09h00min do dia 29 de setembro de 2021, no 
setor de licitações na sede desta Prefeitura. O início da sessão 
para abertura dos envelopes será iniciado às 9h10min do mesmo 
dia, em ato público na Sala de Reuniões, também na sede desta 
Prefeitura. Santa Cruz da Esperança, 09 de setembro de 2021. 
Marcos Antônio Bazilio - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2021 - LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021 – 
OBJETO: ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE 
BARRINHA – O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal comunica aos interessados que realizará 
nos termos da Legislação correlata, às 10:00 horas do dia 01 de outubro de 2021, no endereço 
eletrônico www.arremataronline.com.br, Leilão Público, tipo Maior Lance, para alienação de bens 
móveis inservíveis de sua propriedade e que serão vendidos no estado em que se encontram. A 
alienação será conduzida pelo Leiloeiro Público Oficial CARLOS CHUI, inscrito na JUCESP sob o nº 
547. Os bens a serem leiloados poderão ser examinados pelos interessados na forma estatuída no 
edital regulador do certame. O Edital completo com a relação dos bens disponibilizados, informações 
e outros detalhes, poderão ser consultados ou retirados no Paço Municipal localizado na Praça 
Antônio Prado nº 70 – Centro – Barrinha/SP, bem como no site do município www.barrinha.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser requeridas por meio do telefone (16) 3943-9400 – Ramal 
de Licitações Públicas do Município de Barrinha, ou com o Leiloeiro – Telefone Comercial - (11) 
2914-4535 – celular: (11) 98107-8822. Veja mais no site do Leiloeiro: www.arremataronline.com.br. 
Barrinha/SP, em 09 de setembro de 2021. JOSÉ MARCOS MARTINS - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 099/2021 PROCESSO 
Nº 156/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CASTRAÇÃO E CUIDADOR DE ANIMAIS (CÃES E GATOS), COM FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS necessários à execução dos serviços, 
visando a manutenção das atividades do Canil e Gatil Municipais, pelo período de 12 
(doze) meses, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no 
Termo de Referência – Anexo I. Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 28 
de setembro de 2021, as 09h00 – Obtenção do Edital: gratuito através do site www.
novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes 
Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-
9015 das 07h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas – Novo Horizonte, 09 de 
setembro de 2021 – FABIANO DE MELLO BELENTANI – PREFEITO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20-2021. EDITAL Nº 72-2021. 
PROCESSO Nº 795-2021. OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção, por meio 
do sistema de registro de preços, que serão destinados a Secretarias Municipais. 
Entrega parcelada e conforme necessidade pelo período de 12 (doze) meses. ENTREGA 
E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 24/09/2021 às 09h00min. O edital, na íntegra, 
poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitação, Rua 09 de Julho, 15-20, Vila Jacy, 
Macatuba, das 08h00 às 16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.
br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (14) 
3298-9819. Macatuba, 09 de setembro de 2021. Anderson Ferreira - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITACÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra 
aberto nesta municipalidade Processo de Licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Sob 
nº 24/2021, cujo objeto é Contratação de empresa 
seguradora visando à prestação de serviços de Se-
guros de veículos, máquinas e equipamentos que 
compõem a Frota da Prefeitura Municipal de Juqui-
tiba. O Critério de julgamento das propostas será o 
menor preço global. A apresentação dos envelopes 
e a abertura do Pregão será às 10h00min. do dia 
22/09/2021, na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura. O edital completo encontra-se a disposi-
ção dos interessados no Setor de Licitações, sito 
a Rua Jorge Victor Vieira, nº 63, Centro, Juquitiba, 
ou solicitar via email: licitacao@juquitiba.sp.gov.br.

Juquitiba, 09 de setembro de 2021.
AYRES SCORSATTO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000
Tel./fax: (11) 46814311 - Site: www.juquitiba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
EDITAL N.º 90/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2021 - PROCESSO N.º 90/2021.  

Início Cadastro de Propostas: 13/09/2021 às 08h:00 Término Cadastro de Propostas: 
24/09/2021 às 08h30min Abertura de Propostas Iniciais: 24/09/2021 às 08h30min 
Início do Pregão (Lances): 24/09/2021 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 a 
aquisição de óleos lubrificantes de 1ª linha (Homologado por Montadoras) para a 
manutenção de veículos da frota municipal, destinado a prolongamento da vida útil 
de motores, câmbios, diferenciais, sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos e 
sistemas de freio, 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

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1916/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA TIPO LED NA AREA DE LAZER PINHEI-
RINHO, ÁREA DE LAZER DO JD. NOVA ÉPOCA, 
PRAÇA JARDIM DOM PEDRO, PRAÇA DOS 
IPÊS, PRAÇA DANIEL MUNHOZ GARCIA PEREZ 
E PRAÇA CECAP, CONFORME DESCRITO NO 
PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITI-
VO, NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E NOS 
DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTE-
GRANTE DO PRESENTE EDITAL.
Homologo o parecer da Comissão Permanente de 
Licitações que considerou vencedora a empresa: 
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS 
LTDA – EPP pelo valor total de R$ 1.653.152,98 
(um milhão e seiscentos e cinquenta e três mil e 
cento e cinquenta e dois reais e noventa e oito cen-
tavos), adjudicando-lhe o objeto deste edital.

Araraquara, 09 de Setembro de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 
093/2021 - Processo Licitatório n.º 2707/2021;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:15 horas 
do dia 24 de Setembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Às 14:30 horas do dia 24 de Setembro de 2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA 
A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRE-
TO QUE SERÃO UTILIZADOS PRINCIPALMEN-
TE NA EXECUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 
PREVISTOS PELO “PROGRAMA MINHA MO-
RADA”, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 
QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE EDITAL.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados 
para acesso deve ser feita na página inicial no sítio 
do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, no link: 
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

Araraquara, 09 de Setembro de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2021;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:15 horas 
do dia 23 de SETEMBRO de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Às 10:30 horas do dia 23 de SETEMBRO de 2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 
MARMITEX, POR UM PERIODO DE 12 MESES, 
PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SU-
PRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 
QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESEN-
TE EDITAL.
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados 
para acesso deve ser feita na página inicial no sítio 
do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, no link: 
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

Araraquara, 09 de Setembro de 2021.
ROSELI DO CARMO GUSTAVO DA SILVA

Presidente da FUNDESPORT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE 
DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

O Prefeito de Embu das Artes TORNA 
PUBLICO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
047/2021 - Processo nº 11.837/2021 
– Registro de Preços para à Aqui-
sição Estimada de Medicamentos 
para suprir as unidades de Saúde, 
com sessão marcada para as 10h do 
dia 22/09/2021. Edital e informações 
poderão ser obtidos junto ao Depto. de 
Licitações, das 09h às 16h, (11) 4785-
3618/3475, suprimentos@embudasar-
tes.sp.gov.br e/ou www.embudasartes.
sp.gov.br. 

A Prefeitura de Embu das Artes TORNA 
PÚBLICO: 

Que realizará no dia 28/09/2021, às 
18h, na Câmara Municipal de Embu 
das Artes, à Rua Marcelino Pinto Tei-
xeira, 150 – Embu das Artes-SP, AU-
DIÊNCIA PÚBLICA para Avaliação e 
Cumprimento das Metas Fiscais do 2º 
quadrimestre de 2021.  

Que realizará no dia 28/09/2021, às 
18h30m, na Câmara Municipal de 
Embu das Artes, à Rua Marcelino Pinto 
Teixeira, 150 – Embu das Artes-SP, AU-
DIÊNCIA PÚBLICA para apresentação 
e entrega do Projeto de Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) 2022. 

