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Foram prorrogadas até o dia 30 de setembro, no ABC Paulista, as restrições de 
funcionamento para o comércio e serviços, que visam frear o avanço da pande-
mia da Covid-19 na região. A decisão é do prefeito de Santo André, Paulo Serra 
(PSDB), e foi anunciada nesta sexta-feira (10) após participar de uma reunião 
para discutir as regras de � exibilização da quarentena.                                ESTADO/A3

Investigação 
contra Lula é 
arquivada
A Justiça Federal de São Paulo ar-
quivou a investigação por sus-
peita de trá� co de in� uência in-
ternacional a � m de favorecer a 
empreiteira OAS. Entre os inves-
tigados estavam o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, o antigo 
presidente da OAS Augusto Uze-
da e o ex-presidente do Instituto 
Lula, Paulo Okamoto. A investiga-
ção era baseada na delação pre-
miada de Léo Pinheiro. A decisão 
é da Juíza Federal Maria Carolina 
Ayoub, da 9° Vara Federal de São 
Paulo.  BRASIL/A5

Retomada  Prefeituras do 
ABC decidem adiar o fi m 

das restrições no comércio

JOÃO ALVAREZ/FOTOARENA/FOLHAPRESS

PSOL o� cializa 
pré-candidatura 
de Boulos

Pandemia causa 
queda de 27 mi de 
procedimentos

Casos de Covid 
desaparecem de 
boletim o� cial

A pandemia do novo coronaví-
rus provocou a queda de 27 mi-
lhões de procedimentos de saúde 
que não são de emergência em 
2020, como exames e consultas. 
O dado está em levantamento 
do Conselho Federal de Medicina 
(CFM).  BRASIL/A5

Mais de 7.000 casos de Covid-19 e 
10 mortes desapareceram na sema-
na passada do boletim da Prefeitu-
ra de SP, que informa o número de 
pessoas infectadas. Os casos teriam 
sido perdidos durante a limpeza 
de dados que estavam duplicados 
na base do sistema.              ESTADO/A3

Base e oposição 
querem mudanças no 
Auxílio Brasil  BRASIL/A5

Após ataque hacker, 
prefeitura recupera 
sistemas  SERVIÇOS/A2

NOVO BOLSA FAMÍLIATABOÃO DA SERRA

Pacientes esperam 
até dois meses por 
uma consulta em SP

 AEste é o tempo médio para ser atendido por clínicos gerais e 
ginecologistas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Capital

Pacientes da cidade de São Paulo 
têm aguardado até dois meses em 
média para conseguir passar em 
uma consulta, segundo os próprios 
postos. Questionada, a Secretaria 

Municipal da Saúde a� rma que o 
tempo médio para os agendamen-
tos em consulta médica, conside-
rando dados de janeiro a agosto de 
2021, é de 20 dias, e que as unidades 

básicas de saúde com restrições de 
atendimento estão seguindo o pro-
tocolo que prevê o atendimento de 
50% dos casos presencialmente e 
50% em teleconsulta.  ESTADO/A3

Parque Augusta deve ser 
inaugurado em outubro
Está prevista para outubro a 
inauguração do Parque Augus-
ta, localizado em uma área de 23 
mil metros quadrados na região 
central de São Paulo. Segundo 
a Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente, a construtora respon-
sável pela obra de implantação 
do parque se comprometeu a en-
tregar o espaço no dia 25 de se-
tembro. O parque será totalmen-

te acessível e terá caminhos para 
passeios, playground inclusivo, 
cachorródromo, equipamentos 
de ginástica, academia da ter-
ceira idade, sanitários públicos, 
arquibancada e deck elevado. De 
acordo com a secretaria, haverá 
ainda áreas de manejo e com-
postagem, além de uma estru-
tura de serviços e apoio para a 
administração.  ESTADO/A3

Em congresso realizado neste 
domingo (12), o PSOL de São Pau-
lo aprovou o nome do polítí-
co Guilherme Boulos como pré-
candidato ao Governo de São 
Paulo nas eleições de 2022. O 
psolista disse que a intenção é 
unir a esquerda para derrotar 
a hegemonia do PSDB no Esta-
do. “Vamos buscar o diálogo ne-
cessário para a unidade do cam-
po progressista que seja capaz de 
derrotar Bolsonaro e o Tucanis-
tão”, escreveu o pré-candidato, 
pelo Twitter.  ESTADO/A3

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

“ Entendam, eu não estou preso 
aqui com vocês, vocês estão 
presos aqui comigo”. (Rorscha-
ch, Watchmen - Alan Moore). 
Quais são os elementos com-

portamentais e linguísticos que conver-
gem entre as figuras de Jair Bolsonaro, 
Jim Jones, Charles Manson e Marshall 
Applewhite? Como todos sabem, o Reve-
rendo Jim Jones foi o causador do suicí-
dio por envenenamento de 918 membros 
do próprio culto na cidade de Jonestown/
Guiana em 1978; Charles Manson em 
1960 liderou a seita conhecida como “fa-
mília Manson”, responsável por diversos 
roubos e assassinatos, inclusive, aquele 
que culminou na morte da atriz Sharon 
Tate, grávida de oito meses do cineasta 
Roman Polanski; o líder religioso Mar-
shall Applewhite foi responsável pelo 
suicídio coletivo de 39 pessoas em 1997, 
gente que acreditava que a passagem do 
cometa Hale-Bopp viria acompanhada de 
uma nave espacial que os transportaria 
para um destino empíreo.

Esses indivíduos possuem em comum 
a capacidade de desenvolver simbologias 
que afastam os seus adeptos do raciocí-
nio crítico, ou seja, o axioma que detém 
a finalidade de possibilitar a interligação 
do ser existencial com a realidade con-
creta e palpável. “As principais caracte-
rísticas do sectarismo são: o bloqueio 
do pensamento de base e a doutrinação 
absoluta que escorre do topo. É proibi-
do raciocinar. Discordar é algo profano. 
O que vem do líder é verdade suprema, 
ainda que irracional ou insano.” (Adriano 
Peralta). 

Em outros termos, quando o princípio 
do contraditório começa a ser sufocado 
pelo impedimento de divergências, o 
comportamento tribal ganha relevância 
sobre o cosmopolita. Com base nessa 
conjuntura, signos e referências assu-
mem interpretações sui generis diante 
do escopo de corroborar as crenças que 
unem os membros inter-relacionados, 
onde hábitos comuns são transmutados 
em atitudes peculiares que avançam 

na forma de agrupamentos assumindo 
características típicas de facções, lógica 
idêntica à demarcação de campos de 
atuação, que provem a sensação de su-
perioridade moral e a legitimidade para 
alastrar a infâmia. Essas identificações 
de grupo promovem o senso de identida-
de e pertencimento, que definem a nós 
mesmos e aos outros, como também au-
mentam a autoestima e senso de status.

 Os objetivos competitivos e diferen-
ças inerentes são fundamentais para a 
geração e evolução de estereótipos so-
ciais – edificação de rivalidades, teorias 
de superioridade e a justificativa para 
a marginalização do outro. Sob uma 
abordagem patológica, os movimentos 
de massa tipicamente populistas ou de 
seitas podem ser constituídos a partir da 
loucura ou devaneios de um protagonis-
ta que posteriormente são convertidos 
em delírios compartilhados. Bolsonaro, 
Jones, Manson e Applewhite, utilizaram 
a audácia carismática como mecanismo 
para ocultar a fraqueza. “A audácia desca-
rada torna a história mais verídica, dis-
traindo a atenção de suas incoerências”.

 Além disso, exploraram a relutância 
daqueles que se acostumaram com as re-
gras do jogo e que cultivam a dificuldade 
intrínseca em lidar com o imponderável 
e imprevisível. A demonstração de cora-
gem exacerbada transmite a sensação de 
poder e grandeza. A confusão entre o real 
e o ilusório são elementos fundamentais 
no processo de manipulação do incons-
ciente coletivo. 

Quem em sã consciência levaria crian-
ças para serem executadas em câmaras 
de gás, sem que houvesse uma forte 
alteração de perspectiva entre o certo e 
o errado? Até o dia 07 de setembro, “A 
guerra cultural bolsonarista deu um pas-
so além. Deixou de ser apenas um instru-
mento para a disputa de narrativas... Está 
se transformando em uma seita, numa 
forma de vida”. (Professor João Cezar Cas-
tro Rocha). Esperamos que esse delírio 
coletivo tenha se exaurido e chegado ao 
seu término 

Bolsonaro, Jones 
Manson & Applewhite 

* Nilton Cesar 
Tristão é Cientista 
Político. Opinião 
Pesquisa & GovNet

A Prefeitura de 
Taboão da Ser-
ra, na região 
sudoeste da 
Grande São 

Paulo, conseguiu recu-
perar todos os sistemas 
que foram criptografados, 
o que está permitindo a 
retomada gradativa dos 
atendimentos aos cida-
dãos. O site Atende Online 
(atende.ts.sp.gov.br), onde 
é possível solicitar servi-
ços juntos à Prefeitura, 
está em funcionamento. Já 
os atendimentos presen-
ciais da Central Atende fo-
ram retomados na última 
quinta-feira.

ATAQUE HACKER.
Alguns serviços da Pre-
feitura estavam indis-
poníveis desde o dia 27 
de agosto, quando o DTI 
constatou que o muni-

 D Moradores de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, já 
podem buscar atendimento nos canais ofi ciais da Administração

LARISSA RAPOZO/PMTS

Após ataque hacker, 
Taboão retoma serviços 

cípio havia sofrido um 
ataque cibernético, co-
nhecido como “Ataque de 
Ransomware”. O servidor 
principal e o de backup 
foram hackeados e as in-
formações foram crip-
tografadas. Os hackers 

solicitaram resgate para 
devolver os sistemas e o 
valor não foi pago

De acordo com o dire-
tor do Departamento de 
Tecnologia da Informação, 
Rogério Godoy, não houve 
perda de dados e a recupe-

ração dos sistemas foi rea-
lizada por funcionários da 
prefeitura, em conjunto 
com uma empresa de San-
ta Catarina. “Desde o dia 
27 de agosto toda a nossa 
equipe de TI está traba-
lhando incansavelmente, 
inclusive nas madrugadas 
e feriado, para restabele-
cer os sistemas e serviços. 
Não fizemos nenhum pa-
gamento aos hackers. To-
dos os arquivos criptogra-
fados foram recuperados 
pelos nossos funcionários 
de TI em conjunto com 
uma empresa de seguran-
ça digital. Fizemos uma 
análise e até o momento 
não foi identificado nem 
a perda e nem vazamento 
de dados”, disse.

Mais informações so-
bre os serviços prestados 
podem ser obtidas no site 
(ts.sp.gov.br). (GSP)

Débitos em Itapecerica da Serra. A Prefeitura de 
Itapecerica da Serra prorrogou o prazo para adesão ao 
parcelamento de débitos fiscais através do Programa de 
Recuperação Fiscal – Refis. Agora, o cidadão terá até 20 
de dezembro de 2021 para renegociar as dívidas com o 
município. Fazem parte do programa, débitos tributá-
rios e não tributários constituídos ou não, inscritos em 
dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, como o IPTU e o ISS. 
Com o acordo, dependendo do número de parcelas, o 
contribuinte terá direito a anistia de até 100% nas mul-
tas e juros moratórios e poderá parcelar a dívida em até 
24 vezes mensais e consecutivas (ou em até 60 vezes 
sem o benefício da anistia). Mais informações podem 
ser obtidas com o Departamento de Dívida Ativa e Exe-
cução Fiscal pelos seguintes telefones: (11) 4668-9060, 
(11) 4668-9064 ou (11) 4668-9059. (GSP)

Inscrição aberta. Estão aberta, até sexta-feira (17), as 
inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 
para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida so-
cioeducativa que inclua privação de liberdade, o Enem 
PPL 2021. As inscrições devem ser feitas pelo responsá-
vel pedagógico da unidade prisional ou socioeducativa, 
por meio do sistema do exame. O responsável pedagó-
gico é o encarregado por acompanhar todas as etapas 
do exame até a divulgação dos resultados. Entre as 
obrigações estão solicitar atendimento especializado e 
tratamento pelo nome social para os participantes que 
precisarem, indicar as salas de provas e divulgar as in-
formações aos participantes. Também cabe a ele man-
ter, sob sua guarda e sigilo, a senha de acesso ao siste-
ma e os números de inscrição e de Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) dos participantes. (Agência Brasil e GSP)

Inflação alta. A previsão do mercado financeiro para 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), considerada a inflação oficial do país, subiu, no-
vamente, de 7,58% para 8%, neste ano. É a 23ª elevação 
consecutiva na projeção. A estimativa está no boletim 
Focus desta segunda-feira (13), pesquisa divulgada se-
manalmente pelo Banco Central (BC), com a projeção 
para os principais indicadores econômicos.   Para 2022, 
a estimativa de inflação é de 4,03%. Para 2023 e 2024, as 
previsões são de 3,25% e 3,03%, respectivamente. (GSP)

SANTA CÂMERA

NOTAS
SITE DA PREFEITURA. Site foi hackeado no dia 27 de agosto; sistema do Atende 
Online, onde é possível solicitar serviços juntos à Prefeitura, está em funcionamento

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.

QUINTAAMANHÃ: SEXTA:

22° 38°
19° 36°

17° 34°

19° 35°

18° 28°

19° 37°

25° 34°

24° 39°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com aumento 
de nuvens e 
pancadas de chuva 
no fi m da manhã.

Chuvoso
durante o dia e 
à noite.

Nublado pela manhã, 
com possibilidade de 
garoa. Tarde de sol com 
diminuição de nuvens.

15º 26° 14º 20° 4º 23°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

“ Entendam, eu não estou preso 
aqui com vocês, vocês estão 
presos aqui comigo”. (Rorscha-
ch, Watchmen - Alan Moore). 
Quais são os elementos com-

portamentais e linguísticos que conver-
gem entre as figuras de Jair Bolsonaro, 
Jim Jones, Charles Manson e Marshall 
Applewhite? Como todos sabem, o Reve-
rendo Jim Jones foi o causador do suicí-
dio por envenenamento de 918 membros 
do próprio culto na cidade de Jonestown/
Guiana em 1978; Charles Manson em 
1960 liderou a seita conhecida como “fa-
mília Manson”, responsável por diversos 
roubos e assassinatos, inclusive, aquele 
que culminou na morte da atriz Sharon 
Tate, grávida de oito meses do cineasta 
Roman Polanski; o líder religioso Mar-
shall Applewhite foi responsável pelo 
suicídio coletivo de 39 pessoas em 1997, 
gente que acreditava que a passagem do 
cometa Hale-Bopp viria acompanhada de 
uma nave espacial que os transportaria 
para um destino empíreo.

Esses indivíduos possuem em comum 
a capacidade de desenvolver simbologias 
que afastam os seus adeptos do raciocí-
nio crítico, ou seja, o axioma que detém 
a finalidade de possibilitar a interligação 
do ser existencial com a realidade con-
creta e palpável. “As principais caracte-
rísticas do sectarismo são: o bloqueio 
do pensamento de base e a doutrinação 
absoluta que escorre do topo. É proibi-
do raciocinar. Discordar é algo profano. 
O que vem do líder é verdade suprema, 
ainda que irracional ou insano.” (Adriano 
Peralta). 

Em outros termos, quando o princípio 
do contraditório começa a ser sufocado 
pelo impedimento de divergências, o 
comportamento tribal ganha relevância 
sobre o cosmopolita. Com base nessa 
conjuntura, signos e referências assu-
mem interpretações sui generis diante 
do escopo de corroborar as crenças que 
unem os membros inter-relacionados, 
onde hábitos comuns são transmutados 
em atitudes peculiares que avançam 

na forma de agrupamentos assumindo 
características típicas de facções, lógica 
idêntica à demarcação de campos de 
atuação, que provem a sensação de su-
perioridade moral e a legitimidade para 
alastrar a infâmia. Essas identificações 
de grupo promovem o senso de identida-
de e pertencimento, que definem a nós 
mesmos e aos outros, como também au-
mentam a autoestima e senso de status.

 Os objetivos competitivos e diferen-
ças inerentes são fundamentais para a 
geração e evolução de estereótipos so-
ciais – edificação de rivalidades, teorias 
de superioridade e a justificativa para 
a marginalização do outro. Sob uma 
abordagem patológica, os movimentos 
de massa tipicamente populistas ou de 
seitas podem ser constituídos a partir da 
loucura ou devaneios de um protagonis-
ta que posteriormente são convertidos 
em delírios compartilhados. Bolsonaro, 
Jones, Manson e Applewhite, utilizaram 
a audácia carismática como mecanismo 
para ocultar a fraqueza. “A audácia desca-
rada torna a história mais verídica, dis-
traindo a atenção de suas incoerências”.

 Além disso, exploraram a relutância 
daqueles que se acostumaram com as re-
gras do jogo e que cultivam a dificuldade 
intrínseca em lidar com o imponderável 
e imprevisível. A demonstração de cora-
gem exacerbada transmite a sensação de 
poder e grandeza. A confusão entre o real 
e o ilusório são elementos fundamentais 
no processo de manipulação do incons-
ciente coletivo. 

Quem em sã consciência levaria crian-
ças para serem executadas em câmaras 
de gás, sem que houvesse uma forte 
alteração de perspectiva entre o certo e 
o errado? Até o dia 07 de setembro, “A 
guerra cultural bolsonarista deu um pas-
so além. Deixou de ser apenas um instru-
mento para a disputa de narrativas... Está 
se transformando em uma seita, numa 
forma de vida”. (Professor João Cezar Cas-
tro Rocha). Esperamos que esse delírio 
coletivo tenha se exaurido e chegado ao 
seu término 

Bolsonaro, Jones 
Manson & Applewhite 

* Nilton Cesar 
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A Prefeitura de 
Taboão da Ser-
ra, na região 
sudoeste da 
Grande São 

Paulo, conseguiu recu-
perar todos os sistemas 
que foram criptografados, 
o que está permitindo a 
retomada gradativa dos 
atendimentos aos cida-
dãos. O site Atende Online 
(atende.ts.sp.gov.br), onde 
é possível solicitar servi-
ços juntos à Prefeitura, 
está em funcionamento. Já 
os atendimentos presen-
ciais da Central Atende fo-
ram retomados na última 
quinta-feira.

ATAQUE HACKER.
Alguns serviços da Pre-
feitura estavam indis-
poníveis desde o dia 27 
de agosto, quando o DTI 
constatou que o muni-

 D Moradores de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, já 
podem buscar atendimento nos canais ofi ciais da Administração

LARISSA RAPOZO/PMTS

Após ataque hacker, 
Taboão retoma serviços 

cípio havia sofrido um 
ataque cibernético, co-
nhecido como “Ataque de 
Ransomware”. O servidor 
principal e o de backup 
foram hackeados e as in-
formações foram crip-
tografadas. Os hackers 

solicitaram resgate para 
devolver os sistemas e o 
valor não foi pago

De acordo com o dire-
tor do Departamento de 
Tecnologia da Informação, 
Rogério Godoy, não houve 
perda de dados e a recupe-

ração dos sistemas foi rea-
lizada por funcionários da 
prefeitura, em conjunto 
com uma empresa de San-
ta Catarina. “Desde o dia 
27 de agosto toda a nossa 
equipe de TI está traba-
lhando incansavelmente, 
inclusive nas madrugadas 
e feriado, para restabele-
cer os sistemas e serviços. 
Não fizemos nenhum pa-
gamento aos hackers. To-
dos os arquivos criptogra-
fados foram recuperados 
pelos nossos funcionários 
de TI em conjunto com 
uma empresa de seguran-
ça digital. Fizemos uma 
análise e até o momento 
não foi identificado nem 
a perda e nem vazamento 
de dados”, disse.

Mais informações so-
bre os serviços prestados 
podem ser obtidas no site 
(ts.sp.gov.br). (GSP)

Débitos em Itapecerica da Serra. A Prefeitura de 
Itapecerica da Serra prorrogou o prazo para adesão ao 
parcelamento de débitos fiscais através do Programa de 
Recuperação Fiscal – Refis. Agora, o cidadão terá até 20 
de dezembro de 2021 para renegociar as dívidas com o 
município. Fazem parte do programa, débitos tributá-
rios e não tributários constituídos ou não, inscritos em 
dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, como o IPTU e o ISS. 
Com o acordo, dependendo do número de parcelas, o 
contribuinte terá direito a anistia de até 100% nas mul-
tas e juros moratórios e poderá parcelar a dívida em até 
24 vezes mensais e consecutivas (ou em até 60 vezes 
sem o benefício da anistia). Mais informações podem 
ser obtidas com o Departamento de Dívida Ativa e Exe-
cução Fiscal pelos seguintes telefones: (11) 4668-9060, 
(11) 4668-9064 ou (11) 4668-9059. (GSP)

Inscrição aberta. Estão aberta, até sexta-feira (17), as 
inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 
para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida so-
cioeducativa que inclua privação de liberdade, o Enem 
PPL 2021. As inscrições devem ser feitas pelo responsá-
vel pedagógico da unidade prisional ou socioeducativa, 
por meio do sistema do exame. O responsável pedagó-
gico é o encarregado por acompanhar todas as etapas 
do exame até a divulgação dos resultados. Entre as 
obrigações estão solicitar atendimento especializado e 
tratamento pelo nome social para os participantes que 
precisarem, indicar as salas de provas e divulgar as in-
formações aos participantes. Também cabe a ele man-
ter, sob sua guarda e sigilo, a senha de acesso ao siste-
ma e os números de inscrição e de Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) dos participantes. (Agência Brasil e GSP)

Inflação alta. A previsão do mercado financeiro para 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), considerada a inflação oficial do país, subiu, no-
vamente, de 7,58% para 8%, neste ano. É a 23ª elevação 
consecutiva na projeção. A estimativa está no boletim 
Focus desta segunda-feira (13), pesquisa divulgada se-
manalmente pelo Banco Central (BC), com a projeção 
para os principais indicadores econômicos.   Para 2022, 
a estimativa de inflação é de 4,03%. Para 2023 e 2024, as 
previsões são de 3,25% e 3,03%, respectivamente. (GSP)

SANTA CÂMERA

NOTAS
SITE DA PREFEITURA. Site foi hackeado no dia 27 de agosto; sistema do Atende 
Online, onde é possível solicitar serviços juntos à Prefeitura, está em funcionamento

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.