Em 09/09/2021. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 056/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
307/2021 - Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de cuidadores e en-
carregados da limpeza, no asilo “Casa Emanuel” 
na cidade de Tupã, em face do cumprimento ao 
disposto na sentença nos autos de nº 1007641-
56.2020.8.26.0637. Abertura: 23/09/2021, às 
08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por 
Lote. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 
localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), 
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Estância 
Turística de Tupã, em 09 de setembro de 2021. 
Caio K. P. Aoqui, Prefeito Municipal

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE CONTRATO Nº 67/2021 – PROC. Nº 4190/2021 – CONTRATADA: 
S.A “O ESTADO DE SÃO PAULO” – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

JORNALÍSTICA PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL ANUAL IMPRESSO DO 
JORNAL S.A “O ESTADO DE SÃO PAULO”.  DATA DA ASSINATURA: 09/09/2021. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR TOTAL: R$ 1.172,08. CONTRATANTE: Gabinete 
do Prefeito.

RESUMO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 77/2020 – PROC. Nº 300.090/2020 
– CONTRATADA: COMERCIAL NUTRI PECUÁRIA DIAS LTDA.-EPP. OBJETO: Fica prorro-
gado o contrato supra descrito pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 22 de julho e alte-
ração para suprimir o item 03 (R$ 6.500,00), o qual correspondente ao percentual de 12,71% 
(doze vírgula setenta e um por cento). O valor total com reajuste (IGPM) no percentual de 
35,75% (fl s. 156) é de R$ 60.588,65 (sessenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e ses-
senta e cinco centavos). DATA DA ASSINATURA: 20/07/2021. CONTRATANTES: Secretaria 
Municipal de Segurança e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 80/2020 – PROC. Nº 10.375/2019 – 
LOCADORES: NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP. OBJETO: 
Fica rerratifi cada a CLÁUSULA TERCEIRA do 5º Termo Aditivo (fl s. 1983/1984), constando 
a seguinte redação. Onde se lê: “DO EMBASAMENTO LEGAL. CLÁUSULA TERCEIRA - O 
presente termo foi elaborado com fulcro na interpretação extensiva ao art.57, II, da Lei nº 
8.666/93, bem como no artigo 1º, inciso I, devidamente atualizados”. Leia-se: “DO EMBA-
SAMENTO LEGAL. CLÁUSULA TERCEIRA - O presente termo foi elaborado com fulcro no 
artigo 57, §1º, II, da Lei nº 8.666/93, bem como no artigo 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 
11.092/2017”. DATA DA ASSINATURA: 31/08/2021. CONTRATANTE: Secretaria Municipal 
de Saúde.

RESUMO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2020 – PROC. Nº 300.109/2020 
– CONTRATADA: BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO ELETRÔNICA LTDA. OBJETO: Fica pror-
rogado, o prazo de vigência do contrato supra descrito, por 12 (doze) meses, a partir de 10 
de setembro de 2021. Valor Total R$ 6.088.762,85. DATA DA ASSINATURA: 08/09/2021. 
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2021 – PROC. Nº 300.113/2021 – 
DETENTORA: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS 
EIRELI-EPP. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPA-
MENTOS ELETROELETRÔNICOS. DATA DA ASSINATURA: 09/09/2021. PRAZO DE VI-
GÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGIS-
TRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 32 – FOGÃO ELÉTRICO COM 2 BOCAS CORPO 
EM AÇO INOX AQUECEDORES FEITOS EM FERRO FUNDIDO COM NÍVEIS DE TEM-
PERATURA PARA TODOS OS TIPOS DE PANELAS COM RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS 
POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 2000 WATTS VOLTAGEM 127 VOLTS; MEDIDAS 
APROXIMADAS (C x L x A) 5000 x 2800 x 850 CM – R$ 139,00 a un. Item 35 – LIQUIDIFI-
CADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE 04 LITROS 110 VOLTS MO-
TOR 05 CV COM TAMPA EM INOX GABINETE EM ALUMÍNIO PODIDO ROTAÇÃO 3500 
RPM – R$ 475,00 a un. Item 36 – LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL 
CAPACIDADE 04 LITROS 110 VOLTS MOTOR 05 CV COM TAMPA EM INOX GABINETE 
EM ALUMÍNIO PODIDO ROTAÇÃO 3500 RPM. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE 
PARA ME/EPP – R$ 475,00 a un. Item 37 – ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL 
CORPO EM AÇO INOX RESERVATÓRIO DE BICA NÃO ARMAZENA BASE EM POLIPRO-
PILENO AUTOMÁTICO INDICADO PARA LARANJA E LIMÃO DESMONTÁVEL; COMPRI-
MENTO DO FIO 1M ROTAÇÃO 1740 RPM POTÊNCIA DE 14 CV 220 W; 01 VELOCIDADE; 
PESO APROXIMADO 39 KG; VOLTAGEM 127/220; JOGO DE CARAMBOLAS EM POLIES-
TIRENO – R$ 220,00 a un. Item 38 – ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL CORPO 
EM AÇO INOX RESERVATÓRIO DE BICA NÃO ARMAZENA BASE EM POLIPROPILENO 
AUTOMÁTICO INDICADO PARA LARANJA E LIMÃO DESMONTÁVEL; COMPRIMENTO 
DO FIO 1M ROTAÇÃO 1740 RPM POTÊNCIA DE 14 CV 220 W; 01 VELOCIDADE; PESO 
APROXIMADO 39 KG; VOLTAGEM 127/220; JOGO DE CARAMBOLAS EM POLIESTIRE-
NO. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP – R$ 220,00 a un. Item 41 
– LAVADORA DE ROUPAS SEMI AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE PARA LAVAR ATÉ 
05 KG 2 NÍVEIS DE ÁGUA 2 MOLHOS DIMENSÕES APROXIMADAS (A x L x P) 89 x 49 x 
54 CM PAINEL MECÂNICO COM TIMER ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR DISTRIBUI 
O SABÃO EM PÓ SEM MANCHAR OS TECIDOS POSSUI 10 PROGRAMAS DE LAVA-
GEM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E RETÉM OS FIAPOS DAS ROUPAS CONSUMO 
KWH 008 KWH, CICLO POTÊNCIA APROXIMADA 300 WATTS VOLTAGEM 127V NA COR 
BRANCA – R$ 430,00 a un. Item 42 – LAVADORA DE ROUPAS SEMI AUTOMÁTICA COM 
CAPACIDADE PARA LAVAR ATÉ 05 KG 2 NÍVEIS DE ÁGUA 2 MOLHOS DIMENSÕES 
APROXIMADAS (A x L x P) 89 x 49 x 54 CM PAINEL MECÂNICO COM TIMER ABERTU-
RA DA TAMPA SUPERIOR DISTRIBUI O SABÃO EM PÓ SEM MANCHAR OS TECIDOS 
POSSUI 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E RETÉM OS 
FIAPOS DAS ROUPAS CONSUMO KWH 008 KWH, CICLO POTÊNCIA APROXIMADA 300 
WATTS VOLTAGEM 127V NA COR BRANCA. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE 
PARA ME/EPP – R$ 430,00 a un. Item 47 – VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE COM 
REGULAGEM DE INCLINAÇÃO HÉLICE COM 5 PÁS DIÂMETRO 50 CM, VELOCIDADE 
AJUSTÁVEL, POTÊNCIA MÍNIMA 140W BIVOLT COM CHAVE SELETORA 127/220V – R$ 
217,00 a un. Item 48 – VENTILADOR TIPO DE MESA OSCILANTE GRADE PROTETORA 
EM POLIPROPILENO 6 PÁS EM POLIPROPILENO MEDIDAS APROX ALT 5100CM LARG 
35CM PROFUND 28CM 3 VELOCIDADES COM REGULAGEM DE ALTURA COM INCLI-
NAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL – R$ 167,00 a un. Item 49 – VENTILADOR TIPO DE MESA 
OSCILANTE GRADE PROTETORA EM POLIPROPILENO 6 PÁS EM POLIPROPILENO 
MEDIDAS APROX ALT 5100CM LARG 35CM PROFUND 28CM 3 VELOCIDADES COM 
REGULAGEM DE ALTURA COM INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL. *ITEM DESTINA-
DO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP – R$ 167,00 a un. Item 54 – BATEDEIRA PLA-
NETÁRIA 12 VELOCIDADES INOX PRETO POTÊNCIA 750 W TIGELA DE 4 LITROS EM 
AÇO INOX MULTIFUNCIONAL PODENDO SER UTILIZADO COMO FORMA NO FREEZER 
OU NO FORNO FUNÇÃO PARTIDA SUAVE E 12 VELOCIDADES PROPORCIONANDO 
MAIOR PRECISÃO VENTOSAS ULTRA RESISTENTES PARA MANTER A ESTABILIDADE 
EM TODOS OS NÍVEIS DE POTÊNCIA TRÊS BATEDORES MASSAS LEVES PESADAS 
E CLARA EM NEVE TAMPA ANTI RESPINGO ESPÁTULA TRAVA DE SEGURANÇA, BA-
TEDORES EM AÇO INOX, VOLTAGEM 127 VOLTS, CONSUMO APROXIMADO KWH 075 
KWH, PESO APROXIMADO DO PRODUTO 36KG, BASE ANTIDERRAPANTE, DIMEN-
SÕES DO PRODUTO APROXIMADAS CM (A x L x P) 325 x 39 x 26CM – R$ 1.007,50 a un. 
Item 55 – BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 VELOCIDADES INOX PRETO POTÊNCIA 750W 
TIGELA DE 4 LITROS EM AÇO INOX MULTIFUNCIONAL PODENDO SER UTILIZADO 
COMO FORMA NO FREEZER OU NO FORNO FUNÇÃO PARTIDA SUAVE E 12 VELO-
CIDADES PROPORCIONANDO MAIOR PRECISÃO VENTOSAS ULTRA RESISTENTES 
PARA MANTER A ESTABILIDADE EM TODOS OS NÍVEIS DE POTÊNCIA TRÊS BATE-
DORES MASSAS LEVES PESADAS E CLARA EM NEVE TAMPA ANTI RESPINGO ESPÁ-
TULA TRAVA DE SEGURANÇA, BATEDORES EM AÇO INOX, VOLTAGEM 127 VOLTS, 
CONSUMO APROXIMADO KWH 075 KWH, PESO APROXIMADO DO PRODUTO 36KG, 
BASE ANTIDERRAPANTE,  DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS CM (A x L x P) 
325 x 39 x 26CM. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP – R$ 1.007,50 
a un. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 89.966,50. CONTRATANTES: Secretaria Municipal de 
Educação; Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE
RESUMO: Processo nº 7130/2021 – Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 50/2021 – Oferta 
de Compra nº 863600801002021OC00017 
– AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA 
PARA ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO. 
DECISÃO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o 
objeto da licitação em epígrafe, conforme 
segue: Empresa: Trogon Comércio e Infor-
mática Eireli. CNPJ nº 18.563.457/0001-70 
– Lote único – Qtde. 10 - Valor unitário R$ 
1.230,00 - Valor total do lote R$ 12.300,00. 
DESPACHO DO RESP. P/ EXP. DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: “À vista 
de todo processado, notadamente da Ata de 
fl s. 209/222, e no uso da competência que 
me foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º 
do Decreto Municipal nº 11.092/2017 e no 
inciso XXII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02, 
HOMOLOGO o presente procedimento lici-
tatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 
50/2021”. Fábio Mesquita Paz. 08/09/2021. 
São Caetano do Sul, 09 de setembro de 
2021. Carolina Morales Bernardino – Dire-
tora do Departamento de Licitações e Con-
tratos.

CONSÓRCIO REGIONAL  
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021

LICITAÇÃO Nº 66/2021
EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO

Levamos ao conhecimento dos interessados, que 
o CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE – CRIS RERRATIFICA o Edital em 
referência de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMEN-
TO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE 
ALIMENTAÇÃO, na seguinte conformidade: 1. A 
alínea “a” do item 9.2.5, passa a constar com a 
seguinte redação: “registro ou inscrição na enti-
dade profissional competente, pela natureza dos 
serviços a serem prestados (CRN). 2. Ficam man-
tidas as demais disposições. Tupã, 23 de agosto 
de 2021. Alexandre Martinez Ignatius, Secretário 
Executivo

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

TERMO DE SUSPENSÃO DE 
CONTRATO

Fica SUSPENSO, a partir desta data, 
o Contrato nº 013/2020, Processo nº 
009/2020 da Tomada de Preços nº 
002/2020, para a averiguação de even-
tuais acréscimos de serviços referente 
a execução das obras de revitalização 
da Praça da Figueira - Município de 
Cananéia, conforme projetos e plano 
de trabalho do Convênio nº 053/2019, 
celebrado junto com a Secretaria de 
Turismo do Estado de São Paulo - DA-
DETUR, conforme especificações e 
procedimentos estabelecidos nos Ane-
xos do Edital nº 008/2020.

Cananéia, 01 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL 

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE ABERTURA 

TOMADA DE PREÇOS nº 06/2021
EDITAL Nº 143/2021

Processo nº 19.626/2021
Objeto: Infraestrutura de Pavimentação e 
Drenagem - bairro Pontal Santa Marina
Abertura: 01/10/2021 às 10h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes.

AVISO DE ABERTURA 
TOMADA DE PREÇOS nº 07/2021

EDITAL Nº 144/2021
Processo nº 19.992/2021

Objeto: Reforma do Telhado do CEM-CEO - 
bairro Jardim Primavera
Abertura: 04/10/2021 às 10h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes.

AVISO DE ABERTURA 
TOMADA DE PREÇOS nº 09/2021

EDITAL Nº 175/2021
Processo nº 23.620/2021

Objeto: Pavimentação de diversas Ruas da 
Região Norte do Município de Caraguatatu-
ba/SP
Abertura: 05/10/2021 às 10h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes.

AVISO DE ABERTURA 
Pregão Presencial nº 37/2021

Processo nº 20.854/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALI-
ZADA, PARA ATENDIMENTO EVENTUAL 
DE APOIO AS FESTIVIDADES, COM 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS.
Abertura: 27/09/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/

AVISO DE ABERTURA 
Pregão Eletrônico nº 75/2021

Processo nº 21.543/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE RA-
ÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DOS CÃES E GATOS DO CCZ.
Abertura: 23/09/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 85/2021 – Processo 

nº 23.619/2021 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MA-
TERIAIS DE ENFERMAGEM.
Abertura: 24/09/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes
Assinatura: 01 de setembro de 2021, Dr. 
GUSTAVO ALEXEY BOHER LOPES, Se-
cretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PAULO RICARDO DA SILVA, Prefeito do 
Município de São Miguel Arcanjo, SP, no 
uso de suas atribuições legais e consoante 
ao que preceitua o Parágrafo Único, do Art. 
48 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, torna público que 
realizará Audiência Pública para debater 
proposta de alteração no PPA, LDO e LOA 
exercício 2021, de Autoria do Executivo, no 
local e data abaixo designados: DATA: 17 de 
Setembro de 2021 (sexta-feira). HORÁRIO: 
09:30 h. (nove horas e trinta minutos). LO-
CAL: Excepcionalmente na Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, na Rua Siqueira Campos, 
nº 718, centro, São Miguel Arcanjo/SP. Pre-
feitura do Município de São Miguel Arcanjo 
- SP, em 09 de setembro de 2021.
Paulo Ricardo da Silva - Prefeito Municipal