QUINTAAMANHÃ: SEXTA:

22° 38°
19° 36°

17° 34°

19° 35°

18° 28°

19° 37°

25° 34°

24° 39°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com aumento 
de nuvens e 
pancadas de chuva 
no fi m da manhã.

Chuvoso
durante o dia e 
à noite.

Nublado pela manhã, 
com possibilidade de 
garoa. Tarde de sol com 
diminuição de nuvens.

15º 26° 14º 20° 4º 23°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6
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 A Foram prorrogadas até o 
dia 30 de setembro, no ABC 
Paulista, as restrições de fun-
cionamento para o comércio 
e serviços, que visam frear o 
avanço da pandemia da Co-
vid-19 na região. A decisão é 
do prefeito  de Santo André, 
Paulo Serra (PSDB), e foi anun-
ciada na última sexta-feira (10) 
após participar de uma reu-
nião para discutir as regras de 
flexibilização da quarentena. 

“O ABC vai manter as res-
trições até 30 de setembro. A 
gente sempre tenta construir 
uniformidade aqui na região 
[entre as 7 cidades], mas nem 
sempre é possível, por causa 
das singularidades e particu-
laridades de cada cidade, mas, 
com exceção de São Caeta-
no do Sul, a mesma regra vi-
gente até hoje [para frequen-
tar comércios] vai até 30 de 
setembro”, afirmou Serra, em 
coletiva em que foi anunciada 
também a inclusão da capital 
paulista entre os municípios 
integrantes do consórcio. 

As gestões das seis cidades Movimento em bares e restaurantes no ABC Paulista, na Grande São Paulo, seguirá com restrições

 LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO 19/FOLHAPRESS

ABC Paulista decide adiar o  
fim das restrições no comércio

do ABC optaram por manter as 
restrições da quarentena para 
conter a Covid-19, não acom-
panhando desta forma a flexi-
bilização anunciada pelo go-
vernador João Doria (PSDB), 
que liberou 100% a frequên-
cia de clientes em comércios e 
serviços, desde o último dia 17. 

Como já anunciado ante-
riormente pelo consórcio do 
ABC, as restrições no comér-
cio continuam com funciona-
mento de até 80% da capaci-
dade de público das 6h até a 
meia-noite em cinco cidades: 
Santo André, Diadema, Mauá, 
Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra. Em São Bernardo do 
Campo a capacidade é de 60% 
das 6h até 22h. São Caetano se-
gue o Plano SP, com liberação 
total de capacidade de público 
e horário. 

O objetivo é conter o avan-
ço da variante delta do novo 
coronavírus e aguardar a am-
pliação da cobertura da vaci-
nação. A matéria na íntegra 
pode ser lida no site da Gazeta.  
(FP e GSP)

Casos de 
Covid-19 
desaparecem 
de boletim 

 A Mais de 7.000 casos de Co-
vid-19 e 10 mortes desaparece-
ram na semana passada do bo-
letim da Prefeitura de São Paulo 
que informa o número de pes-
soas infectadas na cidade. Os 
casos teriam sido perdidos du-
rante a limpeza de dados que 
estavam duplicados na base do 
sistema,  segundo justificativa 
da gestão municipal.

Na última terça (7), a Secre-
taria Municipal da Saúde da Ca-
pital afirmou que, desde o início 
da pandemia, tinha registrado 
1.429.749 de infectados pelo co-
ronavírus e 37.298 mortes. Mas 
no dia seguinte, quarta (8), os 
números caíram para 1.422.261 
e 37.288, respectivamente.

Questionada, a secretaria 
afirmou que fez uma limpeza 
nos dados de duas bases usa-
das para coletar informações 
sobre a pandemia -e-SUS No-
tifica e Sivep-Gripe. Ao rea-
lizar a ação, a pasta disse que 
excluiu casos e mortes que 
estavam duplicados nos sis-
temas e que, por isso, os nú-
meros diminuíram. Leia a ma-
téria completa no site da GSP. .  
(FP e GSP)

DA PREFEITURA DE SP

 A Começa nesta segunda-fei-
ra (13) na capital paulista a apli-
cação da dose adicional da vaci-
na contra Covid-19 para idosos 
acima de 85 anos. Podem se va-
cinar neste momento aqueles 
que tomaram a segunda dose 
ou a dose única há mais de seis 
meses. A estimativa é a de va-
cinar 76.849 mil pessoas. Tam-
bém podem ir os postos (no 
período da tarde) para receber 
o imunizante da Pfizer aqueles 
que deveriam tomar a segunda 
dose da AstraZeneca desde o 
dia 1º de setembro.

Segundo a prefeitura, toda 
a rede de saúde estará aber-
ta para a imunização do pú-

Capital aplica dose adicional 
em idosos acima de 85 anos

 Capital começa a aplicar dose adicional em idosos acima de 85 anos

IAN FREITAS/PMTS

Estimativa divulgada pela Prefeitura de São Paulo é reforçar  
a imunização de 76 mil pessoas contra a Covid-19 na Capital 

blico elegível para primeira 
dose (D1), segunda dose (D2) 
e dose adicional. Os idosos de-
vem comparecer a um dos pos-
tos de vacinação do município 
com o comprovante de vaci-
nação, documento com foto 
e comprovante de residência 
na capital.

Com relação aos pacientes 
acamados em domicílio, em 
instituições de longa perma-
nência para idosos e popula-
ção indígena aldeada na cida-
de de São Paulo, a vacinação é 
feita pela equipe da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) de refe-
rência do usuário. A vacinação 
dos idosos acontecerá com a 
vacina que estiver disponível 
nos postos de saúde.

Os idosos com mais de 60 
anos que tenham tomado a se-
gunda dose há mais seis meses 
na capital podem fazer a inscri-
ção para receber as doses de re-
forço, caso haja dose remanes-
cente próximo ao término das 
atividades do serviço de saúde.  
(Agência Brasil e GSP)

Pacientes 
esperam até 
2 meses por 
consultas 

 A Após mais de dois meses 
depois da retomada do agen-
damento presencial, com a 
queda de casos de Covid-19, pa-
cientes da cidade de São Paulo 
têm aguardado até dois meses 
em média para conseguir pas-
sar em consulta com clínicos 
gerais e ginecologistas nas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs), 
segundo os próprios postos.

Questionada, a Secretaria 
Municipal da Saúde afirma que 
o tempo médio para os agen-
damentos em consulta médi-
ca, considerando dados de ja-
neiro a agosto de 2021, é de 
20 dias.

A reportagem da Folha de 
S.Paulo entrou em contato por 
telefone com 40 unidades nas 
cinco regiões da Capital para 
verificar a disponibilidade de 
agenda para a marcação de 
consultas com médicos clíni-
co geral e ginecologista.

Das unidades contatadas, 
45%, ou seja, 18 delas, respon-
deram que tinham datas dis-
poníveis para agendamento 
apenas a partir do fim de ou-
tubro ou novembro, e algumas 
chegaram a apontar que a data 
mais próxima será somente 
em dezembro.

A UBS Oswaldo Marasca Ju-
nior, no Ipiranga, na zona sul, 
é uma das unidades que está 
com agendas lotadas. Por te-
lefone, um atendente expli-
cou que os agendamentos de 
consultas com ginecologistas 
e com clínicos gerais estão sus-
pensos, mas “que devem ser 
liberados em breve”. As datas 
que estarão disponíveis devem 
ser para fim de novembro e co-
meço de dezembro.

A Secretaria Municipal da 
Saúde disse que as unidades 
básicas de saúde com restri-
ções de atendimento estão se-
guindo o protocolo que prevê 
o atendimento de 50% dos ca-
sos presencialmente e 50% em 
teleconsulta. A matéria na ínte-
gra no site. (FP)

SAÚDE PÚBLICA

COVID-19.  Cidades da região decidiram não acompanhar a decisão do Estado de flexibilizar as restrições

 A A Prefeitura de Taboão da 
Serra segue com a vacinação 
contra a Covid-19 em adoles-
centes acima de 12 anos de 
idade, sem comorbidades. 
Esse público recebe, exclu-
sivamente, o imunizante da 
Pfizer, o único autorizado 
pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), 
até o momento, para essa 
faixa etária.

Para ser imunizado é 
preciso comparecer em um 
dos 13 polos de vacinação 
contra a Covid-19. Meno-
res de 18 anos precisam es-
tar acompanhados dos pais 
ou responsáveis. É necessá-
rio apresentar documento 
de identificação com foto, 
comprovante de endere-
ço e Cartão do SUS. O ho-
rário de atendimento será 
das 8h às 16h, de segunda a  
sexta-feira.

Taboão segue com vacinação 
de jovens acima de 12 anos

A cidade de Taboão da Serra, na região sudoeste da Grande São 
Paulo, segue com vacinação de adolescentes acima de 12 anos 

IAN DE FREITAS/PMTS

A Administração de Ta-
boão da Serra também pede 
que os moradores realizem 
o cadastro no site Vacina-
Já (www.vacinaja.sp.gov.br) 
para agilizar o atendimento.

Mais informações sobre 
a vacinação contra o coro-
navírus podem ser obtidas 
no site da Prefeitura de Ta-
boão da Serra (ts.sp.gov.br).  
(Matheus Herbert)

 A Em congresso realizado 
neste domingo (12), o PSOL 
de São Paulo aprovou o 
nome de Guilherme Boulos 
como pré-candidato ao Go-
verno de São Paulo nas elei-
ções de 2022.

O psolista e líder do Mo-
vimento dos Trabalhadores 
Sem Teto (MTST) disse que a 
intenção a partir de agora é 
unir a esquerda para derrotar 
a hegemonia do PSDB no Es-
tado. “Vamos buscar o diálo-
go necessário para a unidade 
do campo progressista que 
seja capaz de derrotar Bol-
sonaro e o Tucanistão”, es-
creveu o pré-candidato, pelo 
Twitter.

Na disputa pela Prefeitura 
de São Paulo, em 2020, Bou-
los ficou em segundo lugar, 
com 41% dos votos na dispu-
ta com Bruno Covas (PSDB).

De acordo com a pesqui-
sa Govnet/Opinião Pesqui-

PSOL oficializa pré-
candidatura de Boulos 

sa, encomendada pelo Grupo 
Gazeta de S. Paulo e divulga-
da em julho, Boulos está em 
segundo na preferência do 
eleitor para o Governo de São 
Paulo no cenário mais prová-
vel, com 14,1% das intenções 
de voto. À frente dele está 
Geraldo Alckmin (hoje no 
PSDB, mas que deve anun-
ciar a saída do partido), com 
16% da preferência do eleito-
rado paulista.

Boulos está à frente de 
outro nome relevante da es-
querda: o ex-prefeito da Ca-
pital Fernando Haddad (PT), 
que aparece com 11,1% das in-
tenções de voto. Na sequên-
cia, aparecem Márcio Fran-
ça (10,6%), Paulo Skaf (8,7%), 
Arthur do Val (3,5%), Rodri-
go Garcia (2,7%) e Elvis Ce-
zar (2,1%). Brancos e nulos 
somam 9,8%. Já os indecisos 
são 20,7% dos eleitores pau-
listas. (Bruno Hoffmann)

Parque será 
inaugurado 
em outubro

 A Está prevista para outubro a 
inauguração do Parque Augus-
ta, localizado em uma área de 23 
mil metros quadrados na região 
central de São Paulo. Segundo a 
Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente, a construtora respon-
sável pela obra de implantação 
do parque se comprometeu a 
entregar o espaço no dia 25 de 
setembro.

O parque será totalmente 
acessível e terá caminhos para 
passeios, playground inclusivo, 
cachorródromo, equipamentos 
de ginástica, academia da terceira 
idade, sanitários públicos, arqui-
bancada e deck elevado. De acor-
do com a secretaria, haverá ainda 
áreas de manejo e compostagem, 
além de uma estrutura de servi-
ços e apoio para a administração. 
(Agência Brasil e GSP).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 070/2021, 
objetivando a contratação de empresa prestadora de serviço médico especializado em 
estudo urodinâmico, no dia 24 de setembro de 2021, às 13:30 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, 13 
de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA – Secretário de Administração.

Tomada de Preços 03/2021 - Proc. Adm. 287/2021
Torna público para o conhecimento dos interessados a Tomada de Preços 03/2021 – Cujo 

objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para 
construção de praças nos bairros Jardim São Paulo, Cerrado, Perobal e Instalação de Playground 
na praça Cyro Albuquerque no bairro Tatetu no Município de Alambari, incluindo o fornecimento de 
material, equipamentos e mão de obra. O Edital poderá ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr 
Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Abertura dos envelopes dia 30.09.2021 às 
12:00 hrs, sendo que as licitantes interessadas deverão possuir Cadastro de Registro Cadastral 
(CRC) junto a Prefeitura de Alambari/SP emitido até o dia 28 de setembro de 2021, terceiro dia ante-
rior à data do recebimento das propostas.

Alambari, 13 de setembro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 159/2021. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇO PARA implantação, manutenção preventiva e corretiva de Sinalização Viária 
Horizontal e Vertical, nas vias do Município de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência no 
Anexo I. DATA DA REALIZAÇÃO: 27/09/2021. HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:30hrs. LOCAL 
DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Reunião – Avenida Luane Milanda de Oliveira, nº 600– Jardim 
Nossa Senhora da Salete – Araçoiaba da Serra/SP. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.
sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, 13 de setembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
CAMPUS DE BOTUCATU - FACULDADE DE MEDICINA

Encontra-se à disposição o Edital do Pregão Eletrônico 29/2021-FM, Processo 1460/2021-FM, Oferta 
de Compra BEC (OC) N° 102313100612021OC00098 do tipo menor preço por lote, que objetiva 
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NÃO CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA FACUL-
DADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – PARTICIPAÇÃO AMPLA.
Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 15/09/2021
O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 28/09/2021 às 9 horas, data e horário 
de realização da sessão.
Endereços eletrônicos para participação do certame: www.bec.sp.gov.br; www.bec.fazenda.sp.gov.
br; www.fmb.unesp.br, www.imprensaoficial.com.br; www.pregao.sp.gov.br e ww.e-negociospublicos.
com.br. Identificação do órgão responsável pela licitação: UG 102313; Gestão 10061 – Seção Técnica 
de Materiais da Faculdade de Medicina de Botucatu, localizada no distrito de Rubião Júnior, s/n.º, Bo-
tucatu, SP, fax: (14) 3880-1036; fone: (14) 3880-1083 ou 3880-1090, e-mail: licitacoes.fmb@unesp.br.

Botucatu, 13 de setembro de 2021
Paulo Fernando Jacintho de Souza - Diretor da Divisão Técnica Administrativa

AVISO DE LICITAÇÃO (COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP) Pregão nº 255/2021 - Eletrônico - Processo 
Administrativo: PMC.2021.00040681-17 - Interessado: Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos - Objeto: Registro de Preços de serviço de instalação, 
manutenção, desinstalação e coleta de resíduos de Sanitários Químicos - 
Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02: das 08h do dia 27/09/21 às 
09h30min do dia 28/09/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 e 02: a partir 
das 09h30min do dia 28/09/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 
10h30min do dia 28/09/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 14/09/21, no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-0294. Campinas, 10 de 
setembro de 2021 - RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS - Diretor 
do Departamento Central de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS 
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP) Pregão nº 259/2021 - Eletrônico - 
Processo Administrativo: PMC.2021.00035458-68 - Interessado: Secretaria 
Municipal de Educação - Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios - 
Recebimento das Propostas dos itens 01 a 06: das 08h do dia 28/09/21 às 08h 
do dia 29/09/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 06: a partir das 08h do 
dia 29/09/21 - Início da Disputa de Preços: a part ir das 09h30min do dia 
29/09/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 14/09/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João 
Fernandes Filho pelo telefone (19) 2116-8464. Campinas, 10 de setembro de 2021 
- RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS -  Diretor do Departamento 
Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS 
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP) Pregão nº 257/2021 - Eletrônico - 
Processo Administrativo: PMC.2021.00016096-05 - Interessado: Secretaria 
Municipal de Saúde - Objeto: Registro de Preços de materiais para curativos - 
Recebimento das Propostas dos itens 01 a 26: das 08h do dia 28/09/21 às 09h 
do dia 29/09/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 26: a partir das 09h do 
dia 29/09/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 14h do dia 29/09/21 - 
Disponibilidade do Edital: a partir de 14/09/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ana 
Paula Guedes Gorsin pelo telefone (19) 2116-0136. Campinas, 10 de setembro de 
2021 - RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS -  Diretor do 
Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU “AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRE-
SENCIAL N°0017/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 7.572/2021, 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM”. Objeto: A presente licitação tem por 
OBJETO o “Registro de preços” para futura aquisição Emulsão Asfáltica 
- RM 1C e RR 1C, para atender a Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, 
obedecidas às especificações técnicas contidas no caderno técnico, con-
forme Anexo - I do Edital. Abertura dos envelopes: 24/09/2021 às 09h30 
Informações: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, através do 
endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes. Embu-Guaçu, 
10 de setembro de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU “AVISO DE SUSPENSÃO” – TOMA-
DA DE PREÇOS Nº. 0005/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E – 
1.980/2021 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: A presente licitação 
tem por objeto Contratação de empresa especializada em engenharia 
elétrica para execução de serviços para manutenção corretiva e amplia-
ção nas instalações elétricas do Município, com aplicação de materiais, 
mão-de-obra e equipamentos, que atendam aos requisitos do edital e seus 
anexos. Comunicamos que o presente certame está suspenso, ‘sine die’, 
para abertura de prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis. Embu-Guaçu, 10 de 
setembro de 2021. José Antonio Pereira – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2021

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 24 de Setembro de 2021, às 09h00 min, na PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA ERNESTINA, Setor de Licitações, situada na Rua 21 de Março, nº 384, Centro, Santa 
Ernestina/SP, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 43/2021, aberto 
através do Processo nº 59/2021, Edital nº 47/2021, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE PRÓTESE 
ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL UNILATERAL, conforme 
especificações técnicas contidas no edital regulador do certame. O instrumento convocatório e seus 
anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal na Sala de Licitações, no endereço 
supracitado, no horário normal de expediente, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 11h00min 
e das 13h00min às 17h00min, ou baixado gratuitamente através do endereço de eletrônico; www.
santaernestina.sp.gov.br e através do e-mail; licitacao@santaernestina.sp.gov.br. Informações podem 
ser obtidas através dos telefones: (16) 3256-9104 e (16) 3256-9100 ou através do email:  licitacao@
santaernestina.sp.gov.br.

Santa Ernestina, aos 13 de Setembro de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

Pregão Eletrônico SRP nº 16/2021
Objeto: Registro de preços para a escolha da proposta mais vantajosa para 
contratação de serviços de subscrição de licenças do Microsoft Power BI Pro, 
com validade de 36 (trinta e seis meses), para atendimento das necessidades 
do Coren-SP, conforme descrito no Edital e seus Anexos disponíveis nos sítios 
eletrônicos https://www.gov.br/compras/pt-br e www.coren-sp.gov.br, ou no 
endereço Al. Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, 3º andar, São Paulo - SP, das 08h às 
17h, a partir de 14/09/2021. Abertura das Propostas: 24/09/2021, a partir das 9h.
CÓDIGO UASG: 389343.

James Francisco Pedro dos Santos
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Aviso nº 129/2021-PATRI-LOC/SENGPAI - SR-I/DIVOFL - SR-I/SR-I 
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por meio de sua 
Superintendência Regional em São Paulo, torna público que necessita locar pelo 
prazo de 12 (doze) meses, prorrogável a critério da Administração, um imóvel/
espaço físico com área construída e preferencialmente térrea entre 415 m2 e 
495 m2, localizado em São Miguel Paulista, São Paulo/SP, para reinstalação 
dos serviços da Agência da Previdência Social, com os seguintes requisitos 
mínimos: instalações elétricas compatíveis com a demanda de energia exigida 
para a unidade, instalações hidrossanitárias adequadas e em quantidade 
suficiente, cabeamento estruturado, climatização adequada e compatível com o 
uso proposto, completa adequação às normas vigentes de acessibilidade e de 
segurança contra incêndio, dentre outras. 
As propostas deverão conter, além do prazo de validade de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias, os seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel/espaço 
físico, localização, área física, instalações existentes, valor locativo mensal em 
moeda corrente, assim como se fazer acompanhar do croqui ou planta baixa 
do imóvel/espaço físico, cópia da documentação dominial, ou seja, escritura 
e certidão atualizada do RGI livre de quaisquer ônus, habite-se ou outra 
certidão que o supra, além de informações sobre a existência de equipamentos 
de prevenção contra incêndio compatíveis com a área do imóvel/espaço 
físico, de acordo com a ABNT, aprovação em vistoria de segurança do Corpo 
de Bombeiros e acessibilidade completa (inclusive com certidão do município, 
quando for o caso).
As propostas deverão ser enviadas por e-mail para o 
endereço patriloc.sr1@inss.gov.br, ou entregues, pessoalmente ou via 
postal, ao Serviço de Engenharia e Patrimônio Imobiliário do INSS, localizado 
no Viaduto Santa Ifigênia, 266 - 5º andar - São Paulo/SP, até as 16:00 horas do 
dia 01/10/2021, onde os proponentes poderão tomar conhecimento do modelo 
de contrato a ser firmado. Caso o imóvel ofertado não possua ainda todas as 
características e instalações exigidas, na proposta a ser entregue, o proprietário 
pode manifestar compromisso de adequação do imóvel ao uso do INSS.
A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei 
nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, esgoto e energia 
elétrica, bem como as despesas ordinárias de condomínio, caso existam. O 
INSS não se responsabilizará, em hipótese nenhuma, pelo pagamento de 
IPTU, sendo essa despesa de obrigação do locador do imóvel.
O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação 
acumulada do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas, ou havendo sua extinção, outro índice que vier a ser fixado, de acordo 
com os dispositivos legais vigentes.
O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor atender 
às suas necessidades, priorizando-se propostas que contemplem realização 
de todas as adaptações essenciais à imediata ocupação e funcionamento da 
unidade do INSS, inclusive compartimentação do espaço para implantação de 
salas de perícia, com instalação de lavatórios, adequação de iluminação ao 
layout proposto pelo INSS, etc.
O proponente escolhido para formalização do contrato de locação deverá, 
conforme o caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF, CNPJ/
MF, documento de identidade, contrato social, comprovante de residência, 
comprovante de inexistência de débitos com relação ao imóvel/espaço físico 
(água/esgoto, luz, taxas de incêndio e condominiais, IPTU). Será exigida, ainda, 
situação regular perante o SICAF e CADIN.
As propostas que não atenderem às exigências deste Aviso não serão 
consideradas pelo Instituto.