Processo SUPRI 466/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 98/2021 – Aquisição de Cadeiras de 
Banho e Cadeiras de Rodas – (Licitação exclusiva 
para ME, EPP e MEI, nos termos do Artigo 48, I, da 
Lei Complementar nº 123/2006). - Edital disponível gra-
tuitamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - 
CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h00min 
do dia 10/09/2021 até às 09h00min do dia 23/09/2021. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min do dia 
23/09/2021. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETI-
TIVA): às 09h10min do dia 23/09/2021. - Para todas 
as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-
7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
09/09/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

www.gazetasp.com.br

B7gazetasp.com.br
Sexta-feira, 10 De Setembro De 2021 

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 080/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2021

EDITAL N.º 041/2021

REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO 
BAIRRO VILA SÃO JOÃO, SENDO: RUA VE-
READOR AÉCIO GAUGLITZ, RUA BERNARDI-
NO DE RAMOS, PARTE DA RUA LUIZ LOBO 
FILHO E PARTE DA RUA MINAS GERAIS EM 
ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE 
OBRAS DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER CUM-
PRIR TERMO DE CONVÊNIO Nº 100240/2021 
FIRMADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
  
O MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU, com sede, 
a Rua XV de Novembro, 686 – Centro – Parique-
ra-Açu, Inscrita no CNPJ/MF. 45.685.120/0001-
08, através do Prefeito Municipal, o Sr. WAGNER 
BENTO DA COSTA, divulga que realizará em 
sessão pública, na sua sede, no local indicado na 
letra “a” adiante, uma licitação na modalidade de 
Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO POR 
EMPREITADA GLOBAL COM BDI, objetivando 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO EM RUAS DO BAIRRO VILA SÃO 
JOÃO, SENDO: RUA VEREADOR AÉCIO GAU-
GLITZ, RUA BERNARDINO DE RAMOS, PARTE 
DA RUA LUIZ LOBO FILHO E PARTE DA RUA 
MINAS GERAIS EM ATENDIMENTO AO DE-
PARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO 
PARA FAZER CUMPRIR TERMO DE CONVÊNIO 
Nº 100240/2021 FIRMADO JUNTO AO GOVER-
NO DO ESTADO DE SÃO PAULO ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, (com Mão de Obra e Material), so-
licitado pelo Departamento de Obras, regida pela 
Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, 
Lei Complementar nº 123/2006, pela legislação 
complementar e de conformidade com os termos 
e condições do EDITAL, com as seguintes carac-
terísticas:

a) Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARI-
QUERA-AÇU
Rua XV de Novembro, 686 – Centro 
PARIQUERA-AÇU/SP 11930-000

b) Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 
009/2021

c) Processo n.º 080/2021

d) Valor Estimado: R$ 424.625,83 (Quatrocentos 
e vinte e quatro mil seiscentos e vinte e cinco 
reais e oitenta e três centavos)

e) Prazo de Execução:  3 (três) meses

f) Recebimento dos envelopes n.º 01 – HABILI-
TAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO até 
às 09:00 (nove horas) do dia 28 de setembro de 
2021

g) Abertura dos Envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO 
e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO: ocorrerá a 
partir das 09h30min do dia 28 de setembro de 
2021

h) Os licitantes poderão retirar o edital e seus ane-
xos no endereço acima mencionado,  no horário 
das 08h às 12h e das 13h30min às 17h30min ou 
através do site www.pariqueraacu.sp.gov.br

Pariquera-Açu, 09 de setembro de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 1845/2021
MODALIDADE: CONCORRENCIA 005/2021
CONTRATO Nº. 013 de 26/08/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNI-
CÍPIO DE ARARAQUARA.
CONTRATADO: CIPRES CONSTRUTO-
RA EIRELI - EPP
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE RE-
FORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF HERMI-
NIO PAGOTTO E DO CER WALDYR AL-
CEU TRIGO EM ARARAQUARA. ”
MOTIVO: O prazo de execução de 180 (cen-
to e oitenta) dias corridos.  O valor do presen-
te instrumento importa em R$4.073.256,27 
(quatro milhões, setenta e três mil, duzentos 
e cinquenta e seis reais e vinte e sete cen-
tavos).

Araraquara, 08 de setembro de 2021
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

ANULAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2021, PROCES-
SO Nº 273/2021 - A PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE TUPÂ – SP, COMUNICA, tendo 
em vista o disposto na legislação que rege a ma-
téria, DECIDE, conforme previsto no artº 49 da Lei 
de Licitações e artº 53 da Lei Federal 9.784/1999 
com a Súmula 473 do STF, acolher as razões 
apresentadas pelo Pregoeiro e as considerações 
do Parecer Jurídico acostado, para o fim de ANU-
LAR o referido Pregão Presencial, pela falta da 
previsão editalícia da cláusula de inexequibilida-
de. Prefeitura da Estância Turística de Tupã, 08 de 
setembro de 2021. CAIO KANJI PARDO AOQUI, 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Saúde e o 
Conselho Municipal de Saúde de SÃO 
MIGUEL ARCANJO, CONVIDAM toda 
a população a participar da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DO SETOR DA SAÚDE a 
ser realizada no dia 28 de Setembro 
de  2021, as 14:00 horas no prédio da 
Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo 
localizado, a rua Manoel Fogaça nº 805, 
referente ao SEGUNDO QUADRIMESTRE, 
de Maio à Agosto de 2021, em conformidade 
com a Lei Federal 8689 de 27 de julho de 
1993, artigo N.12 e Lei de Responsabilidade 
Fiscal N. 101, de 04 de maio de 2000.

Iascara Gorete Oliveira Rosa
Secretaria Municipal de Saúde.

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

PREGÃO PRESENCIAL N.º 51/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento 
de grama sintética esportiva e mão de obra qualifi-
cada para execução de contrapiso e instalação cor-
reta do gramado. Após a apresentação dos recursos 
administrativos protocolizados pelas empresas NYOM 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e RODOMIX OBRAS 
E SERVIÇOS EIRELI – EPP em face da decisão do 
Pregoeiro e Equipe de Apoio que julgou vencedora do 
Pregão Presencial n.º 51/2021 a empresa FABIO LO-
PES MUNIZ – ME, DELIBEROU o Pregoeiro e Equipe 
de Apoio por julgar IMPROCEDENTES os recursos 
administrativos apresentados, mantendo-se a decisão 
que julgou vencedora a empresa FÁBIO LOPES MU-
NIZ – ME. A decisão foi mantida pelo Exmo. Prefeito 
Município de São Pedro. Os fundamentos que enseja-
ram a presente decisão estão devidamente especifica-
dos na ata de julgamento de recurso.

São Pedro, 09 de setembro de 2021.
Valdemir Antonio Malaguetta - Pregoeiro

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

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está reaberta a Licitação relacio-
nada abaixo:
Tomada de Preços nº 09/2021 - Processo nº 
1.924/2021 - Objeto: Obra de pavimentação asfáltica 
no bairro chácaras ABC, com fornecimento de mão 
de obra, materiais e equipamentos. INÍCIO DA SES-
SÃO PÚBLICA: Os envelopes dos licitantes com a 
documentação e a proposta deverão ser entregues no 
Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Valentim Amaral, 748, nesta cidade, até às 11h00 do 
dia 27/09/2021. O início da abertura dos envelopes 
será às 14h30 do dia 27/09/2021, na Sala de Aber-
tura de Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, 
nesta cidade. O edital completo encontra-se à dispo-
sição no Departamento de Compras e Licitações, ou 
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licita-
coes-publicas São Pedro, 09 de setembro de 2021. 
Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 69275/2021
CONCORRÊNCIA N° 005/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de mu-
sicalização e oficinas de formação cultural. 

Encontra-se aberta na Prefeitura do Mu-
nicípio de Cajati – SP, a Concorrência nº 
005/2021 – Processo nº 69275/2021, tipo 
Menor Preço Global. A abertura dos en-
velopes dar-se-á no dia 13 de outubro de 
2021 às 09:00 horas.  O edital em inteiro 
teor, estará a disposição dos interessados, 
de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 h e das 
13:30 h às 14:30 h, na Praça do Paço Muni-
cipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP. Valor do 
Edital: R$ 15,31 (quinze reais e trinta e um 
centavos). Informações poderão ser obtidas 
no endereço acima ou pelo telefone: (13) 
3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.
sp.gov.br.

Cajati, 09 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato Trimestral De
Ata De Registro De Preços 

O Consaúde Torna Público Os Extratos Das 
Atas Registro De Preços Conforme Segue:
Processo Nº 170/2020 – Pregão Presencial 
Nº 03/2021, Para Fornecimento, de Mate-
riais de Consumo Médico Hospitalar Ao 
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua/
Consaúde, Assinada Em 03/02/2021, Prazo 
De Validade De 12 Meses, Com Seu 3º Tri-
mestre De Vigência, Conforme Segue: (De-
tentora Da Ata, Nº Do Lote, Descrição, Uni-
dade De Medida, Preço Unitário Em Real), 
Mult Med Equip Hospitalares Ltda, CNPJ 
62.334.156/0001-66, Lote 4 – 20, Máscara 
Nasal Neonatal P/ Cpap Tamanho P, Und, 
167,0411-19, Máscara Nasal Neonatal P/ 
Cpap Tamanho M, Und, 167,0412-18, Más-
cara Nasal Neonatal P/ Cpap Tamanho G, 
Und, 167,0412-17, Interface Babyflow P/ 
Cpap Neonatal, Und, 315,1374-16, Fixa-
dor Cefálico Tipo Gorro P/Cpap Neonatal 
Peq, Und, 325,2403-15, Fixador Cefálico 
Tipo Gorro P/Cpap Neonatal Médio, Und, 
325,2403-14, Fixador Cefálico Tipo Gorro 
P/Cpap Neonatal G, Und, 325,2403-Lote 
5 – 22, Seringa Descartável Para Bomba 
Seringa 50ml/60ml, Und, 20,4504-21, Se-
ringa Descartável Para Bomba Seringa 
20ml, Und, 19,0231 – 23, Seringa Ente-
ral Descartável Para Bomba 20ml, Und, 
20,9259-Lote 6 – 12, Extensor Bomba De 
Seringa Fotoprotetor, Und, 23,00-13, Ex-
tensor Para Bomba De Seringa P/Dieta, 
Und, 23,00; Dipromed Comércio E Im-
portação Ltda, CNPJ 47.869.078/0004-53, 
Lote 2 – 06, Embalagem Tubular Descar-
tável 15cmx100m, Rl, 94,7682-07, Embala-
gem Tubular Descartável 20cmx100m, Rl, 
111,7265-08, Embalagem Tubular Descar-
tável 30cmx100m, Rl, 163,60-05, Embala-
gem Tubular Descartável 12cmx100m, Rl, 
75,8146; Samtronic Indústria E Comér-
cio Ltda, CNPJ 58.426.628/0001-33, Lote 
3 – 09, Equipo Para Bomba De Infusão, 
Und, 23,5980-10, Equipo Para Bomba De 
Infusão Enteral, Und, 24,3846-11, Equipo 
Para Bomba De Infusão Fotoprotegido, 
Und, 23,5980; Alpharad Ind. Com. Imp. 
E Exp. Eireli, CNPJ 11.367.066/0001-30, 
Lote 1 – 01, Agulha De Biopsia De Figado 
16gx16cm, Und, 99,00-04, Agulha De Biop-
sia De Próstata 18gx30cm, Und, 99,00-02, 
Agulha De Biopsia De Mama 16gx25cm, 
Und, 99,00-03, Agulha De Biopsia De Prós-
tata 18gx25cm, Und, 99,00.
Processo Nº 002/2021 – Pregão Presencial 
Nº 11/2021,Objeto: Registro De Preços De 
Materiais De Consumo Descartáveis E Uten-
sílios De Cozinha, Destinados Ao Serviço 
De Nutrição E Dietética – SND Do Hospital 
Regional “Dr. Leopoldo Bevilacqua” - HRLB/
Consaúde., Assinada Em 03/03/2021, Prazo 
De Validade De 12 (Doze) Meses, Em Seu 
3º Trimestre De Vigência, Conforme Se-
gue: (Detentora Da Ata, Nº Do Item, Descri-
ção, Unidade De Medida, Preço Unitário Em 
Real), Comeder Com. Merc. Deriv. Prod. 
Alim. Ltda EPP CNPJ 03347228000140, 
12, Marmitex Em Alumínio C/ 03 Divisórias, 
Cx, 94,05; Comercial Panorama Ltda Me 
CNPJ 07089572000138, 05, Copo Térmico 
Do Tipo Eps, Und, 0,1948 – 09, Fosforo (50 
Palitos Cada Cx), Cx, 2,65 – 10, Guarda-
napo De Papel 33x30cm, Pct, 2,65 – 14, 
Palito Dental, Cx, 1,15 – 18, Rolo De Alu-
mínio Industrial, Rl, 38,90; Ângela Dias 
Carvalho Me CNPJ 17517395000105, 04, 
Copo Descartável Capacidade 180 Ml, Pct, 
6,23; Só Refil Comércio De Embalagens 
Ltda  CNPJ 14172202000125, 06, Descar-
tável P/ Prato Térmico C/ 3 Divisões, Cx, 
364,50 – 07, Descartável Para Bandeja 
Térmica Luxo, Cx, 513,00 – 08, Descartá-
vel Para Salada, Cx, 324,00 – 13, Marmi-
tex Em Psai, Und, 1,35; Raquel Carvalho 
Apolidorio Lopes 34903595854 CNPJ 
28091870000132, 01, Caneca De Alumínio 
3.5 L, Und, 45,33 – 02, Colher De Sopa Em 
Aço Inox, Dz, 18,21 – 03, Concha Em Aço 
Inox, Nd, 9,18 – 11, Jarra Plástica De 04 Li-
tros, Und, 12,86.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 086/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2021

EDITAL N.º 046/2021

REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTA-
ÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO 
E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOM-
BEIRO PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ES-
COLAS DESTE MUNICIPIO.

O MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU, com sede, 
a Rua XV de Novembro, 686 – Centro – Parique-
ra-Açu, Inscrita no CNPJ/MF. 45.685.120/0001-
08, através do Prefeito Municipal, o Sr. WAGNER 
BENTO DA COSTA, divulga que realizará em 
sessão pública, na sua sede, no local indicado na 
letra “a” adiante, uma licitação na modalidade de 
Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO NO 
VALOR GLOBAL COM BDI, objetivando a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 
COMBATE A INCENDIO E APROVAÇÃO JUNTO 
AO CORPO DE BOMBEIRO PARA ATENDIMEN-
TO A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO 
(com Mão de Obra e Material), solicitado pelo De-
partamento de Obras, regida pela Lei Federal n.º 
8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 
nº 123/2006, pela legislação complementar e de 
conformidade com os termos e condições do EDI-
TAL, com as seguintes características:

a) Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARI-
QUERA-AÇU

 Rua XV de novembro, 686 – Centro 
 PARIQUERA-AÇU/SP 11930-000

b) Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 
012/2021

c) Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE COM BDI

d) Processo n.º 086/2021

e) Valor Estimado: R$ 812.659,05 (oitocentos e 
doze mil seiscentos e cinquenta e nove reais e 
cinco centavos)

f) Prazo de Execução:  06 (seis) meses

g) Recebimento dos envelopes n.º 01 – HABILI-
TAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO até às 
09:00 (nove horas) do dia 29 de SETEMBRO de 
2021

h) Abertura dos Envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO 
e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO: ocorrerá a par-
tir das 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 
29 de SETEMBRO de 2021

i) Os licitantes poderão retirar o edital e seus ane-
xos no endereço acima mencionado,  no horário 
das 08:00 às 12:00 h e das 13:30 às 17:30 h ou 
através do site www.pariqueraacu.sp.gov.br
  