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL DE TERCEIROS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DO
 TRABALHO 

E PREVIDÊNCIA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC

Pregão Eletrônico nº 049/2021
Tipo: Menor Preço por Lote

Aviso de Alteração
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U. e neste 
jornal no dia 31/08/2021, foi alterado conforme segue. Objeto: Contratação de 
serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação. Total de itens licitados: 
01. Entrega de propostas: a partir de 14/09/2021 às 09h00. Abertura das 
propostas: 24/09/2021 às 10h00. Informações gerais: o Edital poderá ser obtido 
através do site: www.gov.br/compras. Contato: (11) 3356-7536. Santo André, 
14 de setembro de 2021. Cláudio Márcio Cardozo Souza – Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 146/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021 - EDITAL Nº 68/2021
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Europa, Estado de São Paulo, 
COMUNICA que, acha-se aberta nesta Prefeitura a Tomada de Preços nº 07/21, instalada pelo Edital 
nº 68/21 de 13 de setembro de 2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a 
execução de obras de recapeamento asfáltico em vias públicas de Nova Europa, conforme Con-
vênio Estadual nº 100103/2021, com encerramento previsto para as 09:00 horas de 01 de outubro 
de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço 
Municipal, no endereço acima mencionado, de segunda à sexta-feira das 08h00min às 11h00min e das 
13h00min às 16h00min. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou através 
do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 13 de setembro de 2021.
GILNEI DE FREITAS

Presidente Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 147/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021 - EDITAL Nº 69/2021
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Europa, Estado de São Paulo, 
COMUNICA que, acha-se aberta nesta Prefeitura a Tomada de Preços nº 08/2021, instalada pelo 
Edital nº 69/2021 de 13 de setembro de 2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
para a execução de obras de recapeamento asfáltico em vias públicas de Nova Europa, confor-
me Convênio Estadual nº 100410/2021, com encerramento previsto para as 11:00 horas de 01 de 
outubro de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no 
Paço Municipal, no endereço acima mencionado, de segunda à sexta-feira das 08h00min às 11h00min 
e das 13h00min às 16h00min. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou 
através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 13 de setembro de 2021.
GILNEI DE FREITAS

Presidente Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 148/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021 - EDITAL Nº 70/2021
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Europa, Estado de São Paulo, 
COMUNICA que, acha-se aberta nesta Prefeitura a Tomada de Preços nº 09/2021, instalada pelo Edi-
tal nº 70/2021 de 13 de Setembro de 2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
para a execução de obras de recapeamento asfáltico em vias públicas de Nova Europa, confor-
me Convênio Estadual nº 100557/2021, com encerramento previsto para as 13 horas e 30 min. de 
01 de Outubro de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consul-
tados no Paço Municipal, no endereço acima mencionado, de segunda à sexta-feira das 08h00min às 
11h00min e das 13h00min às 16h00min. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-
9411 ou através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 13 de Setembro de 2021.
GILNEI DE FREITAS

Presidente Comissão Permanente de Licitações

Extratos de contratos
PROCESSO nº 269/2021

Pregão Eletrônico 22/2021

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E ADITIVO

Empresa: JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
CNPJ: 12.398.989/0001-12
Valor Total R$ 203.947,50 (duzentos e três mil novecentos e 
quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

Empresa: FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
CNPJ: 60.345.675/0001-02
R$ 6.540,00 (Seis mil quinhentos e quarenta reais)

Empresa: PATRICIA CRISTINA ABREU - EPP
CNPJ: 20.363.508/0001-61
R$ 120.114,00 (Cento e vinte mil cento e quatorze reais)

DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021
VIGÊNCIA: 12 meses

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 3471/2021
Pregão Eletrônico 67/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA USO 
NOS EVENTOS QUE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE 
E TURISMO

HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO DE PREGÃO desta Pre-
feitura, conforme abaixo. 

CONSIDERANDO a decisão da COMISSÃO DE PREGÃO, opta-
mos pela ADJUDICAÇÃO do presente:

Empresa: SÉRGIO LUIS TEIXEIRA DA SILVA - ME
CNPJ: 52.348.018/0001-82
Valor Total R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais)

Empresa: WAGNER JOSE VAZ ME
CNPJ: 96.402.763/0001-38
R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)

Empresa: SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES 
TEMPORARI
CNPJ: 18.975.503/0001-48
R$ 262.880,00 (duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e oi-
tenta reais)

Empresa: LIELSON SIDCLEI GUIDOLIM – ME
CNPJ: 11.390.059/0001-50
R$ 58.054,65 (cinquenta e oito mil e cinquenta e quatro reais e 
sessenta e cinco centavos)

Empresa: CIRLENE PONTALTI MORAIS ME
CNPJ: 20.010.481/0001-23
R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

PORTO FELIZ, 09 de setembro de 2021
Antônio Cássio Habice Prado

Prefeito Municipal 

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

PORTARIA Nº 12.532 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE GERENTE E FISCAL DE 
CONTRATO CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE PORTO FELIZ, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR NATHALIA SGARIBOLDI, RG nº 33.993.180-
2, CPF nº 342.771.158-70, cargo de Secretária de Obras, para 
Gerente de Contrato e JOSÉ ALEXANDRE ROCCO, RG nº 
34.675.379-X, CPF nº 275.695.498-56, cargo de Operador de Ma-
quinas agrícolas para Fiscal de Contrato; onde irão acompanhar 
e fiscalizar a execução do objeto: ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS 
E ADITIVO, contratado através do Processo nº 269/2021, Pregão 
Eletrônico 22/2021, com as empresas: JAVERT ANTONIO DA 
SILVA EIRELI; FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATORES 
LTDA e PATRICIA CRISTINA ABREU - EPP.

Art. 2º.  Nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93 COMPE-
TE ao designado: 
a) Controlar e fiscalizar, formalmente, quantidades requisitadas e 
entregues ou executadas pelo contratado;
b) Receber, conferir, controlar e fiscalizar a quantidade e qualida-
de dos produtos e/ou serviços contratados ou solicitar formalmente 
dos usuários a respeito, quando o gestor não for o usuário.
c) Receber, conferir e aprovar para pagamento as notas ou docu-
mentos fiscais, referente ao contrato, assinado e identificando-se 
no corpo desses documentos;
d) Emitir análise sobre aditamentos, observando condições defini-
das neste;
e) Solicitar aplicação de penalidades previstas nos contratos, ca-
racterizando a infração cometida pelo contratado;
f) Fazer previsões e solicitações de entregas de produtos;
g) Controlar vencimentos de prazos e quantidades contratadas e 
validade da caução, quando aplicável aos contratos;
h) Tomar providências necessárias à continuidade, no caso de ser 
o gestor de contrato fornecimento de materiais ou de serviços con-
tínuos;
i) Fornecer informação, a respeito do cumprimento dos contratos, 
sempre que entender necessário, ou sempre que for provocado.
j) Deverá fiscalizar e exigir a comprovação dos recolhimentos para 
com o INSS e FGTS, nos termos das cláusulas contratuais;
k) Deverá acompanhar se os empregados estão devidamente re-
gistrados, quando o contrato assim, o exigir;
l) O representante da Administração anotará em registro próprio to-
das as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contra-
tado, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados; e,
m) As decisões e providências que ultrapassarem a competência 
do representante deverão ser solicitadas a seu superior em tempo 
hábil para adoção das medidas convenientes.

Art. 3º. Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, 10 DE 
SETEMBRO DE 2021

ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na imprensa oficial do município e disponibilizada no site 
da Prefeitura de Porto Feliz em https://leismunicipais.com.br/prefei-
tura/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

AVISO DE LICITAÇÃO (COM LOTE DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTE 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP) Pregão nº 248/2021 - Eletrônico - 
Processo Administrativo: PMC.2021.00034356-80 - Interessado: Secretaria 
Municipal de Educação - Objeto: Aquisição de conjuntos de materiais para uso dos 
profissionais da educação da SME - Recebimento das Propostas dos lotes 01 
e 02: das 08h do dia 27/09/21 às 09h do dia 28/09/21 - Abertura das Propostas 
dos lotes 01 e 02: a part ir das 09h do dia 28/09/21 - Início da Disputa de 
Preços: a partir das 10h do dia 28/09/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 
14/09/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Thais Oliveira pelo telefone (19) 2116-0916. 
Campinas, 10 de setembro de 2021 - RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS 
SANTOS - Diretor do Departamento Central de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 
SUPRIMENTOS

COMUNICADO I - PREGÃO ELETRÔNICO DGA Nº. 612/2021
OC Nº. 102201100592021OC00206 - PROCESSO Nº. 20-P-12105/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOBREAKS COM INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, TREINAMENTO E 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. A Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP – torna público o Comunicado I de reabertura de prazos do Pregão Eletrônico 
acima mencionado, conforme segue: Data de acolhimento das propostas alterada para: 14/09/2021 
- Data da sessão pública alterada para: 20/09/2021 às 09h30 - Pregoeira: Sheila Farias de Paula - 
As demais condições do edital e Adendo I permanecem inalteradas.

DocuSign Envelope ID: BC414801-270C-482B-B087-4989C448466A



A4gazetasp.com.br
Terça-feira, 14 De seTembro De 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 070/2021, 
objetivando a contratação de empresa prestadora de serviço médico especializado em 
estudo urodinâmico, no dia 24 de setembro de 2021, às 13:30 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, 13 
de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA – Secretário de Administração.

Tomada de Preços 03/2021 - Proc. Adm. 287/2021
Torna público para o conhecimento dos interessados a Tomada de Preços 03/2021 – Cujo 

objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para 
construção de praças nos bairros Jardim São Paulo, Cerrado, Perobal e Instalação de Playground 
na praça Cyro Albuquerque no bairro Tatetu no Município de Alambari, incluindo o fornecimento de 
material, equipamentos e mão de obra. O Edital poderá ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr 
Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Abertura dos envelopes dia 30.09.2021 às 
12:00 hrs, sendo que as licitantes interessadas deverão possuir Cadastro de Registro Cadastral 
(CRC) junto a Prefeitura de Alambari/SP emitido até o dia 28 de setembro de 2021, terceiro dia ante-
rior à data do recebimento das propostas.

Alambari, 13 de setembro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 159/2021. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇO PARA implantação, manutenção preventiva e corretiva de Sinalização Viária 
Horizontal e Vertical, nas vias do Município de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência no 
Anexo I. DATA DA REALIZAÇÃO: 27/09/2021. HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:30hrs. LOCAL 
DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Reunião – Avenida Luane Milanda de Oliveira, nº 600– Jardim 
Nossa Senhora da Salete – Araçoiaba da Serra/SP. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.
sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, 13 de setembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
CAMPUS DE BOTUCATU - FACULDADE DE MEDICINA

Encontra-se à disposição o Edital do Pregão Eletrônico 29/2021-FM, Processo 1460/2021-FM, Oferta 
de Compra BEC (OC) N° 102313100612021OC00098 do tipo menor preço por lote, que objetiva 
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NÃO CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA FACUL-
DADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – PARTICIPAÇÃO AMPLA.
Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 15/09/2021
O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 28/09/2021 às 9 horas, data e horário 
de realização da sessão.
Endereços eletrônicos para participação do certame: www.bec.sp.gov.br; www.bec.fazenda.sp.gov.
br; www.fmb.unesp.br, www.imprensaoficial.com.br; www.pregao.sp.gov.br e ww.e-negociospublicos.
com.br. Identificação do órgão responsável pela licitação: UG 102313; Gestão 10061 – Seção Técnica 
de Materiais da Faculdade de Medicina de Botucatu, localizada no distrito de Rubião Júnior, s/n.º, Bo-
tucatu, SP, fax: (14) 3880-1036; fone: (14) 3880-1083 ou 3880-1090, e-mail: licitacoes.fmb@unesp.br.

Botucatu, 13 de setembro de 2021
Paulo Fernando Jacintho de Souza - Diretor da Divisão Técnica Administrativa

AVISO DE LICITAÇÃO (COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP) Pregão nº 255/2021 - Eletrônico - Processo 
Administrativo: PMC.2021.00040681-17 - Interessado: Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos - Objeto: Registro de Preços de serviço de instalação, 
manutenção, desinstalação e coleta de resíduos de Sanitários Químicos - 
Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02: das 08h do dia 27/09/21 às 
09h30min do dia 28/09/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 e 02: a partir 
das 09h30min do dia 28/09/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 
10h30min do dia 28/09/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 14/09/21, no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-0294. Campinas, 10 de 
setembro de 2021 - RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS - Diretor 
do Departamento Central de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS 
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP) Pregão nº 259/2021 - Eletrônico - 
Processo Administrativo: PMC.2021.00035458-68 - Interessado: Secretaria 
Municipal de Educação - Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios - 
Recebimento das Propostas dos itens 01 a 06: das 08h do dia 28/09/21 às 08h 
do dia 29/09/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 06: a partir das 08h do 
dia 29/09/21 - Início da Disputa de Preços: a part ir das 09h30min do dia 
29/09/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 14/09/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João 
Fernandes Filho pelo telefone (19) 2116-8464. Campinas, 10 de setembro de 2021 
- RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS -  Diretor do Departamento 
Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS 
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP) Pregão nº 257/2021 - Eletrônico - 
Processo Administrativo: PMC.2021.00016096-05 - Interessado: Secretaria 
Municipal de Saúde - Objeto: Registro de Preços de materiais para curativos - 
Recebimento das Propostas dos itens 01 a 26: das 08h do dia 28/09/21 às 09h 
do dia 29/09/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 26: a partir das 09h do 
dia 29/09/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 14h do dia 29/09/21 - 
Disponibilidade do Edital: a partir de 14/09/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ana 
Paula Guedes Gorsin pelo telefone (19) 2116-0136. Campinas, 10 de setembro de 
2021 - RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS -  Diretor do 
Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU “AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRE-
SENCIAL N°0017/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 7.572/2021, 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM”. Objeto: A presente licitação tem por 
OBJETO o “Registro de preços” para futura aquisição Emulsão Asfáltica 
- RM 1C e RR 1C, para atender a Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, 
obedecidas às especificações técnicas contidas no caderno técnico, con-
forme Anexo - I do Edital. Abertura dos envelopes: 24/09/2021 às 09h30 
Informações: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, através do 
endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes. Embu-Guaçu, 
10 de setembro de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU “AVISO DE SUSPENSÃO” – TOMA-
DA DE PREÇOS Nº. 0005/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E – 
1.980/2021 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: A presente licitação 
tem por objeto Contratação de empresa especializada em engenharia 
elétrica para execução de serviços para manutenção corretiva e amplia-
ção nas instalações elétricas do Município, com aplicação de materiais, 
mão-de-obra e equipamentos, que atendam aos requisitos do edital e seus 
anexos. Comunicamos que o presente certame está suspenso, ‘sine die’, 
para abertura de prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis. Embu-Guaçu, 10 de 
setembro de 2021. José Antonio Pereira – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2021

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 24 de Setembro de 2021, às 09h00 min, na PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA ERNESTINA, Setor de Licitações, situada na Rua 21 de Março, nº 384, Centro, Santa 
Ernestina/SP, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 43/2021, aberto 
através do Processo nº 59/2021, Edital nº 47/2021, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE PRÓTESE 
ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL UNILATERAL, conforme 
especificações técnicas contidas no edital regulador do certame. O instrumento convocatório e seus 
anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal na Sala de Licitações, no endereço 
supracitado, no horário normal de expediente, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 11h00min 
e das 13h00min às 17h00min, ou baixado gratuitamente através do endereço de eletrônico; www.
santaernestina.sp.gov.br e através do e-mail; licitacao@santaernestina.sp.gov.br. Informações podem 
ser obtidas através dos telefones: (16) 3256-9104 e (16) 3256-9100 ou através do email:  licitacao@
santaernestina.sp.gov.br.

Santa Ernestina, aos 13 de Setembro de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

Pregão Eletrônico SRP nº 16/2021
Objeto: Registro de preços para a escolha da proposta mais vantajosa para 
contratação de serviços de subscrição de licenças do Microsoft Power BI Pro, 
com validade de 36 (trinta e seis meses), para atendimento das necessidades 
do Coren-SP, conforme descrito no Edital e seus Anexos disponíveis nos sítios 
eletrônicos https://www.gov.br/compras/pt-br e www.coren-sp.gov.br, ou no 
endereço Al. Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, 3º andar, São Paulo - SP, das 08h às 
17h, a partir de 14/09/2021. Abertura das Propostas: 24/09/2021, a partir das 9h.
CÓDIGO UASG: 389343.

James Francisco Pedro dos Santos
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Aviso nº 129/2021-PATRI-LOC/SENGPAI - SR-I/DIVOFL - SR-I/SR-I 
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por meio de sua 
Superintendência Regional em São Paulo, torna público que necessita locar pelo 
prazo de 12 (doze) meses, prorrogável a critério da Administração, um imóvel/
espaço físico com área construída e preferencialmente térrea entre 415 m2 e 
495 m2, localizado em São Miguel Paulista, São Paulo/SP, para reinstalação 
dos serviços da Agência da Previdência Social, com os seguintes requisitos 
mínimos: instalações elétricas compatíveis com a demanda de energia exigida 
para a unidade, instalações hidrossanitárias adequadas e em quantidade 
suficiente, cabeamento estruturado, climatização adequada e compatível com o 
uso proposto, completa adequação às normas vigentes de acessibilidade e de 
segurança contra incêndio, dentre outras. 
As propostas deverão conter, além do prazo de validade de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias, os seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel/espaço 
físico, localização, área física, instalações existentes, valor locativo mensal em 
moeda corrente, assim como se fazer acompanhar do croqui ou planta baixa 
do imóvel/espaço físico, cópia da documentação dominial, ou seja, escritura 
e certidão atualizada do RGI livre de quaisquer ônus, habite-se ou outra 
certidão que o supra, além de informações sobre a existência de equipamentos 
de prevenção contra incêndio compatíveis com a área do imóvel/espaço 
físico, de acordo com a ABNT, aprovação em vistoria de segurança do Corpo 
de Bombeiros e acessibilidade completa (inclusive com certidão do município, 
quando for o caso).
As propostas deverão ser enviadas por e-mail para o 
endereço patriloc.sr1@inss.gov.br, ou entregues, pessoalmente ou via 
postal, ao Serviço de Engenharia e Patrimônio Imobiliário do INSS, localizado 
no Viaduto Santa Ifigênia, 266 - 5º andar - São Paulo/SP, até as 16:00 horas do 
dia 01/10/2021, onde os proponentes poderão tomar conhecimento do modelo 
de contrato a ser firmado. Caso o imóvel ofertado não possua ainda todas as 
características e instalações exigidas, na proposta a ser entregue, o proprietário 
pode manifestar compromisso de adequação do imóvel ao uso do INSS.
A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei 
nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, esgoto e energia 
elétrica, bem como as despesas ordinárias de condomínio, caso existam. O 
INSS não se responsabilizará, em hipótese nenhuma, pelo pagamento de 
IPTU, sendo essa despesa de obrigação do locador do imóvel.
O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação 
acumulada do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas, ou havendo sua extinção, outro índice que vier a ser fixado, de acordo 
com os dispositivos legais vigentes.
O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor atender 
às suas necessidades, priorizando-se propostas que contemplem realização 
de todas as adaptações essenciais à imediata ocupação e funcionamento da 
unidade do INSS, inclusive compartimentação do espaço para implantação de 
salas de perícia, com instalação de lavatórios, adequação de iluminação ao 
layout proposto pelo INSS, etc.
O proponente escolhido para formalização do contrato de locação deverá, 
conforme o caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF, CNPJ/
MF, documento de identidade, contrato social, comprovante de residência, 
comprovante de inexistência de débitos com relação ao imóvel/espaço físico 
(água/esgoto, luz, taxas de incêndio e condominiais, IPTU). Será exigida, ainda, 
situação regular perante o SICAF e CADIN.
As propostas que não atenderem às exigências deste Aviso não serão 
consideradas pelo Instituto.

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL DE TERCEIROS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DO
 TRABALHO 

E PREVIDÊNCIA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC

Pregão Eletrônico nº 049/2021
Tipo: Menor Preço por Lote

Aviso de Alteração
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U. e neste 
jornal no dia 31/08/2021, foi alterado conforme segue. Objeto: Contratação de 
serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação. Total de itens licitados: 
01. Entrega de propostas: a partir de 14/09/2021 às 09h00. Abertura das 
propostas: 24/09/2021 às 10h00. Informações gerais: o Edital poderá ser obtido 
através do site: www.gov.br/compras. Contato: (11) 3356-7536. Santo André, 
14 de setembro de 2021. Cláudio Márcio Cardozo Souza – Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 146/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021 - EDITAL Nº 68/2021
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Europa, Estado de São Paulo, 
COMUNICA que, acha-se aberta nesta Prefeitura a Tomada de Preços nº 07/21, instalada pelo Edital 
nº 68/21 de 13 de setembro de 2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a 
execução de obras de recapeamento asfáltico em vias públicas de Nova Europa, conforme Con-
vênio Estadual nº 100103/2021, com encerramento previsto para as 09:00 horas de 01 de outubro 
de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço 
Municipal, no endereço acima mencionado, de segunda à sexta-feira das 08h00min às 11h00min e das 
13h00min às 16h00min. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou através 
do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 13 de setembro de 2021.
GILNEI DE FREITAS

Presidente Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 147/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021 - EDITAL Nº 69/2021
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Europa, Estado de São Paulo, 
COMUNICA que, acha-se aberta nesta Prefeitura a Tomada de Preços nº 08/2021, instalada pelo 
Edital nº 69/2021 de 13 de setembro de 2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
para a execução de obras de recapeamento asfáltico em vias públicas de Nova Europa, confor-
me Convênio Estadual nº 100410/2021, com encerramento previsto para as 11:00 horas de 01 de 
outubro de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no 
Paço Municipal, no endereço acima mencionado, de segunda à sexta-feira das 08h00min às 11h00min 
e das 13h00min às 16h00min. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou 
através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 13 de setembro de 2021.
GILNEI DE FREITAS

Presidente Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 148/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021 - EDITAL Nº 70/2021
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Europa, Estado de São Paulo, 
COMUNICA que, acha-se aberta nesta Prefeitura a Tomada de Preços nº 09/2021, instalada pelo Edi-
tal nº 70/2021 de 13 de Setembro de 2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
para a execução de obras de recapeamento asfáltico em vias públicas de Nova Europa, confor-
me Convênio Estadual nº 100557/2021, com encerramento previsto para as 13 horas e 30 min. de 
01 de Outubro de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consul-
tados no Paço Municipal, no endereço acima mencionado, de segunda à sexta-feira das 08h00min às 
11h00min e das 13h00min às 16h00min. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-
9411 ou através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 13 de Setembro de 2021.
GILNEI DE FREITAS

Presidente Comissão Permanente de Licitações

Extratos de contratos
PROCESSO nº 269/2021

Pregão Eletrônico 22/2021

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E ADITIVO

Empresa: JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
CNPJ: 12.398.989/0001-12
Valor Total R$ 203.947,50 (duzentos e três mil novecentos e 
quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

Empresa: FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
CNPJ: 60.345.675/0001-02
R$ 6.540,00 (Seis mil quinhentos e quarenta reais)

Empresa: PATRICIA CRISTINA ABREU - EPP
CNPJ: 20.363.508/0001-61
R$ 120.114,00 (Cento e vinte mil cento e quatorze reais)

DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021
VIGÊNCIA: 12 meses

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 3471/2021
Pregão Eletrônico 67/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA USO 
NOS EVENTOS QUE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE 
E TURISMO

HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO DE PREGÃO desta Pre-
feitura, conforme abaixo. 