Pariquera-Açu, 09 de setembro de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 68852/2021
CONCORRÊNCIA Nº 003/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento e instalação 
de Unidades Sanitárias Individuais (USI´s) 
para tratamento de esgoto unifamiliar em 
comunidades isoladas, em atendimento ao 
Convênio 001/2019 - Programa Água é Vida 
por intermédio da Secretaria de Infraestru-
tura e Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo - SIMA e o Município de Cajati - SP, 
nos bairros Pouso Alto (2), Pica-Pau (10), 
Cachoeirinha (27) e Capelinha (71),

Tendo em vista o Parecer Jurídico, que 
adoto como razões de decidir, DEFIRO a 
impugnação apresentada pelo CONSE-
LHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUS-
TRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO – 
CRT/SP, determinando o prosseguimento 
do certame.

Cajati, 09 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 37, Inciso IX, da 
Constituição Federal, artigo 117, IX, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 282/97, 
alterada pelas Leis 290/97, 435/01 e 760/06, em decorrência da delcaração de SITUAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA;

R      E      S      O      L      V      E

CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público, por prazo determinado, a partir desta 
data, os candidatos abaixo relacionados, conforme aprovação no Processo Seletivo nº 
009/2021, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ORD. CLASS. NOME R.G.

15º ANDERSON VALENTIM SANTANA 42.024.911-4
O candidato acima relacionado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente 
publicação, para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município 
de Cajati/SP, a fim de tomar posse no Emprego Público, perdendo o direito à vaga se não 
obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afixação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Cajati/SP, 10 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 37, Inciso IX, 
da Constituição Federal, artigo 117, IX, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 
282/97, alterada pelas Leis 290/97, 435/01 e 760/06 e da LEI MUNICIPAL Nº 1.789 DE 15 
DE OUTUBRO DE 2020;

R      E      S      O      L      V      E

CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 
001/2019, para assumir as vagas abaixo descritas por prazo determinado, sob o Regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):

FARMACÊUTICO
ORD. CLASS. NOME R.G.

11º JOSE FERNANDO DA CONCEIÇÃO FERREIRA 30.992.061-9

MOTORISTA (Categoria D)
ORD. CLASS. NOME R.G.

31º VALDIR CHAGAS 18.187.353-9
Os candidatos acima relacionados terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da 
presente publicação, para se apresentarem à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura 
do Município de Cajati/SP, a fim de assumir a vaga temporária, perdendo o direito à vaga se 
não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afixação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Cajati/SP, 10 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

www.gazetasp.com.br

DocuSign Envelope ID: 0CBDCED2-5845-491D-B316-2061C23A5532
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SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2021 Economia

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.

LEILÃO ONLINE DE VEÍCULOS SANTANDER 
FINANCIAMENTOS. Terça-feira, 14 de Setembro 
de 2021 à partir das 10:00 horas – SOMENTE ONLINE | Lances: 

www.satoleiloes.com.br. Visitação para inspeção visual dos bens mediante 
agendamento nos dias 11/09 e 13/09. Infs. (11) 4223-4343.  

Antonio Hissao Sato Jr. - Leiloeiro Oficial – JUCESP 690.

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 – 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.

LEILÃO DE ITENS DIVERSOS | TOKIO MARINE | LANCES ATÉ 15/09/2021 ÀS 
10:00. L.O. ANTONIO HISSAO SATO JUNIOR – JUCESP 690 | 
www.satoleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO BENS MÓVEIS | O leilão será realizado dia 24 de 
Setembro de 2021, às 11:00 horas conforme o horário de Brasília, no site 
www.satoleiloes.com.br. Leiloeiro Oficial: Antônio Hissao Sato Junior - 

JUCESP nº 690. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE 
LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR.

1ª VARA - FORO DE JOSÉ BONIFÁCIO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: MATEUS DA SILVA PAGNOSSIN (CPF Nº 333.513.728-
09) e seu cônjuge, se casado for, SONIA REGINA DA SILVA PAGNOSSIN (CPF Nº 127.510.838-54) e seu cônjuge, se casada for.
 O MM. Juízo de Direito Dr. Fauler Felix de Avila, da 1ª Vara do Foro de José Bonifácio, 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 Reparação de Danos Materiais em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por APARECIDA MARTA DO PRADO MARQUES (CPF Nº 171.750.368-33) em face de MATEUS DA
SILVA PAGNOSSIN (CPF Nº 333.513.728-09) e SONIA REGINA DA SILVA PAGNOSSIN (CPF Nº 127.510.838-54), nos autos do Processo nº 0000608-89.2019.8.26.0306, 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: Rua Antonio Seron Neto, nº 280, Jardim Primavera II, José Bonifácio/SP, CEP: 15200-000 - Descrição do Imóvel: Um terreno com área construída de 59,00m², situado na cidade
de José Bonifácio, de forma irregular, no loteamento “Jardim Primavera II”, constituído pelo Lote 09, da Quadra “J”, dentro das seguintes medidas e confrontações: Possui 11,158 metros de frente para a rua Antonio Seron
Neto, pela mesma dimensão aos fundos confrontando-se com Julieta Cazen do Amaral e Outro; a direita de quem da rua olha o lote possui 17,866 metros confrontando-se com o Lote 08 e pelo outro lado possui 17,982
metros confrontando-se com o lote 10, perfazendo uma área total de 200,00m².

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 01.02.201.0110.001
Matrícula Imobiliária n° 33.819 Cartório de Registro de Imóveis de José Bonifácio/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV. 04 12/12/2019 Penhora Exequenda Proc. nº 0000608-89.2019.8.26.0306 Aparecida Marta do Prado
OBS 01: O imóvel é composto por 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e quintal. (Avaliação às Fls. 108/113).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 120.000,00 (Mai/2020 – Avaliação às fls. 108/113).
Valor de avaliação atualizado: R$ 131.130,86 (Jul/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 1.011,87 (Ago/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 15.294,91 (Fls. 95 – Jan/2020).
02 - A 1ª praça terá início em 20 de setembro de 2021, às 14 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 23 de setembro de 2021, às 14 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à avaliação
nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 23 de setembro de 2021, às 14 horas e 30 minutos, e se encerrará em 13 de outubro de 2021,
às 14 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para
pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e
o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela
de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, 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, 12 de agosto de 2021.Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. FAULER FELIX DE AVILA - JUIZ DE DIREITO

1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL VII - ITAQUERA - ALIENAÇÃO PARTICULAR (PROVIMENTO CSM N° 1496/2008)
EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR do bem abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimações da Executada CONSTRUTORA CALV LTDA (CNPJ/MF Nº 07.700.886/0001-25), na
pessoa de seus sócios/representantes LUMI OKIMASU LISBOA (CPF/MF Nº 257.736.338-92) e CLEBER DE ARAUJO LISBOA (CPF/MF Nº 111.624.678-35), bem como dos terceiros interessados TOSHIHIKO
SHISHIBA (CPF/MF Nº 210.883.658-68); ESPÓLIO DE TETSUO GAYA, neste ato representado por SÉRGIO HIDEO GAYA (CPF/MF Nº 309.560.708-33) e ELIZA SUMIKO SHISHIBA GAYA (CPF/MF Nº
042.357.678-01); RODRIGO ZANUSSI MORTOL (CPF/MF Nº 278.908.428-99) e ALEXANDRE CESAR FAVARETO (CPF/MF Nº 110.963.438-27).
O  MM. Juízo de Direito Dr. Luiz Renato Bariani Pérez, da 1ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera, 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 Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Materiais e Morais Decorrente da Não Entrega do Imóvel, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizado por REGINALDO
GOMES DE SANTANA (CPF/MF Nº 317.308.248-62) em face de CONSTRUTORA CALV LTDA (CNPJ/MF N° 07.700.886/0001-25), nos autos do Processo nº 0010975-36.2018.8.26.0007, tendo como
Processo Principal o nº 1007726-94.2017.8.26.0007, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 237 a 245 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/
SP que disciplina a Alienação Particular, assim como o artigo 879, I e 880, CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 – IMÓVEIS: Lote 01 – Localização do Imóvel: Apartamentos nº 12, 14, 35, 42, 51, 54, 62, 71, 72, 75, 86, situados à Rua Arraial de São Bartolomeu, nº 501, Edifício Residencial Zeus, Vila Carmozina, Distrito de Itaquera,
São Paulo/SP, CEP: 08290-190 - Descrição do Imóvel: Incorporação do empreendimento imobiliário denominado “Edifício Residencial Zeus”, a ser erigido no terreno da presente matrícula à Rua Arraial de São Bartolomeu,
s/nº, composto de um prédio de 09 andares, 56 unidades, 02 subsolos, garagem exclusiva, apartamento de zelador, ático e equipamento social, categoria de uso R2V, com uma área licenciada a ser construída de 5.296,70m².

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 144.058.0011-0 / 144.058.0012-9 / 144.058.0013-7
Matrícula Imobiliária n° 237.010 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 23 25/03/2021 Existência de Ação – Rescisão de Contrato e Devolução do Dinheiro (unidade 37) Proc. nº 1000856-22.2020.8.26.0009 Toshihiko Shishiba
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação (fls. 371/555 – complemento às fls. 578/579), encontra-se edificada uma torre, com 56 unidade residenciais e com direito a 01 vaga de garagem cada (11 das unidades estão
sendo leiloadas). O Edifício é constituído de guarita de segurança para acesso de veículos, piscina, playground, quadra poliesportiva, espaço juvenil, salão de festas, churrasqueira, salão de jogos, fitness e brinquedoteca.
OBS 02: Cada unidade do Residencial Zeus é composta por 02 quartos, sala de estar conjugada com sala de jantar, cozinha e área de serviço conjugada e 01 banheiro social. As unidades residenciais possuem as seguintes
metragens: (i) Apartamentos com numeração final 1 e 3 – possui 52,01m² de área privativa; (ii) Apartamentos com numeração final 2 – possui 56,15m² de área privativa; (iii) Apartamentos com numeração
final 4 e 5 – possui 51,27m² de área privativa; (iv) Apartamentos com numeração final 6 e 7 – possui 50,02m² de área privativa.
OBS 03: O imóvel está separado por 3 lotes, em que cada lote possui um número de contribuinte próprio para efeitos fiscais.

VALOR INDIVIDUALIZADO VALOR INDIVIDUALIZADO
UNIDADES PENHORADAS DE CADA UNIDADE (fls. 371/555) ATUALIZADO ATÉ JUL/2021
12, 42, 62 e 72 R$ 247.231,26 R$ 268.847,80
14, 35, 54 e 75 R$ 225.744,37 R$ 245.482,23
51 e 71 R$ 229.002,63 R$ 249.025,38
86 R$ 220.240,56 R$ 239.497,20
VALOR DE TODAS AS UNIDADE R$ 2.570.148,34
VALOR ATUALIZADO DE TODAS AS UNIDADES R$ 2.794.868,08
Débitos Tributários - Nº de contribuinte: 144.058.0011-0: R$ 27.522,76 (Ago/2021), referentes a débitos inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débitos Tributários - Nº de contribuinte: 144.058.0012-9: R$ 27.522,76 (Ago/2021), referentes a débitos inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débitos Tributários - Nº de contribuinte: 144.058.0013-7: R$ 27.757,75 (Ago/2021), referentes a débitos inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Lote 02 – Localização do Imóvel: Apartamentos nº 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 75, 76, 85, 86, 93, 94, 95 e 96, situado à Rua Catarina Lopes, nº 28, Edifício Residencial Belvedere, Vila Regina,
Distrito de Itaquera, São Paulo/SP, CEP: 08225-000 - Descrição do Imóvel: Incorporação do empreendimento imobiliário denominado “Residencial Belvedere”, erigido no terreno da presente matrícula à Rua Catarina
Lopes, nº 28, composto de um prédio de 10 andares, 54 unidades, garagem exclusiva, apartamento de zelador, ático e equipamento social, categoria de uso R2V, com uma área licenciada a ser construída de 4.470,50m².

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 114.243.0045-1
Matrícula Imobiliária n° 129.025 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - SP
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação (fls. 371/555 – complemento às fls. 578/579), encontra-se edificada uma torre, com 54 unidade residenciais e com direito a 01 vaga de garagem cada (23 das unidades estão
sendo leiloadas). O Edifício é constituído de guarita de segurança para acesso de veículos, piscina, playground, mini campo, espaço juvenil, salão de festas, churrasqueira, salão de jogos, fitness e brinquedoteca.
OBS 02: Cada unidade do Residencial Belvedere é composta por 02 quartos, sala de estar conjugada com sala de jantar, cozinha e área de serviço conjugada e 01 banheiro social. As unidades residenciais possuem as
seguintes metragens: (i) Apartamentos com numeração final 1, 2, 5 e 6 – possui 50,20m² de área privativa; (ii) Apartamentos com numeração final 3 e 4 – possui 54,02m² de área privativa.

VALOR INDIVIDUALIZADO VALOR INDIVIDUALIZADO
UNIDADES PENHORADAS DE CADA UNIDADE (fls. 371/555) ATUALIZADO ATÉ JUL/2021
31, 32, 42, 45, 46, 55, 56, 61, 62, 75, 76, 85, 86, 95 e 96 R$ 186.306,76 R$ 202.596,42
33, 34, 43, 44, 54, 63, 93 e 94 R$ 200.483,89 R$ 218.013,11
VALOR DE TODAS AS UNIDADE R$ 4.398.472,52
VALOR ATUALIZADO DE TODAS AS UNIDADES R$ 4.783.051,18
Débitos Tributários: R$ 122.008,48 (Ago/2021), sendo R$ 111.669,40 referentes débitos inscritos na Dívida Ativa e R$ 10.339,12 referentes a débitos não inscritos na Dívida Ativa, acerca do IPTU em aberto do ano de
2021. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
OBSERVAÇÃO PARA TODOS OS LOTES - 01: Cada unidade será vendida individualizadamente com sua respectiva vaga de garagem. Destaca-se ainda que será de responsabilidade do Arrematante providenciar o
necessário para individualizar sua unidade junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, bem como providenciar os demais atos correlacionados para dar publicidade à sua propriedade.
OBSERVAÇÃO PARA TODOS OS LOTES – 02: Foram anotadas penhoras no rosto destes autos às fls. 852, acerca do processo nº 0007456-82.2020.8.26.0007, em trâmite perante a 3ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera, no montante
de R$ 251.138,91 (Nov/2020), bem como às fls. 1478, referente ao processo nº 0001467-98.2020.8.26.0006, em trâmite perante a 3ª Vara Cível do Foro Regional VI – Penha de França, no montante de R$ 347.739,21 (Nov/2020).
Débito Exequendo: R$ 739.871,54 (Jul/2021 – fls. 1470/1471).
02 – A Alienação Particular do Lote 01 terá início em 28 de setembro de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 29 de novembro de 2021, às 15 horas; a Alienação Particular do Lote 02 terá início em 28 de
setembro de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 06 de dezembro 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 individual apurado. Eventuais propostas de compra com outras condições serão submetidas à apreciação do MM. Juízo.
03 – A alienação será realizada 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 236/2016).
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 ato. Em até 3 horas após o encerramento do ato, 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, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de
até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do ato na conta bancária do Leiloeiro Oficial, a ser informada após a arrematação (artigo 884, parágrafo único do NCPC 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 ao leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em hasta pública
(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 236/2016). 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 os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto tributários, conforme 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 – 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.
15 – 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, 26 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. LUIZ RENATO BARIANI PÉREZ - JUIZ DE DIREITO