CONSIDERANDO a decisão da COMISSÃO DE PREGÃO, opta-
mos pela ADJUDICAÇÃO do presente:

Empresa: SÉRGIO LUIS TEIXEIRA DA SILVA - ME
CNPJ: 52.348.018/0001-82
Valor Total R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais)

Empresa: WAGNER JOSE VAZ ME
CNPJ: 96.402.763/0001-38
R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)

Empresa: SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES 
TEMPORARI
CNPJ: 18.975.503/0001-48
R$ 262.880,00 (duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e oi-
tenta reais)

Empresa: LIELSON SIDCLEI GUIDOLIM – ME
CNPJ: 11.390.059/0001-50
R$ 58.054,65 (cinquenta e oito mil e cinquenta e quatro reais e 
sessenta e cinco centavos)

Empresa: CIRLENE PONTALTI MORAIS ME
CNPJ: 20.010.481/0001-23
R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

PORTO FELIZ, 09 de setembro de 2021
Antônio Cássio Habice Prado

Prefeito Municipal 

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

PORTARIA Nº 12.532 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE GERENTE E FISCAL DE 
CONTRATO CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE PORTO FELIZ, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR NATHALIA SGARIBOLDI, RG nº 33.993.180-
2, CPF nº 342.771.158-70, cargo de Secretária de Obras, para 
Gerente de Contrato e JOSÉ ALEXANDRE ROCCO, RG nº 
34.675.379-X, CPF nº 275.695.498-56, cargo de Operador de Ma-
quinas agrícolas para Fiscal de Contrato; onde irão acompanhar 
e fiscalizar a execução do objeto: ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS 
E ADITIVO, contratado através do Processo nº 269/2021, Pregão 
Eletrônico 22/2021, com as empresas: JAVERT ANTONIO DA 
SILVA EIRELI; FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATORES 
LTDA e PATRICIA CRISTINA ABREU - EPP.

Art. 2º.  Nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93 COMPE-
TE ao designado: 
a) Controlar e fiscalizar, formalmente, quantidades requisitadas e 
entregues ou executadas pelo contratado;
b) Receber, conferir, controlar e fiscalizar a quantidade e qualida-
de dos produtos e/ou serviços contratados ou solicitar formalmente 
dos usuários a respeito, quando o gestor não for o usuário.
c) Receber, conferir e aprovar para pagamento as notas ou docu-
mentos fiscais, referente ao contrato, assinado e identificando-se 
no corpo desses documentos;
d) Emitir análise sobre aditamentos, observando condições defini-
das neste;
e) Solicitar aplicação de penalidades previstas nos contratos, ca-
racterizando a infração cometida pelo contratado;
f) Fazer previsões e solicitações de entregas de produtos;
g) Controlar vencimentos de prazos e quantidades contratadas e 
validade da caução, quando aplicável aos contratos;
h) Tomar providências necessárias à continuidade, no caso de ser 
o gestor de contrato fornecimento de materiais ou de serviços con-
tínuos;
i) Fornecer informação, a respeito do cumprimento dos contratos, 
sempre que entender necessário, ou sempre que for provocado.
j) Deverá fiscalizar e exigir a comprovação dos recolhimentos para 
com o INSS e FGTS, nos termos das cláusulas contratuais;
k) Deverá acompanhar se os empregados estão devidamente re-
gistrados, quando o contrato assim, o exigir;
l) O representante da Administração anotará em registro próprio to-
das as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contra-
tado, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados; e,
m) As decisões e providências que ultrapassarem a competência 
do representante deverão ser solicitadas a seu superior em tempo 
hábil para adoção das medidas convenientes.

Art. 3º. Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, 10 DE 
SETEMBRO DE 2021

ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na imprensa oficial do município e disponibilizada no site 
da Prefeitura de Porto Feliz em https://leismunicipais.com.br/prefei-
tura/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

AVISO DE LICITAÇÃO (COM LOTE DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTE 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP) Pregão nº 248/2021 - Eletrônico - 
Processo Administrativo: PMC.2021.00034356-80 - Interessado: Secretaria 
Municipal de Educação - Objeto: Aquisição de conjuntos de materiais para uso dos 
profissionais da educação da SME - Recebimento das Propostas dos lotes 01 
e 02: das 08h do dia 27/09/21 às 09h do dia 28/09/21 - Abertura das Propostas 
dos lotes 01 e 02: a part ir das 09h do dia 28/09/21 - Início da Disputa de 
Preços: a partir das 10h do dia 28/09/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 
14/09/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Thais Oliveira pelo telefone (19) 2116-0916. 
Campinas, 10 de setembro de 2021 - RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS 
SANTOS - Diretor do Departamento Central de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 
SUPRIMENTOS

COMUNICADO I - PREGÃO ELETRÔNICO DGA Nº. 612/2021
OC Nº. 102201100592021OC00206 - PROCESSO Nº. 20-P-12105/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOBREAKS COM INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, TREINAMENTO E 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. A Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP – torna público o Comunicado I de reabertura de prazos do Pregão Eletrônico 
acima mencionado, conforme segue: Data de acolhimento das propostas alterada para: 14/09/2021 
- Data da sessão pública alterada para: 20/09/2021 às 09h30 - Pregoeira: Sheila Farias de Paula - 
As demais condições do edital e Adendo I permanecem inalteradas.
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 A Congressistas da base do 
governo, independentes e 
da oposição tentam alterar a 
medida provisória que cria o 
Auxílio Brasil, nome dado ao 
programa que substitui o Bol-
sa Família. As propostas ele-
vam gastos com o programa.

Há tentativas para que seja 
criado um valor mínimo a 
ser repassado para as famílias 
vulneráveis, além de emen-
das para que sejam criados 
mais auxílios do que o pre-
tendido pelo governo.

O orçamento do programa 
previsto para o próximo ano 
é de R$ 34,7 bilhões. Esse é o 
mesmo valor reservado para 
2021 e, na prática, representa 
uma queda, pois não haveria 
reajuste pela inflação.

Além disso, a verba é su-
ficiente apenas para atender 

Base e oposição 
querem mudanças 
no Auxílio Brasil

NOVO BOLSA FAMÍLIA. Oposição quer que a proposta já deixe claro 
que cada família receberá um valor mínimo; governo é contrário

Verba é suficiente apenas para atender as pessoas que atualmente já estão dentro do Bolsa Família

ROMILDO DE JESUS/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

as pessoas que atualmente já 
estão dentro do Bolsa Famí-
lia –sem previsão, portanto, 
de inclusão das 1,2 milhão de 
famílias na fila de espera.

O governo precisa encon-
trar mais dinheiro no Orça-
mento para conseguir am-

pliar a cobertura atual, que 
é de 14,7 milhões de famílias.

A oposição quer que a pro-
posta de criação do Auxílio 
Brasil já deixe claro que cada 
família receberá um valor mí-
nimo. Esse patamar defendi-
do por congressistas do PT é 
de R$ 600 por mês.

O governo é contrário a 
um valor fixo. Além disso, o 
benefício hoje do Bolsa Famí-
lia é de aproximadamente R$ 
190 mensais.

Ministros da equipe do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) afirmam que o 
objetivo é elevar essas trans-
ferências para uma faixa 
próxima de R$ 300. Esse au-
mento, porém, depende da 
ampliação do orçamento do 
Auxílio Brasil.

Aliado de Bolsonaro, o 

senador Marcos do Val (Po-
demos-ES) apresentou uma 
emenda ao projeto para que 
não exista mais fila de espe-
ra. Na prática, isso elevaria as 
despesas do governo.

A fila de espera se forma 
porque a verba do Bolsa Fa-
mília tem ficado menor que 
o necessário para atender a 
todos que tiveram o cadas-
tro analisado. Nessa análise é 
verificado se a família se en-
quadra nos critérios de ren-

da de pobreza ou de extrema 
pobreza.

“É justo que o Auxílio Bra-
sil seja uma despesa obrigató-
ria de fato. Quem comprovou 
que precisa recebe. Afinal, es-
tamos falando de uma des-
pesa que não ocupará mais 
que 3% do Orçamento”, disse 
o senador.

O Auxílio Brasil foi criado 
por MP, que tem efeito ime-
diato, mas precisa do aval do 
Congresso até o início de de-

zembro para não perder a va-
lidade. A MP recebeu mais de 
460 emendas de deputados e 
senadores.

O líder do MDB no Senado, 
Eduardo Braga (AM), propôs 
que a lei do Auxílio Brasil já 
estabeleça que os beneficiá-
rios recebam uma 13ª parcela 
no fim de cada ano. Braga tem 
adotado uma postura inde-
pendente ao governo nas vo-
tações e lidera a maior banca-
da da Casa. (FP)

Há tentativas 
para que seja 
criado um valor 
mínimo a ser 
repassado para 
as famílias 
vulneráveis, além 
de emendas para 
que sejam criados 
mais auxílios

 A A Justiça Federal de São 
Paulo arquivou a investiga-
ção por suspeita de tráfico 
de influência internacional 
a fim de favorecer a emprei-
teira OAS. Entre os investiga-
dos estavam o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, 
o antigo presidente da OAS 
Augusto Uzeda e o ex-presi-
dente do Instituto Lula, Paulo 
Okamoto.

A investigação era basea-
da na delação premiada de 
Léo Pinheiro. A decisão é da 
Juíza Federal Maria Carolina 

Investigação 
contra Lula é 
arquivada 

Esse é o 19º procedimento arquivado contra Lula, diz defesa

HEINRICH AIKAWA/INSTITUTO LULA

Ayoub, da 9° Vara Federal de 
São Paulo. A magistrada co-
loca que não há elementos 
suficientes para continuar a 
apuração contra o ex-presi-
dente entre 2003 e 2010 e 
os crimes imputados a Lula 
já teriam prescrito. A deci-
são da juíza atendeu um pe-
dido da defesa de Lula e do 
Ministério Público Federal 
(MPF).  As informações são 
do portal G1.

A defesa alegou que a 
versão de Léo Pinheiro não 
foi confirmada por nenhu-

Juíza alega que ‘não há elementos mínimos’ 
para  dar continuidade à investigação

ma das pessoas ouvidas pela 
Polícia Federal nas investiga-
ções.  Segundo a defesa, esse 
é o 19° procedimento de in-
vestigação instaurado con-
tra o ex-presidente com base 
nas acusações da Lava Jato 
que foi arquivado. O único 
processo que segue aberto é 
referente à compra de caças 
suecos.

“Esperamos que o caso do 
ex-presidente Lula seja devi-

damente analisado pelo Sis-
tema de Justiça, pela Acade-
mia e pela Sociedade Civil, 
para evitar a prática de law-
fare contra qualquer pessoa 
ou empresa do nosso país, 
tendo em vista os efeitos ne-
fastos decorrentes da sua 
prática, que podem colocar 
em risco da própria demo-
cracia”, diz, em nota, a defesa 
do ex-presidente da Repúbli-
ca, (GSP)

 A Cinco municípios bra-
sileiros elegeram neste do-
mingo (12) novos prefeitos 
em eleições suplementares. 
Além de Silva Jardim e Santa 
Maria Madalena, no Rio de 
Janeiro, foram realizadas no-
vas eleições para o executivo 
municipal em Campo Gran-
de, em Alagoas, no Nordes-
te, Pedra do Anta, em Minas 
Gerais, no Sudeste, e Gado 
Bravo, no estado da Paraíba, 
também na região Nordeste 
do País.

Em Silva Jardim, foram 
constatadas irregularidades 
em um dos partidos inte-
grantes da chapa vencedo-
ra na eleição municipal de 
2020. Nos demais municí-
pios, os vencedores em 2020 
tiveram suas candidaturas 
indeferidas.

5 municípios elegem 
novos prefeitos

Na fluminense Santa Ma-
ria Madalena, Nilson José 
(DEM) foi eleito com 3.527 
votos (50,82% dos votos váli-
dos). Já em Silva Jardim, Mai-
ra de Jaime (PROS) venceu 
a disputa com 5.273 votos 
(37,99%).

Na cidade mineira de Pe-
dra do Anta, Eduardo José 
Viana (PL) elegeu-se com 
1.849 votos (72,23%). Em 
Gado Bravo, o eleito foi Mar-
celo Jorge (PL), com 3.613 vo-
tos (62,58%). Já na alagoana 
Campo Grande, Teo Higino 
(Republicanos) conquistou 
3.270 votos (49,83%) e foi 
eleito prefeito.

Os prefeitos eleitos nas 
eleições suplementares des-
te domingo  exercerão seus 
mandatos até 31 de dezem-
bro de 2024. (AB e GSP)

 A Foi morto a tiros na noite 
de domingo (12) o vereador 
de Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense, Joaquim José 
Quinze Santos Alexandre, co-
nhecido como Quinzé.

De acordo com a Secretaria 
de Estado de Polícia Militar, o 
21º Batalhão da PM (BPM), de 
São João de Meriti, foi aciona-
do para verificar uma ocorrên-
cia de homicídio na Avenida 
Estácio de Sá, no Parque Novo 
Rio, em São João de Meriti.

“No local, o fato foi cons-
tatado, e a vítima foi identifi-
cada como ex-policial militar 
e vereador do município de 
Duque de Caxias. A Delega-
cia de Homicídios da Baixada 
Fluminense foi acionada para 
realizar a perícia no local”, diz 
a nota da Polícia Militar.

A Polícia Civil informou 
que “as investigações estão 
em andamento para identifi-

Vereador de Duque de Caxias, 
no Rio, é assassinado a tiros

Quinzé é o segundo vereador de Duque de Caxias assassinado 
neste ano; Polícia Civil anunciou que segue investigação

REPRODUÇÃO

car a autoria do crime. A pe-
rícia foi realizada no local e 
diligências seguem para escla-
recer o caso”.

Quinzé é o segundo verea-
dor de Duque de Caxias as-

sassinado este ano. Em mar-
ço, Danilo Francisco da Silva, 
o Danilo do Mercado, e o filho 
dele, Gabriel da Silva, de 25 
anos, foram assassinados em 
Caxias. (AB e GSP)

 A A pandemia de Covid-19 
provocou a queda de 27 mi-
lhões de procedimentos de 
saúde que não são de emer-
gência em 2020, como exa-
mes e consultas. O dado está 
em levantamento do Con-
selho Federal de Medicina 
(CFM).

Segundo o estudo, quan-
do comparados os dados 
entre março e dezembro 
de 2020 (do início da pan-
demia até o fim do mesmo 
ano) com o mesmo perío-
do de 2019, a diferença foi 
de 26,9 milhões de procedi-
mentos, sendo 16,6 milhões 
de exames de diagnóstico, 
8,8 milhões de procedimen-
tos clínicos, 1,2 milhões de 
pequenas cirurgias e 210 mil 
transplantes.

Os procedimentos consi-
derados eletivos, que não são 
de urgência e emergência, ti-

Pandemia causa queda de 27 
mi de procedimentos de saúde

veram impacto pelo direcio-
namento de boa parte da es-
trutura da rede de saúde para 
atender os pacientes com co-
vid-19.

Entre março e abril de 
2020, com o avanço da pri-
meira onda da pandemia, 
houve uma queda quase à 
metade do número de pro-
cedimentos, de 8,1 milhões 

para 4,8 milhões. Em abril, fo-
ram registrados 5 milhões de 
procedimentos e em maio, 
5,6 milhões. Após recupera-
ção, o ano terminou com 8 
milhões.

Conforme o levantamen-
to do CFM, as áreas mais afe-
tadas entre março e dezem-
bro de 2020, em comparação 
com o mesmo período no 
ano anterior, foram as con-
sultas e exames em citopa-
tologia (-51%), neurologia 
(-40%), anatomopatologia 
(-39%), cardiologia (-38%), of-
talmologia (-34%) e medicina 
clínica (-33%).

No período analisado, dei-
xaram de ser realizados 2,8 
milhões de cirurgias. Entre 
março e dezembro de 2020 
foram realizados 4,6 milhões 
de procedimentos desse tipo, 
contra 7,5 milhões no mesmo 
período em 2019. (AB e GSP)

Procedimentos 
eletivos tiveram 
impacto pelo 
direcionamento 
de boa parte da 
estrutura da rede 
de saúde para 
atender pacientes 
com Covid-19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 231/2021 
PROCESSO n° 33.840/2021 - OC: 822400801002021OC00236
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA 
LIXO – COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP E COOPERATIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 14 DE SETEMBRO DE 2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 24 DE SETEMBRO DE 2021 - HORÁRIO: 09:30 
HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br.O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.
botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefei-
tura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@
botucatu.sp.gov.br

GABINETE DO PREFEITO – ZELADORIA MUNICIPAL
GILBERTO MARIOTTO PERES – SECRETÁRIO DO PREFEITO -

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2020
Processo 2866/1/2020

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCO-
LA DE TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO ALTOS DO JEQUITIBÁ”

Resultado final da abertura do ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA

1. S. CANTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - VENCE-
DORA

Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recurso da fase de PROPOSTA.
As atas com maiores informações estarão disponíveis no Portal da 
Transparência no site www.portofeliz.sp.gov.br e os autos do pro-
cesso 2866/1/2021, disponível para vistas, no Setor de Licitações 
situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/
SP – CEP 18540-000

Mário Anselmo Correr
Presidente da Comissão de Licitação

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

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 Eletrônico nº 059/2021, 
objetivando a aquisição de cadeira de rodas, órteses, andador e palmilha, no dia 24 de 
setembro de 2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 13 
de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 519/2021, pro-
cesso 13.693/2021, objetivando a aquisição de 
camionete a ser utilizado pelo destacamento de 
Bombeiros no combate a incêndios em vegeta-
ção natural no município. Gabinete do Prefeito. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
28/09/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 
14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras. 

ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020/2021

Data de Encerramento e da sessão de entrega 
e abertura dos envelopes: 22/OUTUBRO/2021 
às 08:30 hs
Objeto: Contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a construção de uma “unidade 
escolar infantil I” na rua Seorgina da Silva Paiva, s/
nº, Vila Romana, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico-� nanceiro, memorial descritivo 
e projetos anexos ao edital – Sec. Mun. de Obras. 
Valor total estimado R$ 6.504.561,98 – Prazo de 
Execução: 300 dias - Local de Entrega dos envelo-
pes e da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló nº 
3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro – Dire-
toria de Compras e Contratos. Outras informações 
no site:  http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLi-
citacao/Visitante.action  

ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 025/2021

Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais visando a 
execução da obra de reforma/readequação da 
E.M. Agostinho Brandi (rua Prof. José Arroyo Filho 
nº 210, b. Cristo Rei), conforme planilhas orçamen-
tárias, cronograma � sico � nanceiro, e memorial 
descritivo anexo ao edital – Sec. Mun. de Educa-
ção.   Valor estimado: R$ 1.071.211,38  – Prazo de 
execução: 180 dias - Data Limite para recebimento 
dos envelopes contendo a habilitação e a propos-
ta: 01/OUTUBRO/2021 às 17:00 horas. Data da 
sessão pública de abertura dos envelopes: 04/OU-
TUBRO/2021 às 08:30 horas - Local: Diretoria de 
Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  
- Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Leilão nº 02/21 referente ao Processo nº 1702/20 - Cha-
mamento Público 01/20 - Fica designado o dia 20/10/2021 
às 10:00 hs (online). 

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

Carapicuíba, 13 de Setembro de 2021 
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

CHAMADA PÚBLICA 03/2021
Processo 3811/2021

Chamamento Público para seleção e premiação de atividades ar-
tísticas culturais realizadas em vídeo que possam ser disponibiliza-
das em redes sociais ou outras plataformas digitais atendendo ao 
Artigo 2, Inciso III, da Lei Federal 14.017 de 29 de junho de 2020. 
As inscrições de candidatura para a seleção podem ser realizadas 
a partir das 8h00 de 14 de setembro de 2021 até 17h00 de 03 de 
outubro de 2021, exclusivamente pelo formulário on-line: https://
forms.gle/fwbVSBb3SpWPLAzq8. O edital está disponível na Aba 
Compras e Licitações, no site: www.portofeliz.sp.gov.br. 
Outras informações poderão ser solicitadas através do telefone 
(15) 3262-4788 (Casa da Cultura) ou através dos e-mails: licita-
cao02@portofeliz.sp.gov.br, licitacao03@portofeliz.sp.gov.br e lici-
tacao07@portofeliz.sp.gov.br .

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

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

CHAMADA PÚBLICA 02/2021
Processo 3778/2021

Chamamento Público para seleção de projetos culturais que visem 
a produção e apresentação (presencial) de espetáculos artísticos 
inéditos no Município de Porto Feliz atendendo ao Artigo 2, Inciso 
III, da Lei Federal 14.017 de 29 de junho de 2020. As inscrições 
de candidatura para a seleção podem ser realizadas a partir das 
8h00 de 14 de setembro de 2021 até 17h00 de 14 de outubro 
de 2021, exclusivamente pelo formulário on-line: https://forms.gle/
xmxJFQ69FTTKjAd39. O edital está disponível na Aba Compras e 
Licitações, no site: www.portofeliz.sp.gov.br. 

Outras informações poderão ser solicitadas através do telefone 
(15) 3262-4788 (Casa da Cultura) ou através dos e-mails: licita-
cao02@portofeliz.sp.gov.br, licitacao03@portofeliz.sp.gov.br e lici-
tacao07@portofeliz.sp.gov.br .

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2021
Processo 152/2021

AVISO DE SUSPENSÃO

Encontra-se SUSPENSO, por determinação do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, a Concorrência Pública que tem por obje-
tivo Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza 
pública.
Outras informações poderão ser solicitadas através dos e-mails: 
licitacao02@portofeliz.sp.gov.br, licitacao03@portofeliz.sp.gov.br 
ou licitacao07@portofeliz.sp.gov.br.

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021 – Tipo: Menor preço global

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de projeto visando a adequação de prédios 
públicos para segurança e combate a incêndio (Escolas Municipais Álvaro Callado, Luiz Cassaro, Edna Soares 
de Moura Barreto e Maura Lopes de Castro), mediante fornecimento de materiais, mão de obra especializada, 
equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos. Entrega dos envelopes nº 01 
- “HABILITAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 09:00 (nove) horas do dia 05 de outubro de 2021. 
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor de Administração 
de Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP.  EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição 
dos interessados no Departamento de Administração de Materiais e Licitações, no endereço supramencionado. 
Informações através do telefone: (14) 3653-9900, em dias de expediente a partir de 17/09/2021.
Brotas, 09 de setembro de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 65/2021
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS N°. 65/2021, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR 
ITEM, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE MA-
TERIAIS DE ENFERMAGEM, A SER EFETIVADA(O) DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDI-
ÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE 
SEUS ANEXOS. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTA-
ÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES 
AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS EN-
VELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO RE-
FERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CEN-
TRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE 
LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - 
PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM 
DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 29 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 08H00MIN. DO 
HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA 
APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUAN-
DO ENCAMINHADOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 86/2021 - PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 65/2021, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, 
SERÃO RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS 
DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, 
BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETRO-
CITADA. O EDITAL COMPLETO, BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PRO-
CEDIMENTO LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA 
UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 
12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-
1739 E (18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://
BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGIS-
TRO DE PREÇOS N°. 65/2021) OU  HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 13 DE SETEMBRO DE 2021
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA

CONCORRÊNCIA Nº 009/2021
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que foi retificado o Edital da CONCORRÊNCIA 
Nº 009/2021, objetivando a contratação de empresa especializada para gerenciamento 
de serviços esportivos, sendo reaberto o prazo e ficando a data da sessão para o dia 15 
de outubro 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, 13 de setembro de 2021. MARCELO 
SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021 - PROCESSO N° 0125/2021
A Prefeitura Municipal de Brodowski, através da Comissão de Licitação, designada pela Portaria nº. 256 de 05 de 
julho de 2021, em conformidade com a Lei nº 8.666/1993 e disposições do Edital de Licitação, torna público aos 
interessados na Tomada de Preços nº 011/2021, que após a análise da documentação de habilitação apresentados 
na Tomada de Preços em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa para realização de obras, sob o regime 
de execução por empreitada de preços unitários, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para 
recapeamento asfáltico em diversas ruas, julgou e, sendo declarada habilitadas as empresas Cetenge Engenharia 
Ltda, Autem Engenharia Ltda, Neca Engenharia e Construções Eireli, JTR Construções e Terraplanagem Eireli, 
NJ Caetano Empreendimentos Imobiliários, DGB Engenharia e Construções Ltda e Pavini Engenharia, por 
cumprirem com todos os critérios e exigências defi nidos no Edital. Não houve empresas inabilitadas. Os interessados, 
querendo, terão vistas dos autos, para que nos prazos da Lei, suceder as providências de acordo com o artigo 109, 
da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993. Na inexistência de recursos, fi ca designada para o próximo dia 22/9/2021 
às 09h00, na Secretaria de Licitações e Contratos, Praça Martim Moreira, nº 142, a sessão pública para abertura das 
Propostas de Preços da presente Tomada de Preços. Ellen Fernanda Barbato - Presidente da CML. Maria Helena 
Furlan - Membro da CML. Daiane Vicentini - Membro da CML. Joice F. Lucrécio - Membro da CML.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021.

PROCESSO Nº 164/2021 - EDITAL Nº 091/2021
Objeto: Aquisição de kit’s de oxigênio portátil de 5 litros para Secretaria de Saúde. Data/
Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 27 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, 13/9/2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021.
PROCESSO Nº 165/2021 - EDITAL Nº 092/2021

Objeto: Registro de preços para locação de caminhão pipa de água potável, com motorista, 
ajudante, combustível, pelo período de 12 meses. Data/Horário 14:00 horas (Horário 
de Brasília) do dia 27 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, 13 de setembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 301/2021

Processo Administrativo nº 125637/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de consumo odontológico e 
instrumentais, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 21.791,75 (vinte e um mil setecentos e noventa e um reais e setenta e cinco 
centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 27 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27 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, 10 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 184/2021

Processo Administrativo nº 108209/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de solução em tecnologia 
informatizada para tratamento de dados de ponto eletrônico com fornecimento de aparelhos em 
comodato e confecção de crachás, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 403.646,72 (quatrocentos e três mil seiscentos e quarenta e seis reais e 
setenta e dois centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 27 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27 de setembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27 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, 13 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL Nº 010/2021-FAMESP/HC
Acha-se à disposição dos interessados de 14 a 24 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 010/2021-FAMESP/HC, que tem como objetivo a Solicitação de proposta  
comercial para Aquisição de Equipamentos (Gravador Digital de Vídeo, Câmera de  
Circuito Fechado, Nobreak, Conversor de Sinal de Vídeo, Gravador de Imagem, etc)  
para atender as Necessidades do Núcleo de Segurança 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 24 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.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETI-
VANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
– OVOS DE GALINHA – PARTICIPAÇÃO 
AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 051/
DAESC/2021
PROCESSO n.º SEDUC-PRC-2021/23157
OFERTA DE COMPRA N° 
080358000012021OC00060
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 14/09/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 24/09/2021 – às 10h00min

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETI-
VANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
– OVOS DE GALINHA – PARTICIPAÇÃO 
AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 052/
DAESC/2021
PROCESSO n.º SEDUC-PRC-2021/23158
OFERTA DE COMPRA N° 
080358000012021OC00061
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 14/09/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 27/09/2021 – às 10h00min

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETI-
VANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
– OVOS DE GALINHA – PARTICIPAÇÃO 
AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 053/
DAESC/2021
PROCESSO n.º SEDUC-PRC-2021/23159
OFERTA DE COMPRA 
N°080358000012021OC00062
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 14/09/2021   
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 28/09/2021 – às 10h00min

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

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

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

14/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1025593-76.2021.
valor total: R$ 10,00
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PROC: 62.145
valor total: R$ 40,00
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0073600-81.2011.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Agir Comercio de Aparelhos para Ginástica Fitness Ltda. CNPJ 09.432.248/0001-04, que Gomatec 
Artefatos de Borracha Ltda, com endereço à Rua das Moreias, 594, Casa 01, Portais (polvilho), CEP 07791-015, 
Cajamar - SP, ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, declarando inexigíveis as Duplicatas anexadas 
aos autos, oficiando-se ao Tabelião de Protesto respectivo, para o cancelamento dos protestos, condenando a ré a 
indenizar a autora por danos morais e ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. 
Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital de citação para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, 
sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos.                                                                    [14,15] 

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SUZANO – SP - EDITAL de INTIMAÇÃO  de
CREDORES e DEMAIS INTERESSADOS, expedido nos autos da FALÊNCIA de
IRMÃOS ISHIMOTO LTDA  – Prazo: 30 dias -   Processo nº 0003821-
43.2000.8.26.0606 -  A Dra. LUCIENE PONTIROLLI BRANCO, MMª Juíza de
Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Suzano, Estado de São Paulo, na forma
da lei , FAZ SABER  a todos quantos o presente edital  virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que KUNIO ISHIMOTO, ESPÓLIO
de YASUO ISHIMOTO e MÁRIO ISHIMOTO (sócios da Massa Falida IRMÃOS
ISHIMOTO LTDA) apresentaram a seguinte proposta objetivando a extinção de
todas as obrigações da Massa Falida Irmãos Ishimoto Ltda. e o encerramento
do presente processo, independentemente da realização dos ativos, de tal
forma a preservar a sociedade empresária para que volte a operar, com a
mesma personalidade jurídica, para a consecução de seu objeto social. Para
tanto, os sócios, com recursos próprios, propõem depositar, à disposição
deste MM Juízo, com força de pagamento e quitação, o valor integral de todos
os créditos habilitados na falência, atualizados monetariamente pelo índice da
Tabela Prática do TJSP até a efetivação do depósito, para que, então, sejam
declaradas, por sentença, extintas todas as obrigações falimentares, nos
termos do artigo 135, inciso I, do Decreto-Lei 7661/45, sem prejuízo da
subsistência da personalidade jurídica das empresas Irmãos Ishimoto LTDA e
Irmãos Ishimoto Comércio e Participações LTDA., com o consequente
encerramento da Falência, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 137 do
mesmo Decreto-Lei. Nestas condições, foi determinada a expedição de edital
para que, em 10 dias, a fluir após os 30 dias supra, os CREDORES e DEMAIS
INTERESSADOS, se manifestem sobre a proposta feita pelos sócios da falida,
para que, em sendo ela aprovada, após seu efetivo e integral cumprimento, se
prossiga com os atos formais de encerramento, nos termos dos artigos 136 e
137 do Decreto-Lei 7661/45. E para que chegue ao conhecimento de todos e
no futuro ninguém  possa alegar ignorância, expede-se o presente edital, com
o prazo de 30 dias, o qual será afixado e publicado na forma da lei. Suzano,
/        /2021. Eu, Escrevente, digitei. Eu, EscrivãI(o) Diretor(a), subscrevi.

LUCIENE PONTIROLLI BRANCO, JUÍZA DE DIREITO.

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 1.358.349 o requerimento feito pelo BANCO 
BRADESCO S/A., CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intima-
ção dos devedores fiduciantes, KALYNE ROSSANA DE OLIVEIRA CORDEIRO, RG nº 2806200020-SSP/
SP, CPF/MF nº 256.145.128-37, empresária, e RICARDO CORDEIRO DA SILVA RG n° 37769633-X-SSP/SP,  
CPF/MF n° 733.653.434-15, empresário, brasileiros, casados, os quais se encontram em local incerto e não 
sabido, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, 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 qualificado, a fim de efetuarem 
o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 13 de 
setembro de 2021, o valor de R$90.934,77 (Noventa mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e 
sete centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de 
escritura pública, registrado na matrícula nº 366.992, referente ao Apartamento nº 181, localizado no 18º andar 
da Torre 1 – Edifício Brisa, integrante do Futtura Condomínio Club, situado à Av. João Peixoto Viegas, nº 195, 
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, 13 
de setembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

                   














 

18ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072704-29.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a ANDRÉ MARREIRO RIBEIRO - ME, CNPJ. 15.048.398/0001-03, na pessoa de seu representante legal, ANDRÉ 
MARREIRO RIBEIRO, CPF 045.489.875-41, que NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA e NIKE IN-
TERNATIONAL LTD, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum (Obrigação de não fazer, cumulada com pleito inde-
nizatório), objetivando que a requerida se abstenha, em definitivo, de importar, vender, expor à venda ou manter em estoque 
artigos contrafeitos que ostentem reprodução e/ou imitação das marcas das AUTORAS, sob pena de pagamento de multa 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada ocasião em que for constatado o descumprimento da obrigação, condenando-a 
ao pagamento de indenização referente aos lucros cessantes e dano moral fixando o importe indenizatório em R$ 
100.000,00 para a ré, o pagamento dos danos emergentes (honorários advocatícios contratados, transporte e armazena-
mento da mercadoria apreendida, etc.), bem como das custas e despesas processuais e honorários advocatícios na base 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Estando a requerida em local ignorado, foi deferida sua citação por 
edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros 
os fatos alegados. 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de 
agosto de 2021. 

TERMO DE SUSPENSÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 154/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO 
“FURGÃO REFRIGERADO” PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E 
IMUNOBIOLÓGICOS PARA VACINA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTIDO 
NO ANEXO I. CONSIDERANDO O PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA J.C.B. 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP E O OFICIO 600/2021 DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, FICA SUSPENSO À ABERTURA DO CERTAME, NO QUAL SERIA REALIZADO NO 
DIA 14/09/2021 AS 09:30 HRS. COMUNIQUE-SE AOS INTERESSADOS E PUBLIQUE-SE NA 
IMPRENSA OFICIAL E DEMAIS ÓRGÃOS CORRESPONDENTES. ARAÇOIABA DA SERRA, 
13 DE SETERMBRO DE 2021. JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO ANTECIPADO

Venho através deste, informar que por motivo de urgência em rea-
lizarmos a manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos oftal-
mológicos da rede de saúde-SUS, atendendo assim nossos muní-
cipes que necessitam deste serviço, ocorrido no mês de Setembro 
do ano de 2021, será efetuado o pagamento antecipado no valor 
total de R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais), referente à (ao) 
contratação de empresa especializada em manutenção de apa-
relhos médicos, para o fornecedor CEOPTO MANUTENÇÃO EM 
EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA - CNPJ: 14.894.686/0001-
16, conforme ordem de execução de serviços nº 1533/ 2021.
Este pagamento antecipado se faz necessário devido exigência 
do fornecedor.

Porto Feliz, 13 de Setembro de 2021.
 

Valdirene C. de Oliveira Prado
Secretária Municipal de Saúde

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

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE OFERTA DE COMPRA COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO
Pregão Eletrônico nº 058/2021 – Oferta de Compra Nº 270101000012021OC00058
Processo nº 189/2021-DG/MP.
Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis em veículos 
prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema 
informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado 
e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis, compreendendo a distribuição 
de etanol, gasolina comum e diesel (tipos S10 e S-500). 
A PREGOEIRA FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, a alteração que segue: “Em virtude de necessidade de cancelamento da Oferta de 
Compra nº 270101000012021OC00051, com a consequente liberação da Oferta de Compra nº 
270101000012021OC00058 para o Pregão Eletrônico em epígrafe, devolvemos os prazos para o 
início da entrega das propostas e para a abertura da sessão pública. Destarte, as datas referentes 
ao início da entrega das propostas e à abertura da sessão pública passam a ser 14/09/2021 e 
27/09/2021, respectivamente”.

Comissão Julgadora de Licitações, aos 13 de setembro de 2021.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 076/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO 
NA FARMACIA MUNICIPAL. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.
BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM 
JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – 
FONE: (15) 3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO 
DIA 14/09/2021 ÀS 14H00MIN DO DIA 23/09/2021. ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: DAS 14H20MIN DO DIA 23/09/2021 ÀS 09H30MIN DO DIA 
24/09/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÁS 10H DO DIA 
24/09/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: 
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

DocuSign Envelope ID: BC414801-270C-482B-B087-4989C448466A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 231/2021 
PROCESSO n° 33.840/2021 - OC: 822400801002021OC00236
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA 
LIXO – COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP E COOPERATIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 14 DE SETEMBRO DE 2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 24 DE SETEMBRO DE 2021 - HORÁRIO: 09:30 
HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br.O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.
botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefei-
tura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@
botucatu.sp.gov.br

GABINETE DO PREFEITO – ZELADORIA MUNICIPAL
GILBERTO MARIOTTO PERES – SECRETÁRIO DO PREFEITO -

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2020
Processo 2866/1/2020

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCO-
LA DE TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO ALTOS DO JEQUITIBÁ”

Resultado final da abertura do ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA

1. S. CANTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - VENCE-
DORA

Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recurso da fase de PROPOSTA.
As atas com maiores informações estarão disponíveis no Portal da 
Transparência no site www.portofeliz.sp.gov.br e os autos do pro-
cesso 2866/1/2021, disponível para vistas, no Setor de Licitações 
situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/
SP – CEP 18540-000

Mário Anselmo Correr
Presidente da Comissão de Licitação

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

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 Eletrônico nº 059/2021, 
objetivando a aquisição de cadeira de rodas, órteses, andador e palmilha, no dia 24 de 
setembro de 2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 13 
de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n. 519/2021, pro-
cesso 13.693/2021, objetivando a aquisição de 
camionete a ser utilizado pelo destacamento de 
Bombeiros no combate a incêndios em vegeta-
ção natural no município. Gabinete do Prefeito. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
28/09/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 
14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras. 

ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020/2021

Data de Encerramento e da sessão de entrega 
e abertura dos envelopes: 22/OUTUBRO/2021 
às 08:30 hs
Objeto: Contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a construção de uma “unidade 
escolar infantil I” na rua Seorgina da Silva Paiva, s/
nº, Vila Romana, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico-� nanceiro, memorial descritivo 
e projetos anexos ao edital – Sec. Mun. de Obras. 
Valor total estimado R$ 6.504.561,98 – Prazo de 
Execução: 300 dias - Local de Entrega dos envelo-
pes e da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló nº 
3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro – Dire-
toria de Compras e Contratos. Outras informações 
no site:  http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLi-
citacao/Visitante.action  

ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 025/2021

Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais visando a 
execução da obra de reforma/readequação da 
E.M. Agostinho Brandi (rua Prof. José Arroyo Filho 
nº 210, b. Cristo Rei), conforme planilhas orçamen-
tárias, cronograma � sico � nanceiro, e memorial 
descritivo anexo ao edital – Sec. Mun. de Educa-
ção.   Valor estimado: R$ 1.071.211,38  – Prazo de 
execução: 180 dias - Data Limite para recebimento 
dos envelopes contendo a habilitação e a propos-
ta: 01/OUTUBRO/2021 às 17:00 horas. Data da 
sessão pública de abertura dos envelopes: 04/OU-
TUBRO/2021 às 08:30 horas - Local: Diretoria de 
Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  
- Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Leilão nº 02/21 referente ao Processo nº 1702/20 - Cha-
mamento Público 01/20 - Fica designado o dia 20/10/2021 
às 10:00 hs (online). 

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

Carapicuíba, 13 de Setembro de 2021 
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

CHAMADA PÚBLICA 03/2021
Processo 3811/2021

Chamamento Público para seleção e premiação de atividades ar-
tísticas culturais realizadas em vídeo que possam ser disponibiliza-
das em redes sociais ou outras plataformas digitais atendendo ao 
Artigo 2, Inciso III, da Lei Federal 14.017 de 29 de junho de 2020. 
As inscrições de candidatura para a seleção podem ser realizadas 
a partir das 8h00 de 14 de setembro de 2021 até 17h00 de 03 de 
outubro de 2021, exclusivamente pelo formulário on-line: https://
forms.gle/fwbVSBb3SpWPLAzq8. O edital está disponível na Aba 
Compras e Licitações, no site: www.portofeliz.sp.gov.br. 
Outras informações poderão ser solicitadas através do telefone 
(15) 3262-4788 (Casa da Cultura) ou através dos e-mails: licita-
cao02@portofeliz.sp.gov.br, licitacao03@portofeliz.sp.gov.br e lici-
tacao07@portofeliz.sp.gov.br .

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

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

CHAMADA PÚBLICA 02/2021
Processo 3778/2021

Chamamento Público para seleção de projetos culturais que visem 
a produção e apresentação (presencial) de espetáculos artísticos 
inéditos no Município de Porto Feliz atendendo ao Artigo 2, Inciso 
III, da Lei Federal 14.017 de 29 de junho de 2020. As inscrições 
de candidatura para a seleção podem ser realizadas a partir das 
8h00 de 14 de setembro de 2021 até 17h00 de 14 de outubro 
de 2021, exclusivamente pelo formulário on-line: https://forms.gle/
xmxJFQ69FTTKjAd39. O edital está disponível na Aba Compras e 
Licitações, no site: www.portofeliz.sp.gov.br. 

Outras informações poderão ser solicitadas através do telefone 
(15) 3262-4788 (Casa da Cultura) ou através dos e-mails: licita-
cao02@portofeliz.sp.gov.br, licitacao03@portofeliz.sp.gov.br e lici-
tacao07@portofeliz.sp.gov.br .

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2021
Processo 152/2021

AVISO DE SUSPENSÃO

Encontra-se SUSPENSO, por determinação do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, a Concorrência Pública que tem por obje-
tivo Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza 
pública.
Outras informações poderão ser solicitadas através dos e-mails: 
licitacao02@portofeliz.sp.gov.br, licitacao03@portofeliz.sp.gov.br 
ou licitacao07@portofeliz.sp.gov.br.

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021 – Tipo: Menor preço global

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de projeto visando a adequação de prédios 
públicos para segurança e combate a incêndio (Escolas Municipais Álvaro Callado, Luiz Cassaro, Edna Soares 
de Moura Barreto e Maura Lopes de Castro), mediante fornecimento de materiais, mão de obra especializada, 
equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos. Entrega dos envelopes nº 01 
- “HABILITAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 09:00 (nove) horas do dia 05 de outubro de 2021. 
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor de Administração 
de Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP.  EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição 
dos interessados no Departamento de Administração de Materiais e Licitações, no endereço supramencionado. 
Informações através do telefone: (14) 3653-9900, em dias de expediente a partir de 17/09/2021.
Brotas, 09 de setembro de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 65/2021
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS N°. 65/2021, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR 
ITEM, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE MA-
TERIAIS DE ENFERMAGEM, A SER EFETIVADA(O) DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDI-
ÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE 
SEUS ANEXOS. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTA-
ÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES 
AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS EN-
VELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO RE-
FERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CEN-
TRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE 
LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - 
PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM 
DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 29 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 08H00MIN. DO 
HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA 
APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUAN-
DO ENCAMINHADOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 86/2021 - PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 65/2021, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, 
SERÃO RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS 
DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, 
BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETRO-
CITADA. O EDITAL COMPLETO, BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PRO-
CEDIMENTO LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA 
UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 
12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-
1739 E (18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://
BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGIS-
TRO DE PREÇOS N°. 65/2021) OU  HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 13 DE SETEMBRO DE 2021
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA

CONCORRÊNCIA Nº 009/2021
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que foi retificado o Edital da CONCORRÊNCIA 
Nº 009/2021, objetivando a contratação de empresa especializada para gerenciamento 
de serviços esportivos, sendo reaberto o prazo e ficando a data da sessão para o dia 15 
de outubro 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, 13 de setembro de 2021. MARCELO 
SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021 - PROCESSO N° 0125/2021
A Prefeitura Municipal de Brodowski, através da Comissão de Licitação, designada pela Portaria nº. 256 de 05 de 
julho de 2021, em conformidade com a Lei nº 8.666/1993 e disposições do Edital de Licitação, torna público aos 
interessados na Tomada de Preços nº 011/2021, que após a análise da documentação de habilitação apresentados 
na Tomada de Preços em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa para realização de obras, sob o regime 
de execução por empreitada de preços unitários, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para 
recapeamento asfáltico em diversas ruas, julgou e, sendo declarada habilitadas as empresas Cetenge Engenharia 
Ltda, Autem Engenharia Ltda, Neca Engenharia e Construções Eireli, JTR Construções e Terraplanagem Eireli, 
NJ Caetano Empreendimentos Imobiliários, DGB Engenharia e Construções Ltda e Pavini Engenharia, por 
cumprirem com todos os critérios e exigências defi nidos no Edital. Não houve empresas inabilitadas. Os interessados, 
querendo, terão vistas dos autos, para que nos prazos da Lei, suceder as providências de acordo com o artigo 109, 
da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993. Na inexistência de recursos, fi ca designada para o próximo dia 22/9/2021 
às 09h00, na Secretaria de Licitações e Contratos, Praça Martim Moreira, nº 142, a sessão pública para abertura das 
Propostas de Preços da presente Tomada de Preços. Ellen Fernanda Barbato - Presidente da CML. Maria Helena 
Furlan - Membro da CML. Daiane Vicentini - Membro da CML. Joice F. Lucrécio - Membro da CML.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021.