22ª 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: GALPÃO 8 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ/MF
Nº 03.965.764/0001-00) e HELOISE MARIA LAURITO FANTOZZI (CPF/MF Nº 115.651.008-09) e seu cônjuge, se casada for, bem como dos terceiros interessados: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ/MF Nº
46.395.000/0001-39) e HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO (CNPJ/MF Nº 01.701.201/0001-89); da credora REGINA APARECIDA CUSTODIO DA SILVA (CPF/MF Nº 296.959.558-35, ref. Proc. nº
0001922-42.2011.5.02.0024); e dos coproprietários do Imóvel: DECIO FANTOZZI (CPF/MF Nº 574.610.588-00); HELENA APARECIDA LAURITO DE BATISTA (CPF/MF Nº 771.793.908-87) seu cônjuge NICANOR
DE BATISTA (CPF/MF Nº 090.629.399-53); RICARDO JORGE CARPINELLI LAURITO (CPF/MF Nº 116.738.478-46) e seu cônjuge ERICA DE PAULA PETO LAURITO (CPF/MF Nº 176.516.828-74); RENATO
AUGUSTO CARPINELLI LAURITO (CPF/MF Nº 142.792.018-46) seu cônjuge MEIRE PAULA GONZALEZ LAURITO (CPF/MF Nº 190.650.088-61); FLAVIA FAKOURY LAURITO (CPF/MF Nº 336.767.258-08);
FILIPE FAKOURY LAURITO (CPF/MF Nº 365.344.648-10); PAULO ROBERTO ROSSIGNOLLI LAURITO (CPF/MF Nº 186.892.648-68) e seu cônjuge SONIA MARIA CARPINELLI LAURITO (RG Nº 3.619.139).
 O MM. Juiz de Direito Dr. Mario Chiuvite Júnior, da 22ª 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 Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A (CNPJ/MF Nº 60.746.948/0001-12) em face de GALPÃO 8 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ/MF Nº 03.965.764/0001-
00) e HELOISE MARIA LAURITO FANTOZZI (CPF/MF Nº 115.651.008-09), nos autos do Processo nº 0215150-48.2011.8.26.0100, 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: Prédio nº 15 da Praça Nossa Senhora do Carmo, Vila Pompéia, São Paulo, CEP: 05023-020 - Descrição do Imóvel: O prédio sob nº 15 da Praça Nossa Senhora do Carmo, antiga
rua Padre Agostinho Mendicutti, antes rua 6, no bairro do “Campos da Escolástica”, 19º subdistrito – Perdizes, e seu terreno medindo 3,50m de frente para a citada praça, por 22,00m da frente aos fundos do lado direito
de quem da praça olha para o terreno; 20,60m do lado esquerdo, tendo nos fundos a largura de 13,80m, mais ou menos, dividindo do lado esquerdo com a rua Salto Grande, antiga Viela sanitária, com a qual faz esquina
e no lado direito e fundos com Julia Gomes, que também se assina Julia Domingues Gomes, desquitada, e outros, encerrando a área de 184,00m², mais ou menos.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 012.060.0030-9
Matrícula Imobiliária n° 9.981 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV. 08 24/11/2016 Penhora Exequenda Proc. nº 0215150-48.2011.8.26.0100 Banco Bradesco S/A
AV. 09 16/04/2021 Ajuizamento de Ação Proc. nº 4011387-39.2013.8.26.0114 (Segredo de Justiça) Banco Bradesco S/A e HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
OBS 01: De acordo com o Laudo pericial de avaliação, o imóvel é residencial e possui 3 pavimentos, sendo que no primeiro pavimento estão dispostas a garagem e um depósito. No segundo estão dispostas a sala de estar,
sala de jantar, cozinha e banheiro. No terceiro pavimento estão localizados os 2 (dois) dormitórios e banheiro. Atualmente o imóvel encontra-se locado por terceiros, onde são desenvolvidas atividades comerciais.
OBS 02: Conforme AV. 03, o número de contribuinte do imóvel foi atualizado junto a Prefeitura de São Paulo, o atual número de cadastro é: 012.060.0030-9.
OBS 03: De acordo com as decisões de fls. 655 e 695, o imóvel será leiloado em sua integralidade, nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil.
OBS 04: Às fls. 641 fora anotada a penhora no rosto dos presentes autos em favor do Município de São Paulo, uma vez que o mesmo apresentou débitos tributários no valor de R$4.172,56 (Abr/2018) relativos ao imóvel.
Entretanto, em nova consulta (Jul/2021), verificou-se que não constam débitos tributários para o presente imóvel.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 1.150.800,00 (Ago/2017 – Laudo de Avaliação às fls. 296/320 – Homologação às fls. 328/329).
Valor de avaliação atualizado: R$ 1.373.614,38 (Jul/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Até a confecção deste edital não há débitos tributários (Jul/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 569.760,99 (Jul/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 20 de setembro de 2021, às 14 horas, e se encerrará no dia 23 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 23 de setembro de 2021, às 14 horas, e se encerrará em 13 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 70% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação
parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá
pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º, CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o 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, 28 de julho de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. MARIO CHIUVITE JÚNIOR - JUIZ DE DIREITO

lanceja.com.br (11) 2988-6929 
(11)4426-5064

Condições de venda,
Relação completa dos bens,
e infos no site:

TELEFÔNICA VIVO S.A.
LEILÃO DATA: 14/09/2021 - 14h00 

Leilão Público Extrajudicial - Presencial e On-line

13 Lotes de Bens Móveis

IPHONES, APPLE WATCH, SMARTPHONES, SMARTWATCHES, 
TABLETS, MODENS, ROTEADORES E ACESSÓRIOS DIVERSOS

LOCALIZAÇÃO DOS BENS (UF): 
Lotes 01 AO 04 - PERNAMBUCO

Lotes 05 AO 09 – RIO GRANDE DO SUL
Lotes 10 AO 13 – SÃO PAULO

 

Leiloeira O�cial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes JUCESP 661

Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira."Bens vendidos no estado em que se encontram, sem garantias"
Local do leilão Presencial: Rua Laura nº 138, Centro – Santo André/SP. Lances On-line pelo site: www.lanceja.com.br.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0703267-44.2012.8.26.0704/01 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional 
XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima 
Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIS 
AUGUSTO REGINATO,  CPF 030.932.408-40, e Beatriz 
de Souza Guimarães Reginato, CPF/MF 050.850.338-
84, que nos autos do Cumprimento de Sentença que lhes 
requer Condomínio Edifício Noble Maison, procedeu-se 
a penhora no rosto dos autos do processo nº 0018895- 
45.2001.8.26.0011, da 4ª Vara Cível Regional de 
Pinheiros, para garantia do pagamento de R$ 411.926,00. 
Estando os executados em lugar ignorado, foi 
determinada a INTIMAÇÃO da penhora por edital, para 
que em 05 dias úteis, após os 20 dias supra, ofereçam 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 05 de agosto de 2021.
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