PROCESSO Nº 164/2021 - EDITAL Nº 091/2021
Objeto: Aquisição de kit’s de oxigênio portátil de 5 litros para Secretaria de Saúde. Data/
Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 27 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, 13/9/2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021.
PROCESSO Nº 165/2021 - EDITAL Nº 092/2021

Objeto: Registro de preços para locação de caminhão pipa de água potável, com motorista, 
ajudante, combustível, pelo período de 12 meses. Data/Horário 14:00 horas (Horário 
de Brasília) do dia 27 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, 13 de setembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 301/2021

Processo Administrativo nº 125637/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de consumo odontológico e 
instrumentais, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 21.791,75 (vinte e um mil setecentos e noventa e um reais e setenta e cinco 
centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 27 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27 de setembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27 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, 10 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 184/2021

Processo Administrativo nº 108209/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de solução em tecnologia 
informatizada para tratamento de dados de ponto eletrônico com fornecimento de aparelhos em 
comodato e confecção de crachás, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 403.646,72 (quatrocentos e três mil seiscentos e quarenta e seis reais e 
setenta e dois centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 27 de setembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27 de setembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27 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, 13 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL Nº 010/2021-FAMESP/HC
Acha-se à disposição dos interessados de 14 a 24 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 010/2021-FAMESP/HC, que tem como objetivo a Solicitação de proposta  
comercial para Aquisição de Equipamentos (Gravador Digital de Vídeo, Câmera de  
Circuito Fechado, Nobreak, Conversor de Sinal de Vídeo, Gravador de Imagem, etc)  
para atender as Necessidades do Núcleo de Segurança 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 24 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.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETI-
VANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
– OVOS DE GALINHA – PARTICIPAÇÃO 
AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 051/
DAESC/2021
PROCESSO n.º SEDUC-PRC-2021/23157
OFERTA DE COMPRA N° 
080358000012021OC00060
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 14/09/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 24/09/2021 – às 10h00min

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETI-
VANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
– OVOS DE GALINHA – PARTICIPAÇÃO 
AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 052/
DAESC/2021
PROCESSO n.º SEDUC-PRC-2021/23158
OFERTA DE COMPRA N° 
080358000012021OC00061
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 14/09/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 27/09/2021 – às 10h00min

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETI-
VANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
– OVOS DE GALINHA – PARTICIPAÇÃO 
AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 053/
DAESC/2021
PROCESSO n.º SEDUC-PRC-2021/23159
OFERTA DE COMPRA 
N°080358000012021OC00062
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 14/09/2021   
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 28/09/2021 – às 10h00min

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

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

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
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valor total: R$ 10,00
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0073600-81.2011.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Agir Comercio de Aparelhos para Ginástica Fitness Ltda. CNPJ 09.432.248/0001-04, que Gomatec 
Artefatos de Borracha Ltda, com endereço à Rua das Moreias, 594, Casa 01, Portais (polvilho), CEP 07791-015, 
Cajamar - SP, ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, declarando inexigíveis as Duplicatas anexadas 
aos autos, oficiando-se ao Tabelião de Protesto respectivo, para o cancelamento dos protestos, condenando a ré a 
indenizar a autora por danos morais e ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. 
Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital de citação para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, 
sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos.                                                                    [14,15] 

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SUZANO – SP - EDITAL de INTIMAÇÃO  de
CREDORES e DEMAIS INTERESSADOS, expedido nos autos da FALÊNCIA de
IRMÃOS ISHIMOTO LTDA  – Prazo: 30 dias -   Processo nº 0003821-
43.2000.8.26.0606 -  A Dra. LUCIENE PONTIROLLI BRANCO, MMª Juíza de
Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Suzano, Estado de São Paulo, na forma
da lei , FAZ SABER  a todos quantos o presente edital  virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que KUNIO ISHIMOTO, ESPÓLIO
de YASUO ISHIMOTO e MÁRIO ISHIMOTO (sócios da Massa Falida IRMÃOS
ISHIMOTO LTDA) apresentaram a seguinte proposta objetivando a extinção de
todas as obrigações da Massa Falida Irmãos Ishimoto Ltda. e o encerramento
do presente processo, independentemente da realização dos ativos, de tal
forma a preservar a sociedade empresária para que volte a operar, com a
mesma personalidade jurídica, para a consecução de seu objeto social. Para
tanto, os sócios, com recursos próprios, propõem depositar, à disposição
deste MM Juízo, com força de pagamento e quitação, o valor integral de todos
os créditos habilitados na falência, atualizados monetariamente pelo índice da
Tabela Prática do TJSP até a efetivação do depósito, para que, então, sejam
declaradas, por sentença, extintas todas as obrigações falimentares, nos
termos do artigo 135, inciso I, do Decreto-Lei 7661/45, sem prejuízo da
subsistência da personalidade jurídica das empresas Irmãos Ishimoto LTDA e
Irmãos Ishimoto Comércio e Participações LTDA., com o consequente
encerramento da Falência, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 137 do
mesmo Decreto-Lei. Nestas condições, foi determinada a expedição de edital
para que, em 10 dias, a fluir após os 30 dias supra, os CREDORES e DEMAIS
INTERESSADOS, se manifestem sobre a proposta feita pelos sócios da falida,
para que, em sendo ela aprovada, após seu efetivo e integral cumprimento, se
prossiga com os atos formais de encerramento, nos termos dos artigos 136 e
137 do Decreto-Lei 7661/45. E para que chegue ao conhecimento de todos e
no futuro ninguém  possa alegar ignorância, expede-se o presente edital, com
o prazo de 30 dias, o qual será afixado e publicado na forma da lei. Suzano,
/        /2021. Eu, Escrevente, digitei. Eu, EscrivãI(o) Diretor(a), subscrevi.

LUCIENE PONTIROLLI BRANCO, JUÍZA DE DIREITO.

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 1.358.349 o requerimento feito pelo BANCO 
BRADESCO S/A., CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intima-
ção dos devedores fiduciantes, KALYNE ROSSANA DE OLIVEIRA CORDEIRO, RG nº 2806200020-SSP/
SP, CPF/MF nº 256.145.128-37, empresária, e RICARDO CORDEIRO DA SILVA RG n° 37769633-X-SSP/SP,  
CPF/MF n° 733.653.434-15, empresário, brasileiros, casados, os quais se encontram em local incerto e não 
sabido, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, 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 qualificado, a fim de efetuarem 
o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 13 de 
setembro de 2021, o valor de R$90.934,77 (Noventa mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e 
sete centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de 
escritura pública, registrado na matrícula nº 366.992, referente ao Apartamento nº 181, localizado no 18º andar 
da Torre 1 – Edifício Brisa, integrante do Futtura Condomínio Club, situado à Av. João Peixoto Viegas, nº 195, 
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, 13 
de setembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

                   














 

18ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072704-29.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a ANDRÉ MARREIRO RIBEIRO - ME, CNPJ. 15.048.398/0001-03, na pessoa de seu representante legal, ANDRÉ 
MARREIRO RIBEIRO, CPF 045.489.875-41, que NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA e NIKE IN-
TERNATIONAL LTD, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum (Obrigação de não fazer, cumulada com pleito inde-
nizatório), objetivando que a requerida se abstenha, em definitivo, de importar, vender, expor à venda ou manter em estoque 
artigos contrafeitos que ostentem reprodução e/ou imitação das marcas das AUTORAS, sob pena de pagamento de multa 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada ocasião em que for constatado o descumprimento da obrigação, condenando-a 
ao pagamento de indenização referente aos lucros cessantes e dano moral fixando o importe indenizatório em R$ 
100.000,00 para a ré, o pagamento dos danos emergentes (honorários advocatícios contratados, transporte e armazena-
mento da mercadoria apreendida, etc.), bem como das custas e despesas processuais e honorários advocatícios na base 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Estando a requerida em local ignorado, foi deferida sua citação por 
edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros 
os fatos alegados. 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de 
agosto de 2021. 

TERMO DE SUSPENSÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 154/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO 
“FURGÃO REFRIGERADO” PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E 
IMUNOBIOLÓGICOS PARA VACINA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTIDO 
NO ANEXO I. CONSIDERANDO O PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA J.C.B. 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP E O OFICIO 600/2021 DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, FICA SUSPENSO À ABERTURA DO CERTAME, NO QUAL SERIA REALIZADO NO 
DIA 14/09/2021 AS 09:30 HRS. COMUNIQUE-SE AOS INTERESSADOS E PUBLIQUE-SE NA 
IMPRENSA OFICIAL E DEMAIS ÓRGÃOS CORRESPONDENTES. ARAÇOIABA DA SERRA, 
13 DE SETERMBRO DE 2021. JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO ANTECIPADO

Venho através deste, informar que por motivo de urgência em rea-
lizarmos a manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos oftal-
mológicos da rede de saúde-SUS, atendendo assim nossos muní-
cipes que necessitam deste serviço, ocorrido no mês de Setembro 
do ano de 2021, será efetuado o pagamento antecipado no valor 
total de R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais), referente à (ao) 
contratação de empresa especializada em manutenção de apa-
relhos médicos, para o fornecedor CEOPTO MANUTENÇÃO EM 
EQUIPAMENTOS MEDICOS LIMITADA - CNPJ: 14.894.686/0001-
16, conforme ordem de execução de serviços nº 1533/ 2021.
Este pagamento antecipado se faz necessário devido exigência 
do fornecedor.

Porto Feliz, 13 de Setembro de 2021.
 

Valdirene C. de Oliveira Prado
Secretária Municipal de Saúde

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

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE OFERTA DE COMPRA COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO
Pregão Eletrônico nº 058/2021 – Oferta de Compra Nº 270101000012021OC00058
Processo nº 189/2021-DG/MP.
Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis em veículos 
prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema 
informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado 
e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis, compreendendo a distribuição 
de etanol, gasolina comum e diesel (tipos S10 e S-500). 
A PREGOEIRA FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, a alteração que segue: “Em virtude de necessidade de cancelamento da Oferta de 
Compra nº 270101000012021OC00051, com a consequente liberação da Oferta de Compra nº 
270101000012021OC00058 para o Pregão Eletrônico em epígrafe, devolvemos os prazos para o 
início da entrega das propostas e para a abertura da sessão pública. Destarte, as datas referentes 
ao início da entrega das propostas e à abertura da sessão pública passam a ser 14/09/2021 e 
27/09/2021, respectivamente”.

Comissão Julgadora de Licitações, aos 13 de setembro de 2021.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 076/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO 
NA FARMACIA MUNICIPAL. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.
BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM 
JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – 
FONE: (15) 3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO 
DIA 14/09/2021 ÀS 14H00MIN DO DIA 23/09/2021. ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: DAS 14H20MIN DO DIA 23/09/2021 ÀS 09H30MIN DO DIA 
24/09/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÁS 10H DO DIA 
24/09/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: 
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

A7gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2021 

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/SP, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na 
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular, firmado em 22/11/2016, no 
qual figuram como fiduciantes Luís Eduardo Fidell Antunes,  brasileiro, solteiro, gerente de logística, RG nº 9057759641-SSP/RS, CPF/MF nº 906.145.420-49, e 
Gisele Santos do Amaral, brasileira, solteira, administradora, RG nº 1067549111-SSP/RS, CPF/MF nº 927.228.810-04, conviventes conforme Escritura Declaratória 
de União Estável, lavrada em 24/9/2014, residentes e domiciliados na Rua Helena, 300, apto. 121 H, Vila Olímpia, São Paulo/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo 
Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 24 de setembro de 2021, às 10h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.457.979,28 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte 
e oito centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em São Paulo/SP, Brooklin, constituído pelo Apto. nº 103, 
no 10º pav. da Torre A denominada Kansas, do Subcondomínio Thera Residence - Torre 1 - Setor A - Thera Residencial, integrante do Cond. Thera One, situado na Rua 
Kansas nº 1.700, com 84,500m² de área privativa, com direito ao uso de duas vagas indeterminadas para o estacionamento de 2 veículos de passeio, com auxílio de 
manobrista, localizadas na garagem coletiva do subcondomínio. Imóvel objeto da matrícula nº 234.391 do 15º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/
SP. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o 
dia 05 de outubro de 2021, às 10h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 728.989,64 (setecentos e 
vinte e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.leilaovip.
com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na 
forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante 
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem 
concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos 
e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O 
envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade 
de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá 
adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e 
se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo 
aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio 
de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao 
não exercício do direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão 
do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate.  A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do 
arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão 
ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a 
profissão de Leiloeiro Oficial.

DATA 1º LEILÃO 24/09/21 ÀS 10H  -  DATA 2º LEILÃO 05/10/21 ÀS 10H
EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de

Serviço Autorizado

15/09/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 46m², Parque São Vicente, Mauá/SP - 1ª Praça. 15/09/2021 
A PARTIR DAS 10:00h. Sold Loja do Mecânico. Loc.: SP. Máquina de Pintura, Pistola de Pintura, Furadeira, Serra. 15/09/2021 A PARTIR DAS 
10:00h. 5ª Vara Cível de São Vicente/SP. Loc.: SP. Direitos sobre a Nua Propriedade do Imóvel. 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 10:30h. 1ª Vara da Família de São 
Carlos/SP. Loc.: SP. Casa e terreno em São Carlos/SP. 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. Loc.: SP. Refrigeradores, Mesas, Cadeiras, 
Fogão, Cooktop, Forno. 16/09/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Prédio Comercial - Araraquara/SP 
- Alienação Fiduciária 1ª. 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%. 16/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold 
Dafiti Informática. Loc.: MG. Monitores, CPU’s, Impressoras Térmicas, Etc. 16/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª 
Praça. Loc.: SP. Apto 65m² em Sorocaba/SP - Alienação Fiduciária - 2ª. 16/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold Nacional Letras Comunicação. 
Loc.: SP. Guilhotina Newton, Dobradeira, Máquina de Solda, Serra. 17/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Empresa Vende. Loc.: SP. Materiais 
de Construção, Acabamentos e Utilidades. 17/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Sold RFS Brasil. Loc.: SP. Máquina de Dobra Tubo, Parafusadeira, 
Bancada com. 17/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold Restaurante M.I Martins. Loc.: SP. Leilão Desativação de Cafeteria. 20/09/2021 A 
PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu. Loc.: SP. Evaporadoras, Armários Corta fogo, Painéis elétricos. 20/09/2021 A PARTIR DAS 
12:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RJ. Casa 224m² no Rio de Janeiro/RJ - Alienação Fiduciária -. 20/09/2021 A PARTIR DAS 
12:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: MG. Casa 600m² em Uberaba/MG - Alienação Fiduciária - 1ª. 20/09/2021 A PARTIR DAS 
13:00h. Sold Compartilhado Embu (Sombra I). Loc.: SP. Itens de Restaurantes e Cozinha Industrial,Itens de. 20/09/2021 A PARTIR DAS 13:45h. 
MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PE. Apto 56m² em Candeias no Jaboatão dos Guararapes/PE -. 20/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
Sold Compartilhado Embu (Sombra II). Loc.: SP. Vasos, Luminárias, Almofadas, Cadeiras, Tapetes e Etc. 20/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA 
IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: SP. Apto 87m² em Santo André/SP - Pagto 3 x - Até 54% Abaixo. 20/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. MA Imóveis - 
Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PE. Casa 135m² no Divinópolis em Caruaru/PE - Alienação. 20/09/2021 A PARTIR DAS 15:45h. MA Imóveis - 
Santander AF - 1ª Praça. Loc.: GO. Casa 450m² no Setor Jao em Goiânia/GO - Alienação. 20/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Sold Mendes 
Universo da Informática. Loc.: SP. Leilão de Informática, Eletros e Telefonia. 20/09/2021 A PARTIR DAS 18:00h. MA Imóveis - 3MI AF - 1ª Praça. 
Loc.: SP. Terrenos em Goiabal, Pindamonhangaba/SP - 1ª Praça. 21/09/2021 A PARTIR DAS 09:00h. MA IMÓVEIS - Banco Inter - AF 1ª Praça. 
Loc.: SP. Casa 330m² em São Paulo/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 21/09/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. 
Loc.: SP. 4 Salas Comerciais em Barueri/SP - Alienação Fiduciária 1ª. 21/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: 
SP. Casa 75m² em Santa Barbara D’Oeste/SP - Alienação. 21/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold Faculdade Sumaré. Loc.: SP. Notebooks, 
Catracas, Servidores, Cpus, Mesas, Cadeiras. 21/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Dafiti. Loc.: MG. Armários, Camas, Cômodas, Berços, Etc. 
15/09/2021 A PARTIR DAS 17:00h. MA IMÓVEIS - Banco Inter - AF 2ª Praça. Loc.:. Apto 138m² em São Paulo/SP - Alienação Fiduciária - 2ª. 
16/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.:. Casa no Rio das Ostras/RJ - Alienação Fiduciária 1ª Praça. 
16/09/2021 A PARTIR DAS 13:45h. MA Imóveis - Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Apto 46m², Parque São Vicente, Mauá/SP - 2ª Praça. 16/09/2021 
A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 262m² em Atibaia/SP - Alienação Fiduciária 2ª Praça. 16/09/2021 A 
PARTIR DAS 14:30h. MA Imóveis - Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 178m² em São Caetano do Sul/SP - Alienação. 16/09/2021 A PARTIR DAS 
15:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: PE. Apartamento 117m² em Recife/PE - Alienação Fiduciária - 2ª. 17/09/2021 A PARTIR 
DAS 11:00h. Sold Cyrela Mond - 11h. Loc.:. Prateleiras, Portas, Janelas, Cadeiras, Vasos, Etc. 17/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Decorado 
Patriani e Sirius Vila. Loc.:. Gabinetes, Armários, Cubas, Bases para Camas de Solteiro e Casal, Prateleiras, 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.

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. 17/09/2021 A PARTIR DAS 12:30h. Log Business-12:30h. Loc.: SP. 
Estruturas Porta Pallets, Prateleiras Ind., Empilhadeiras. 21/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. AMG Comex-14:30h. 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.

16/09/2021 14:00h. GRUPO PROVAC. Loc.: RJ. Pás-Carregadeiras, Mini Pás-Carregadeiras, Reboques.
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.

15/09/2021 11:00h. Mapfre. Loc.: SP. Veículos Sinistrados e Sucatas: Renault Fluence, Honda.
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.

15/09/2021 13:30h. Pedertractor. Loc.: SP. Maquina Laser Alimentador Trumpf, Centro Usinagem. 15/09/2021 14:30h. DSM Pallets Loc.: GO, 
MS, MT, PA, PR, RO, RS, SPPallets de Madeira. 15/09/2021 15:30h. PME Pessoa Fisica. Loc.: SP. Esteira Transportadora, cadeiras, Cafeteiras, 
Cancelas. 15/09/2021 16:30h. Schulz. Loc.: SC. Lixadeira, Grampeadores, Pinadores, Parafusadeiras e. 16/09/2021 10:00h. Dracena Rental. 
Loc.: SP. Veículos leves e Veículos Utilitários. 16/09/2021 11:30h. Techint. Loc.: PR. Conexões Diversos, Curvas, TE, Meia, Luvas, Cotovelos e. 
16/09/2021 12:00h. GM. Loc.: SP. Itens de Informática: Notebooks, Desktops, Workstations e. 16/09/2021 12:30h. Enel. Loc.: GO. Mitsubishi 
L200, Caminhões Baú, Guindauto, Semirreboque. 16/09/2021 13:00h. PME Container. Loc.: MG. Ferramentas, Prensa, Maquinas de Solda, 
Exaustor, Cilindro. 16/09/2021 13:30h. Bree Energy. Loc.: PR. Chave Seccionadora, Disjuntores, Fusíveis, Cabos. 16/09/2021 14:00h. 
Compartilhado 1096 A. Loc.: BA, MG, MS, PR, RJ, SC, SP. Empilhadeiras. 16/09/2021 14:30h. Compartilhado 1096 B. Loc.: SC. Veículos de 
Passeio e Utilitários. 16/09/2021 15:00h. Jaguar Land Rover. Loc.: RJ. Braço de Medição Romer Absolute. 16/09/2021 16:00h. Schulz. Loc.: 
SC. Tornos, Estabilizador, Fresadora, etc. 16/09/2021 16:30h. Terra Produtiva. Loc.: MS. Volkswagen Variant, Cavalo Mecânico, Rolo 
Compactador. 16/09/2021 17:00h. Fábrica Caterpillar. Loc.: PR. Micrômetro Externos, e Internos, Anéis Lisos, Tampão. 16/09/2021 17:30h. 
Bauko. Loc.: SP. Empilhadeira TOYOTA, Transpaleteira Elétrica, Paleteira. 17/09/2021 13:00h. PME TijoLarte. Loc.: SP. Válvulas, Capacitores, 
Engrenagens, Pistões Hidráulicos. 17/09/2021 13:30h. PME KMH Comércio. Loc.: SP. Ventiladores, Compressores, Válvulas KBS, Fontes de. 
17/09/2021 14:00h. Schulz. Loc.: SC. Matéria Prima, Componentes, Equipamentos e Produtos. 17/09/2021 14:30h. Unisys. Loc.: SP. Estruturas 
de Mezaninos Metálicos, Pallets, Escadas. 20/09/2021 12:00h. Alliage. Loc.: SP. Prensa Excêntrica, Compressor, Torno de Bancada. 20/09/2021 
13:00h. PME JB Maq Tec. Loc.: SP. Plataforma Genie, Dispositivos Hidráulicos, Fresadora. 20/09/2021 13:30h. Usinas Itamarati. Loc.: MT. 
Chevrolet Kadett, Fiat Fiorinio, Caminhão Basculante. 20/09/2021 14:30h. PME Sierra Guinchos. Loc.: SP. Caminhões Guinchos Volkswagen. 
20/09/2021 15:00h. Tabocas. Loc.: MG. Veículos, Maquinas e Equipamentos Industriais, Veículos. 21/09/2021 12:00h. Air Products. Loc.: RS, 
SP. Compressores, Secadores, Transformador, Desktops. 21/09/2021 13:00h. Claro. Loc.: MG. Ar Condicionado, Nobreak, Geradores de 
Energia e outros. 21/09/2021 14:00h. NC. Loc.: SP. Equipamentos Industriais Diversos.

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.

NOON 5 - Administração e Intermediação em Negócios S.A.
CNPJ/ME nº 21.550.098/0001-20 - NIRE 35.300.476.280

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30/07/2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 30/07/2021, às 11 horas, na sede social da Noon 5 - Administração e Intermediação em Negócios S.A., localizada 
na em São Paulo/SP, na Rua Doutor Mello Nogueira, 105, sala 505, Vila Baruel, CEP 02510-040 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensadas 
as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de registro de presença dos 
acionistas. 3. Mesa: A presente assembleia foi presidida pelo Sr. Robson José Crocco e secretariada pelo Sr. Paulo Eduardo Gomes. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre: (i) a apreciação e aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial celebrado em 30/07/2021 entre a Companhia e a Broker Gestão 
de Negócios Ltda., sociedade empresária limitada com sede em São Paulo/SP, na Rua Doutor Mello Nogueira, 105, sala 504, Vila Baruel, CEP 02510-040, 
com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP/NIRE 35.229.049.311 e CNPJ/ME nº 22.106.993/0001-13 (“Broker”), o qual 
estabelece os termos e condições da cisão parcial da Companhia seguida de incorporação de seu acervo cindido pela Broker (respectivamente, “Cisão 
Parcial” e “Protocolo e Justificação”); (ii) a ratificação da contratação da Tríade Consultores Ltda. - EPP, sociedade empresária limitada de pequeno porte, 
com sede em São Paulo/SP, na Avenida Nove de Julho, 5569, 2º andar, Jardim Paulista, CEP 01407-200, com seu Contrato Social de constituição e 
alterações posteriores registrados no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo, estando à última datada de 
08/11/2017, registrada sob n° 447.059 em 05/02/2018, CNPJ/ME nº 67.141.440/0001-30 e no CRC/SP n° 2SP 016577/0-5 (“Empresa Especializada”), como 
empresa especializada responsável pela avaliação do acervo líquido a ser cindido da Companhia e incorporado pela Broker mediante elaboração do laudo 
de avaliação contábil correspondente para fins de implementação da Cisão Parcial (“Laudo de Avaliação”); (iii) a apreciação e aprovação do Laudo de 
Avaliação; (iv) a apreciação e aprovação da Cisão Parcial nos termos do Protocolo e Justificação; (v) a redução do capital social da Companhia em 
decorrência de eventual aprovação da Cisão Parcial nos termos do Protocolo e Justificação; (vi) a alteração do Artigo 5º do Estatuto da Companhia, se 
aprovada a matéria prevista no item (v); (vii) a consolidação do Estatuto da Companhia para refletir as alterações resultantes das deliberações aprovadas 
pelos acionistas na presente assembleia; e (viii) a concessão de autorização aos administradores da Companhia para a prática de todos os atos necessários 
à efetivação das deliberações aprovadas pelos acionistas na presente assembleia. 5. Deliberações: Após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, 
os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar, depois de examinado e discutido, o Protocolo 
e Justificação, que passa a integrar a presente ata como Anexo I; 5.2. Ratificar a contratação da Empresa Especializada para avaliar o valor contábil do 
acervo líquido a ser cindido da Companhia e incorporado pela Broker nos termos do Protocolo e Justificação, com base no balanço patrimonial da Companhia 
levantado em de 31/05/2021 (respectivamente, “Data Base” e “Acervo Cindido”); 5.3. Aprovar, depois de examinado e discutido, o Laudo de Avaliação que 
consta no Anexo A do Protocolo e Justificação, o qual apurou que o valor contábil do Acervo Cindido é, na Data Base, R$344.000,00. 5.4. Aprovar a Cisão 
Parcial com a versão do Acervo Cindido para a Broker, nos termos e em conformidade com o Protocolo e Justificação; 5.5. Aprovar, em decorrência da 
aprovação da Cisão Parcial, a redução do capital social da Companhia de R$1.121.526,72 para R$777.526,72 uma redução, portanto, no valor de 
R$344.000,00 sem alteração no número de ações da Companhia. 5.6. Aprovar, tendo em vista a redução de capital ora aprovada, a alteração do caput do 
Artigo 5 do estatuto social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação nova redação: “Artigo 5. O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$777.526,72 sendo representado por 1.121.526 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” 5.7. Aprovar a consolidação do 
estatuto social da Companhia, o qual, já incluído das deliberações ora aprovadas, passa a fazer parte integrante da presente ata como seu Anexo II; e 
5.8. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima aprovadas, podendo representar 
a Companhia para a formalização das operações em questão e tomar todas as providências necessárias à formalização da Cisão Parcial perante os órgãos 
públicos e terceiros em geral, inclusive os registros, averbações, subscrição, atualizações cadastrais e transferências necessários. 6. Encerramento e 
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, a assembleia geral extraordinária foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata na forma sumária dos 
fatos ocorridos, conforme artigo 130, §1º, da Lei das S.A., e que, lida e achada conforme, foi assinada eletronicamente pelos presentes por meio da 
plataforma D4Sign. São Paulo, 30/07/2021. Autenticação da Mesa: Robson José Crocco  - Presidente. Paulo Eduardo Gomes  - Secretário. Acionistas: 
Robson José Crocco; Marcelo Augusto Bocardo de Sá; Paulo Eduardo Gomes; Edmilson Antônio Lubraico. JUCESP nº 428.587/21-5 em 27/08/2021. Gisela 
Simiema Ceschin  - Secretária Geral. “Estatuto Social Consolidado da NOON 5  - Administração E Intermediação Em Negócios S.A. Capítulo I  - 
Denominação, Sede e Duração - Artigo 1. A NOON 5 - Administração e Intermediação em Negócios S.A. é uma sociedade por ações (“Companhia”), 
sendo referida pelo presente Estatuto Social (“Estatuto”), pelas normas da Lei nº 6.404/1.976 (“Lei das S.A.”) e demais dispositivos legais aplicáveis em vigor. 
Parágrafo Único. A Companhia adota o nome fantasia de NOON 5. Artigo 2. A Companhia tem sede e foro na Rua Doutor Mello Nogueira, 105, sala 505, Vila 
Baruel, São Paulo/SP, CEP 02510-040. Artigo 3. O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado. Capítulo II - Objeto Social - Artigo 4. A 
Companhia possui como atividade: (i) a intermediação de negócio e gestão, ambas relacionadas aos meios de pagamento; e (ii) participação, na qualidade 
de acionista ou quotista, em outras sociedades, sejam estas nacionais ou estrangeiras. Capítulo III - Capital Social - Artigo 5. O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$777.526,72 sendo representado por 1.121.526 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. §1º. A Companhia, por 
deliberação da Assembleia Geral, poderá emitir partes beneficiárias em favor de acionistas ou de quaisquer terceiros. §2º. A conversão de ações ordinárias 
em ações preferenciais somente poderá ocorrer por deliberação da Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, desde que, na forma da lei, 
estejam totalmente integralizadas. §3º. Poderão participar do capital social da Companhia pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Artigo 6. Cada ação 
ordinária corresponderá a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Capítulo IV  - Assembleia Geral  - Artigo 7. A Assembleia Geral é o órgão 
deliberativo da Companhia, com jurisdição para decidir sobre todos os assuntos sociais, de acordo com os poderes atribuídos a ela pela lei, sem prejuízo de 
outros assuntos que são de competência dos outros órgãos da Companhia, conforme estabelecido pelo Estatuto ou pela Lei. Parágrafo Único. A Assembleia 
Geral será convocada exclusivamente pelo Diretor Presidente, presidida pelo mesmo e secretariada por quem os acionistas presentes escolherem. Artigo 
8. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, em dia, hora e local previamente anunciado em sua convocação e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, segundo a forma de convocação estabelecida neste Estatuto. Artigo 9. O anúncio de 
convocação de Assembleia Geral deverá ser feito sempre com um mínimo de 10 dias de antecedência e conterá informações precisas sobre o local, a data 
e o horário de realização da Assembleia Geral, bem como enumerará, expressamente, na ordem do dia, as matérias a serem deliberadas. Parágrafo Único. 
A inclusão, na pauta da Assembleia Geral, de rubrica “outros assuntos”, “assuntos gerais” ou expressões equivalentes será permitida, mas qualquer 
deliberação efetuada pela Assembleia Geral só terá validade senão quando presentes 100% dos acionistas ordinários ou com direito a voto. Artigo 10. A 
Companhia, representada pela Diretoria, deverá disponibilizar para todos os acionistas, no máximo, até a data da primeira convocação, a pauta da 
Assembleia Geral e os documentos necessários para a análise das matérias constantes da ordem do dia. Artigo 11. A existência de votos dissidentes deverá 
constar em ata quando requerido. Artigo 12. Todas as Atas da Assembleia Geral estarão disponíveis aos acionistas na sua sede, na forma da lei. Artigo 13. O 
acionista poderá participar e ser representado nas Assembleias Gerais, na forma prevista no artigo 126 da Lei das S.A., exibindo, no ato ou previamente, o 
documento hábil de identidade ou procuração com poderes especiais. §1º. A Companhia adotará o princípio de boa-fé na fiscalização da regularidade 
documental da representação do acionista. §2º. Os documentos em cópia simples, em autenticação ou reconhecimento de firma, quando não exigido por Lei, 
poderão ser utilizados para o pleno exercício dos direitos de acionista, desde que o interessado se comprometa a apresentar no prazo de 05 dias úteis 
posteriores à Assembleia Geral a documentação original ou equivalente exigido pela Companhia. §3º. Caso o acionista não apresente os documentos 
originais ou equivalentes exigidos pela Companhia dentro do prazo previsto no §2º acima, seu voto será desconsiderado, respondendo, ainda, por eventuais 
perdas e danos que o seu ato cause à Companhia. Artigo 14. A Companhia definirá claramente e disponibilizará a todos os acionistas as regras de votação, 
visando facilitar ao máximo este processo a seus acionistas. Artigo 15. A Assembleia Geral Ordinária deliberará sobre as seguintes matérias: (i) rever e 
aprovar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) destinação do lucro líquido do exercício e a 
distribuição de dividendos; (iii) eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, fixar-lhes a remuneração global e individual, assim como a verba 
adicional para remuneração de membros dos Comitês; e (iv) fixar as atribuições dos Diretores. Artigo 16. A Companhia reunir-se-á em Assembleia Geral 
Extraordinária, além dos casos previstos em Lei, mediante convocação do Diretor Presidente, para deliberar sobre assuntos de interesse da Companhia, 
especialmente: (i) reforma do Estatuto Social; (ii) distribuição antecipada de dividendos; (iii) aumento do capital social; (iv) avaliação de bens com que o 
acionista concorrer para o aumento do capital social; (v) redução do capital social; (vi) incorporação da Companhia, sua dissolução, transformação, cisão, 
fusão ou liquidação; (vii) alienação do controle do capital social de subsidiárias da Companhia; (viii) destituição de membros da Diretoria; e (ix) autorização 
aos administradores a confessar falência ou pedir recuperação judicial ou extrajudicial. Artigo 17. Os trabalhos e as deliberações da Assembleia Geral serão 
reportados em atas, ainda que de forma resumida, e transcritos no Livro de Atas de Assembleia Gera. Capítulo IV - Diretoria - Artigo 18. A Companhia será 
administrada por uma diretoria composta de 4 membros, sócios ou não, residentes no país, com mandato por prazo de 3 anos, eleitos e destituíveis pela 
Assembleia Geral, observado o disposto neste Estatuto. §1º. Caberá aos Diretores, individualmente, a prática dos atos necessários ou convenientes à 
administração desta Companhia, para tanto dispondo eles, dentre outros poderes, dos necessários para: (i)  administrar os negócios da Companhia; 
(ii) representá-la ativa e passivamente, perante os poderes públicos federais, estaduais, municipais e terceiros em geral; e (iii) assinar quaisquer documentos, 
papéis, contratos, escrituras públicas ou instrumentos particulares e tudo o mais que fizer necessário para o bom e fiel andamento dos negócios sociais. §2º. 
Para a prática dos atos abaixo detalhados, a Companhia deverá ser representada, obrigatoriamente, pelos 4 Diretores em conjunto: (i)  alienação ou 
aquisição de qualquer bem móveis ou imóveis de propriedade da Companhia; e (ii) penhora, hipoteca, aval, fiança, alienação fiduciária ou qualquer outra 
forma de comprometimento dos bens móveis ou imóveis de propriedade da Companhia. §3º: As procurações outorgadas pela Companhia serão sempre 
assinadas por, no mínimo, 2 Diretores e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, 
conter um período de validade limitado. Artigo 19. Os Diretores terão a representação ativa e passiva da Companhia, incumbindo-lhes executar e fazer 
executar, dentro das respectivas atribuições, as deliberações tomadas pela Diretoria e pela Assembleia Geral, nos limites estabelecidos pelo presente 
Estatuto. Artigo 20. Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo de um dos Diretores, será imediatamente convocada a Assembleia Geral 
para que seja preenchido o cargo, servindo o substituto até então eleito até o término do mandato do Diretor substituído. Artigo 21. A remuneração dos 
Diretores será fixada pela Assembleia Geral, em montante global ou individual, ficando os Diretores dispensados de prestar caução em garantia de sua 
gestão. Artigo 22. A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, 1 vez por semestre e, extraordinariamente, mediante convocação do Diretor Presidente, lavrando-
se ata no livro próprio. §1º. Fica facultada, se necessária, a participação dos Diretores na reunião por telefone, videoconferência ou outro meio de comunicação 
que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto. §2º. Na hipótese prevista no §1º acima, o Diretor será considerado presente à 
reunião, sendo seu voto considerado válido para todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião. Artigo 23. A Diretoria deliberará por consenso, 
cabendo ao Diretor Presidente a palavra final no caso de divergência. Parágrafo Único. As matérias submetidas à apreciação da Diretoria serão instruídas 
com as manifestações da área técnica, ou dos órgãos competentes da Companhia, e o parecer jurídico, quando necessários ao exame da matéria. Artigo 
24. A Diretoria encaminhará aos acionistas cópias das atas de suas reuniões e prestará as informações que permitam avaliar o desempenho das atividades 
da Companhia. Artigo 25. A vacância de cargo de Diretoria em decorrência de morte, renúncia, destituição ou outras hipóteses previstas em Lei, os acionistas 
deverão reunir-se em até 15 dias contados do evento e promover a eleição do substituto para completar o mandato do substituído. §1º. No caso de vacância 
do cargo de Diretor Presidente, ou até que o eleito para substituído seja investido no cargo, o Diretor Vice-Presidente acumulará as suas funções, atuando, 
também, segundo a competência reservada neste Estatuto ao Diretor Presidente. §2º. A renúncia ao cargo é feita mediante comunicação escrita à Diretoria, 
tornando-se eficaz a partir desse momento, perante a Companhia e a terceiros de boa-fé, após o arquivamento do documento de renúncia na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”). Artigo 26. A Companhia obriga-se: (i) pela assinatura do Diretor Presidente; ou (ii) pela assinatura dos 
mandatários constituídos no âmbito e nos termos dos respectivos mandatos, estes que serão sempre outorgados por 2 Diretores em conjunto, devendo-se 
especificar nos respectivos instrumentos os poderes conferidos e o prazo de duração. Parágrafo Único. A Diretoria poderá deliberar, nos termos e dentro dos 
limites legais, que certos documentos da Companhia sejam assinados por processos eletrônicos, mecânicos ou chancela. Capítulo VI - Comitês - Artigo 
27. A Companhia poderá criar, por deliberação conjunta dos Diretores, Comitês de natureza técnica, científica, financeira ou jurídica, a cada exercício social. 
Artigo 28. Os Comitês terão duração de 1 exercício social e poderão ser destituídos a qualquer tempo pela Diretoria. Artigo 29. Caberá à Diretoria a indicação 
e a fixação da remuneração e da ajusta de custo dos membros dos Comitês. Capítulo VII  - Conselho Fiscal  - Artigo 30. O Conselho Fiscal, quando 
instalado, será composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros, eleitos pela Assembleia Geral, acionistas ou não, residentes no País, observados os 
requisitos e impedimentos fixados na Lei das S.A.. Parágrafo Único. Em caso de vacância, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas reuniões 
consecutivas, o membro do Conselho Fiscal será substituído até o término do mandato pelo respectivo suplente. Artigo 31. Os membros do Conselho Fiscal 
exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, sendo permitida a sua reeleição. Artigo 32.  A 
remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observados os limites legais aplicáveis. Parágrafo Único. 
Será assegurado aos membros do Conselho Fiscal reembolso das despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho da função. Capítulo 
VIII - Diretores e Demais Membros de Órgãos da Companhia - Artigo 33. Os Diretores são considerados os administradores da Companhia. Artigo 34. A 
investidura em cargo de Diretor ou de membro do Conselho Fiscal observará o disposto nos artigos 147 e 162 da Lei das S.A., bem como no disposto em 
eventual pacto parassocial, se existente. Artigo 35. Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termos de posse no livro de atas 
da Diretoria, respectivamente. Parágrafo Único. O termo de posse deverá conter, sob pena de responsabilização civil do Diretor eleito: (i) a indicação de, pelo 
menos, 1 domicílio, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação por escrito à Companhia, no qual o Diretor receberá as citações e intimações 
em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão, as quais se reputarão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado; e (ii) a 
ausência a todos os manuais, códigos e regulamentos internos da Companhia, inclusive acordos de acionistas. Artigo 36. A Companhia assegurará aos 
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, ou aos membros de quaisquer órgãos sociais em funções técnicas, destinados a aconselhar os administradores, 
quando legalmente possível, a defesa em processos judiciais e administrativos propostos por terceiros, durante ou após os respectivos mandatos, por atos 
praticados no exercício de suas funções, podendo manter o contrato de seguro para a cobertura de despesas processuais, honorários advocatícios 
decorrentes dos referidos processos. Artigo 37. Os Diretores da Companhia e membros do Conselho Fiscal responderão, nos termos do artigo 158 e seus 
parágrafos da Lei das S.A., individual ou solidariamente, pelos atos que praticarem ou por omissão e pelos prejuízos deles decorrentes. Capítulo IX  - 
Exercício Social, Balanço Patrimonial e Distribuição de Lucros - Artigo 38. O exercício social da Companhia começa em 1º de janeiro e termina em 31 
de dezembro de cada ano. Artigo 39. O Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente deverão prestar declaração, por escrito, afirmando que examinaram o 
relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, e que tais documentos não contêm dados falsos, nem omissões de fatos 
relevantes, bem como refletem as condições financeiras reais da Companhia. Artigo 40. A Companhia elaborará suas demonstrações contábeis conforme a 
legislação brasileira e os padrões de contabilidade internacionalmente aceitos e definidos pelo Conselho Federal de Contabilidade. Artigo 41. A Companhia 
destinará o lucro líquido apurado no seu balanço anual, descontadas as reservas legais, a parcela mínima de 5%, para distribuição aos acionistas. Parágrafo 
Único. Por deliberação da Diretoria, a Companhia poderá levantar balanços intermediários, bem como declarar dividendos ou juros sobre o capital próprio à 
conta de lucros apurados nesses balanços, de lucros acumulados ou de reserva de lucros. Capítulo X - Dissolução e Liquidação - Artigo 42. A Companhia 
será dissolvida mediante a ocorrência dos eventos estabelecidos em lei ou por decisão da Assembleia Geral, se aplicável, ou no caso de falência de qualquer 
acionista. Parágrafo Único. Será dever de a Assembleia Geral estabelecer o método de liquidação, eleger o liquidante e os membros do Conselho Fiscal, que 
desempenharão suas funções durante o período de liquidação, bem como determinar a sua remuneração. Capítulo XI - Resolução de Conflitos - Artigo 
43. Uma vez constituído um impasse sem que se tenha alcançado solução adequada, os acionistas obrigam-se a resolver, por todos os meios previstos em 
eventual acordo de acionistas, ou por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que se possa surgir entre as partes, a ser conduzida pela 
CAE - Câmara de Mediação e Arbitragem das Eurocâmaras, situada na Alameda Itú, 852, 19º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01421-001 (o 
“Tribunal”), nos termos de seu regulamento, ficando condicionada à aprovação dos acionistas a nomeação do árbitro do referido Tribunal. §1º. As despesas 
e honorários do árbitro incumbirão à parte sucumbente, sendo certo que havendo sucumbência recíproca, as partes suportarão as despesas e honorários 
proporcionalmente. §2º. A arbitragem terá sede em São Paulo e será regida pelas disposições da Lei nº 9.307 de 1996. Capítulo XII - Disposições Gerais - 
Artigo 44. Todos e quaisquer acordos de acionistas existentes estarão arquivados na sede da Companhia e à disposição de qualquer acionista que deseje 
ter acesso ao seu conteúdo. Autenticação da Mesa: Robson José Crocco - Presidente; Paulo Eduardo Gomes - Secretário.

Maria Luiza Scarano Arantes Rocco - Diretora Presidente
Roberto de Rezende Junqueira - Diretor Administrativo e Financeiro
Rosemeire Gonçalves Souto Perez - Contadora - CRC.MG-079248/O-2

Balanço Patrimonial Controladora Consolidado
Ativo/Circulante - Total 91.782 95.790
 Caixa e equivalentes de caixa 47.120 50.597
 Aplicações Financeiras 24.381 24.381
 Contas a Receber 19.174 19.237
 Tributos a recuperar 471 934
 Outras Contas a Receber 636 641
Não Circulante - Total 274.550 272.713
 Outras 87.527 80.767
 Investimentos 2.694 807
 Propriedade para investimento 172.268 179.076
 Imobilizado 11.732 11.732
 Intangível 329 331
Total do Ativo 366.332 368.503

Balanço Patrimonial Controladora Consolidado
Passivo/Circulante - Total 4.986 5.046
 Fornecedores 235 258
 Obrigações Trabalhista/Tributárias 1.116 1.134
 Outras Contas a pagar 3.635 3.654
Não Circulante 45.944 48.043
Patrimônio Líquido 315.402 315.414
Total do passivo e patrimônio líquido 366.332 368.503

Demonstração do Superávit Controladora Consolidado
Receitas Operacionais líquidas 48.909 49.598
Custo dos Arrendamentos (  2.936) (  2.936)
Superávit bruto 45.973 46.662 
(Despesas) Receitas Operacionais
 Gerais e Administrativas (  5.498) (  6.381)
 Financeiras Líquidas 4.429 4.515
 Outras  Receitas (Despesas) (  8.509) (  8.339)
Superávit antes dos impostos 36.395 36.457
 Provisão I.R. e CSLL (  7.847) (  7.912)
Superávit líquido do exercício 28.548 28.545

Fundação de Assistência Social Sinhá Junqueira
CNPJ nº 60.891.884/0001-43

Resumo das Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2020 - Valores expressos em milhares de reais

As Demonstrações Contábeis completas, compreendendo o Balanço Pa-
trimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Mutações do Patrimô-
nio Líquido, Fluxo de Caixa, Notas Explicativas, juntamente com o parecer 
dos Auditores Independentes da KPMG, emitido em 27/7/2021 sem ressal-
vas e Aprovação do Conselho Administrativo da Fundação Sinhá Junquei-
ra, encontram-se a disposição dos interessados, na sede. São Paulo-SP.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030587-73.2015.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 7ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a 2N INDUSTRIA DE CAPACITORES LTDA, CNPJ 16.943.729/0001-31, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Cgli Agl Transportes Internacionais Ltda, objetivando a
quantia de R$ 10.673,87, decorrente do contrato para transporte de mercadorias, utilizando-se do container MSKU
586477-3, desembarcado no Porto de Manaus, em data de 04/03/2015, Navio MERCOSUL MANAUS, onde a
executada deixou de efetuar o pagamento da parcela de US$ 2.507,50. Estando a executada em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante
seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado e publicado.

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

DocuSign Envelope ID: BC414801-270C-482B-B087-4989C448466A
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Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 25ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0011086-27.2021.8.26.0100. Executados: executado(s) MUNDIAL INSTALAÇÕES TÉRMICAS 
LTDA - Vaga c/ 36,12m2. Rua das Galhetas, nº370, Guarujá/SP - Contribuinte nº 10012006045. Descrição completa na 
Matrícula nº 15.988 do 1ª CRI de Guarujá/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 164.498,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
98.698,80 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/10/2021 
às 13h10min, e termina em 15/10/2021 às 13h30min; 2ª Praça começa em 15/10/2021 às 13h31min, e termina em 
04/11/2021 às 13h30min. Ficam os executado(s) MUNDIAL INSTALAÇÕES TÉRMICAS LTDA, bem como seu cônjuge, 
se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 04/08/2021. 

 

25ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 25ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0018524-37.2003.8.26.0100. Executados: executado(s) GLASSLITE S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTI-
COS, YASUO YAMAGUCHI, CELSO CONTI DEDIVITIS - Casa e terreno com área total de 220,00 na Tijuca/RJ. Rua Max 
Fleiuss, nº 31, Rio de Janeiro/RJ - Inscrição nº 0231255. Descrição completa na Matrícula nº 27.892 do 11º CRI de Rio de 
Janeiro/RJ. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 566.140,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 339.684,15 (60% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 09/11/2021 às 11h10min, e termina em 
12/11/2021 às 11h10min; 2ª Praça começa em 12/11/2021 às 11h11min, e termina em 02/12/2021 às 11h10min. Ficam 
o(s) executado(s) GLASSLITE S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, YASUO YAMAGUCHI, CELSO CONTI DEDIVITIS, bem 
como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, INSTITUTO NACI-
ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AMÉLIA FRANCISCA AMARO, terceiro(a) interessado CATARINA MURAKAMI e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada em 05/05/2005. 
 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

14ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 14ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0721234-67.1995.8.26.0100. Executados: requerido(s) JORGE SHIMABUKURO. LOTE 001 - Casa 
e terreno com área de 140,00m² em Embu das Artes - Zona Sul/SP. Rua Babilônia, nº 321, Embu das Artes/SP - Contribu-
inte nº 026314-00-0-17(AV.02). Descrição completa na Matrícula nº 34.705 do 01ª CRI de Itapecerica da Serra/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 279.282,63 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 139.641,31 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização).  LOTE 002 - Casa e terreno com área de 239,85m² em Embu das Artes - Zona Sul/SP. Estrada Itapecerica-
Campo Limpo, nº 728, Embu das Artes/SP - Contribuinte nº 022644-00-0-0-33. Descrição completa na Matrícula nº 86.747 
do 01ª CRI de Itapecerica da Serra/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 634.733,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
317.366,62 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/11/2021 
às 11h00min, e termina em 08/11/2021 às 11h00min; 2ª Praça começa em 08/11/2021 às 11h01min, e termina em 
29/11/2021 às 11h00min. Ficam o(s) requerido(s) JORGE SHIMABUKURO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), terceiro(a) interessado IRACEMA ALCANTARA SHIMABUKURO e demais interessados, INTIMADOS das desig-
nações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 
23/07/2019. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - Nº E21033
COMITENTE: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A (CNPJ/MF nº 

33.337.122/0001-27) REVENDEDOR:   Auto Posto Estrela de Itapegica Ltda. (CNPJ/MF nº 
44.270.130/0001-10) DEVEDORES: Manuel Fernandes Junior (CPF/MF nº 009.597.388-51) Con-
ceição Sorrentino Fernandes (CPF/MF nº 101.266.388-45) O Comitente, na forma da Lei, com 
fulcro no Artigo 63, § 1º ao 7º, da Lei Federal nº 4.591/64 e Artigo 1º, incisos VI e VII, da Lei Federal 
nº 4.864/65, e demais disposições aplicáveis à matéria, FAZ SABER que  que será levado a público 
pregão de venda e arrematação do bem garantidor da Escritura Pública de Constituição de Alienação 
Fiduciária, lavrada em 08/01/2016, às fl s. 319/327, do livro 3147, no 3º Tabelião de Notas da Capital/
SP, e da Escritura de Aditamento, lavrada em 13/03/17, à fl s. 261/264, do livro 3251, no 3º Tabelião de 
Notas da Capital/SP, a seguir descritos, tendo o 1º Público Leilão início no dia 15 de setembro de 
2021, às 14:00 horas, e término no dia 15 de setembro de 2021, às 15:00 horas, entregando-o a 
quem mais der, fi cando designado, desde logo, 2º Público Leilão com início no dia 29 de setembro 
de 2021, às 14:00 horas, e término no 29 de setembro de 2021, às 15:00 horas, caso não haja 
licitantes no 1º, entregando-o a quem mais der, respeitadas as condições de venda constantes no 
presente edital, assim como no site www.d1lance.com.br DESCRIÇÃO DOS BENS:  (i) Um apar-
tamento nº 31, localizado no 3º andar ou 5º pavimento, do Edifício Dom Michel, situado na Avenida 
André Luiz, nº 251, no Jardim Teresópolis, perímetro urbano deste Distrito, Município e Comarca de 
Guarulhos/SP, contendo a área útil ou privativa de 122,650m², área comum de 61,042m², área cons-
truída total de 183,692m², coefi ciente de proporcionalidade de 5,213875%, e a fração ideal no terre-
no de 41,164m². Cadastro Municipal nº 083.55.95.0161.01.037. Matrícula nº 100.516 do 2º CRI de 
Guarulhos/SP; (ii) Uma vaga de garagem nº 19, localizada no pavimento inferior ou 1º pavimento, do 
Edifício Dom Michel, situado na Avenida André Luiz, nº 251, no Jardim Teresópolis, perímetro urbano 
deste Distrito, Município de Guarulhos/SP, contendo a área útil ou privativa de 9,870m², área comum 
de 2,545m², área total construída de 12,415m², um coefi ciente de proporcionalidade de 0,217359%, 
e uma fração ideal no terreno de 1,716m². Cadastro Municipal nº 083.55.95.0161.01.019. Matrícula 
nº 100.517 do 2º CRI de Guarulhos/SP; e (iii) Uma vaga de garagem nº 20, localizada no pavimento 
inferior ou 1º pavimento, do Edifício Dom Michel, situado na Avenida André Luiz, nº 251, no Jardim 
Teresópolis, perímetro urbano deste Distrito, Município de Guarulhos/SP, contendo a área útil ou 
privativa de 9,870m², área comum de 2,545m², área total construída de 12,415m², um coefi ciente 
de proporcionalidade de 0,217359%, e uma fração ideal no terreno de 1,716m². Cadastro Municipal 
nº 083.55.95.0161.01.020. Matrícula nº 100.518 do 2º CRI de Guarulhos/SP. PREÇO MÍNIMO DO 
1º PÚBLICO LEILÃO: R$ 700.150,76 PREÇO MÍNIMO DO 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 210.049,47 
O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. José Roberto Neves Amorim, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº  1106, exclusivamente pela plataforma D1Lan-
ce Leilões. IMÓVEL OCUPADO. A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL É DE RESPONSABILIDADE DO 
ARREMATANTE, correndo por conta deste todas as despesas e eventuais riscos. Os interessados 
deverão tomar conhecimento de todas as regras para participação e condições de venda, concordan-
do tacitamente com as mesmas ao participar dos leilões. Ficam as partes AUTO POSTO ESTRELA 
DE ITAPEGICA LTDA. (CNPJ/MF nº 44.270.130/0001-10) e os e os Devedores MANUEL FERNAN-
DES JUNIOR (CPF/MF nº 009.597.388-51) CONCEIÇÃO SORRENTINO FERNANDES (CPF/MF 
nº 101.266.388-45) intimados das designações feitas acima, suprindo esta publicação a intimação 
pessoal. Demais informações, condições e Edital Completo no Portal.

@ 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

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

Leilão do Município de
Mogi Mirim e SAAE

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

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

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

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

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

TELEFÔNICA VIVO S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62

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.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO/SP

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17.285/2019 LEILÃO PÚBLICO N° 001/2021

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

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

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

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

CHASSIS COM DOC:
9BGKA35KPPC345810, 9BWCA05X23P001071, 9BWZZZ377WP510778, 9BWCA05W26T075528,
9BWCA05X03P000310, 9BWCA05X33P000656, 9BWZZZ377YP032390, 9BWCA05W38T003109,
9BM364287JC060307, 9BWCA05X91P107790, 9BWCA05X43P000424, 9BWCB05W16P031543,
8AC9036726A939610, 9BWDB05W67T039361, 9BWCA05X03P001229, 9BWCA05X83P000393,

9BWCA05X22T054164, 9BWZZZ376WP022392, 9BWCB05W36P030796, 9BWCB05W66P031621,
9BWCA05Y31T221154, 8AWZZZ377VA934532, 9BWGF07X77P015344, 9BWCA05W28P003319,

9BWCB05WX6P031489, 9BWCA05X84T116556, 9BWCB05X83T129805, BC144NDA05694,
9BWGB07X23P003110, 9BWGF07X38P016847, 9BWGB17X6YP010977, 8AC9036726A939753,

9BWGB07X45P002897, 9BWGB07X81P014013, 9BWGB07X91P010827, LA7GHC49017,
9BFX2SLZ6VDB02197, 9BWCB05W86P030776, 8AC9036726A939608, 93PB03A2M1C003308,
9BWDB05WX8T006977, 9BG124AS0YC422486, 9BFX2SLZ2VDB01659, 936ZBPMFA72010664,

9BWX2VHP21R108999, 9BFNSZPPAYB900987, 9BWCA05WX8P020840, 9BG124ARVVC959136,
9BWGB17X0YP012465, 9BWEB05X734007312, 9BWCA05X43P000469, 9BWCB05W56P031609,

8AC9036726A939513, 9BG674NHWVC000562, 93ZL68B01B8421760, 93ZL68B01B8421807,
9BWD252R16R610830, 93PB11E3P6C018074, 9BWCB05WX6P033551, 9BWCB05W06P031534,

9BWCB05W36P031544, 9BWD252R56R610507, 9BWD252RX6R611023, 9BWCB05W96P031550,
93ZL68B01B8421766, 9BWCA05X73P000613, 93ZL68B01B8421593, 93PB11EP6C018097,

9BWCA05W78T002786.

 

Leiloeiro O�cial: Eduardo Suenaga - JUCESP 803

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 25ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1120140-18.2015.8.26.0100. Executados: executado(s) COLEGIO AUGUSTO LARANJA LTDA. Prédio e respectivo terreno, à R. 
dos Chanes n° 209, esquina com a Al. dos Jurupis, lotes n°s 66 e 67 da quadra n° 15-B da Vila Helena, em Indianópolis - 24° Subdistrito/SP. Rua dos 
Chanes, nº209, São Paulo/SP - Contribuinte nº 041.240.00111/00121. Descrição completa na Matrícula nº 194.436 do 14º CRI de São Paulo/SP. 
Atualmente o prédio e utilizado pelo Colégio Augusto Laranja. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 12.460.586,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
7.476.351,60 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/09/2021 às 13h00min, e termina 
em 28/09/2021 às 13h00min; 2ª Praça começa em 28/09/2021 às 13h01min, e termina em 19/10/2021 às 13h00min. Ficam os executado COLEGIO 
AUGUSTO LARANJA LTDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores FAZENDA NACIONAL, INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL - INSS, LEVI CORREIA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/05/2018. 

 GAZETA DE SÃO PAULO – 14/09/2021 

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

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 1.169.391 o requerimento feito pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objeti-
vando a intimação da devedora fiduciante, TATIANE CECÍLIA SARTORI, RG nº 41.109.412-9-SSP/SP, CPF/
MF nº 328.993.468-30, proprietária de microempresa, brasileira, solteira, o qual se encontra em local ignora-
do,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 13 
de setembro de 2021, o valor de R$365.607,14 (Trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sete reais 
e quatorze centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com 
força de escritura pública, registrado na matrícula nº 142.180, referente ao Prédio situado na Rua Serenata a 
Brasileira, nº 10, 32º Subdistrito – Capela do Socorro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, 
emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal da fiduciante e de todas as despesas com a 
publicação deste Edital. Fica INTIMADA a mencionada devedora fiduciante que, no dia imediatamente pos-
terior 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, 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 igno-
rância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São 
Paulo, 13 de setembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1001901-69.2020.8.26.0362. Classe. Assunto: Usucapião - Usucapião 
Ordinária Requerente: David Alexandre Alvarenga e outros 2ª vara Cível. 2ª vara Cível. Edital de Citação. Prazo de 
20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1001901-69.2020.8.26.0362. O MM. Juiz de 
Direito da 2ª vara Cível, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dr. Sergio Augusto Fochesato, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Marcos Valerio Alvarenga, Érica de Paula Alvarenga e David Alexandre Alvarenga, 
ajuizou(ram) ação de Usucapião, visando o direito e a legitimidade sobre o imóvel localizado na Avenida Antonio 
Pataro com Rua João Ravagnani, 120, sendo um lote de terreno sob a fração A, 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 20 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 08 de julho de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PAULO ADEMIR MONTEIRO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CA-
PITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que JULIANA FERREIRA FABREGA, RG nº 475183794-
SSP/SP, CPF nº 395.375.278-24 e JORDÃO MOISES FABREGA, RG nº 164016156-SSP/SP, CPF nº 
112.817.168-63 pelo presente edital ficam intimados, para que no prazo de 15 dias, a fluir após 3 dias de publi-
cação deste edital, compareça a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 29, 3º andar, 
das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações contratuais de pagamento 
firmado com o credor fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, registrado sob nº 04, na matrícula n° 238.826 deste Regis-
tro, relativo as prestações vencidas e não pagas, e as demais que se vencerem até o efetivo pagamento, além 
das despesas de cobrança e intimação, sob pena de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora 
estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7º da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, 14 de setembro de 2021. 
O Oficial Substituto. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE
GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS - 8ª VARA CÍVEL - Rua dos Crisântemos,
29  - sala 1503 - 15ª Andar - sala 2002 - 20º andar -Vila Tijuco - CEP 07091-060
- Fone: (11) 2845-9267 - Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos8cv@tjsp.jus.br -
EDITAL de INTIMAÇÃO -  Prazo de  20 dias -  Processo nº  0019562-
70.2021.8.26.0224. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro de Guarulhos,
Estado de São Paulo, Dr. LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS ROBERTO MARTINS, brasileiro,
solteiro, empresário, RG 8.323.688-4, CPF 858.862.708-68, com endereço à
Praca Marechal Deodoro, 60, apto 71, Santa Cecilia, CEP 01150-010, São
Paulo/SP que por este Juízo, tramita de uma ação de CUMPRI8MENTO DE
SENTENÇA movida por COUTINHO E FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
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$28.290,52, 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 Guarulhos, aos 09 de setembro de 2021.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.303.123, em 
15 de abril de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos 
elencados no referido dispositivo legal, apresentados por FABIO ROBERTO FABBRI, empresário, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 2.352.967-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.537.808-06, casado 
sob o regime da comunhão universal de bens, com CLEONICE RODRIGUES FABBRI, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 6.048.317-9, inscrita no CPF/MF sob o nº 845.403.548-68, brasileiros, residentes e 
domiciliados nesta Capital, na Rua Roque Giangrande Filho, nº 147, Jardim Itapeva, CEP. 04674-110 – São 
Paulo/SP, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 19 de dezembro de 
2.002, e que adquiriram através de Escritura de Cessão de Direitos Hereditários, feito em 19 de dezembro 
de 2002, de JOÃO CARLOS CARDIM e NEUSA PEREZ CARDIM, sobre o IMÓVEL situado na Rua Roque 
Giangrande, nº 147, com área construída de 65,00m², e seu respectivo terreno com área de superfície de 
192,00m2, correspondente ao lote nº 13 do Conjunto Residencial da Estrada da Pedreira, no 29º Subdistrito 
– Santo Amaro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte sob o nº. 090.193.0001-6, 
imóvel esse registrado conforme a matrícula nº 73.786, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis, sob a 
titularidade dominial de SEBASTIANA PEREIRA TONI assistida por OSVALDO TONI. 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, ZULEIKA CASTRO 
TONI, CARLOS TONI, WALTER DI PARDI, ELIANE JIRKOWSKI DI PARDI, AIRTON GUIOTI e ELISABETH 
JIRKOWSKI GUIOTI, 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 13 de setembro 
de 2021. O Oficial.






                 







 

 

 


                  

           
    




             

                     
    



 

 

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0018016- 67.2020.8.26.0562.O Dr. Joel Birello Mandelli, Juiz de
Direito da 6ª Vara Cível do Foro Regional de Santos/SP, Faz Saber a IMPORTADORA E COMERCIO AC DO SANTOS
EIRELI (CNPJ/MF nº 20.333.547/0001-16) que TOP BRAZIL LOGÍSTICA INTERNACIONA LTDA- ME lhe ajuizou uma
AÇÃO DE COBRANÇA ora em fase de Cumprimento de Sentença.Encontrando-se os executada em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua intimação por edital, para que efetue o pagamento de R$4.556,90, devidamente
corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida
a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 523). Fica
a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias para que, 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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0001214-89.2013.8.26.0642. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara, do Foro de Ubatuba, Estado de São Paulo, Dr(a).Fabricio Jose Pinto Dias, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem e a quem possa interessar, que por este juízo e Secretaria se
processam os autos. FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem e a quem possa interessar, que
por este juízo e Secretaria se processam os autos da AÇÃO DE COBRANÇA, movida por CONDOMÍNIO VILLAGIO DE
MARANDUBA III, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 03.531.502/0001-37, situado na Rua Vinte e Dois,
n° 618, Bairro Maranduba, CEP 11.680-000, Ubatuba - SP, neste ato representado por seu Síndico, devidamente eleito
em assembleia, o Sr. Luciano Pereira dos Santos, brasileiro, portador do CPF nº 851.899.528-00, com endereço eletrônico
luciano.santos@uol.com.br, em face de WILSON PEREIRA ALVES, portador do RG nº 14.642.295-SSP/SP e do CPF nº
063.310.888-06, objetivando a cobrança do débito condominial, referente à unidade autônoma, denominada apartamento
de nº 12 do bloco 10, do condomínio Requerente, no valor de R$4.413,40 (quatro mil quatrocentos e treze reais e
quarenta centavos), mais as parcelas vincendas e os acréscimos legais incidentes até a data do efetivo pagamento, tudo
relativo ao Processo nº 0001214-89.2013.8.26.0642. Por se encontrar o Requerido em lugar incerto e não sabido, é
expedido o presente edital para a CITAÇÃO de WILSON PEREIRA ALVES, portador do RG nº 14.642.295-SSP/SP e do
CPF nº 063.310.888-06, para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias subsequentes ao decurso do prazo
do edital publicado. Em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV do CPC), caso contrário, serão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pela Requerente (art. 341, I, II e III do CPC). Para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar desconhecimento ou erro será o presente afixado no local de costume deste Juízo da
2ª Vara Cível, do Foro de Ubatuba, na Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Estufa II - CEP 11680-000, Fone: (12) 3833-
9188, Ubatuba - SP - E-mail: ubatuba3@tjsp.jus.br. Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min.

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

14/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1025593-76.2021.
valor total: R$ 10,00
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TERÇA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2021 

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 25ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0011086-27.2021.8.26.0100. Executados: executado(s) MUNDIAL INSTALAÇÕES TÉRMICAS 
LTDA - Vaga c/ 36,12m2. Rua das Galhetas, nº370, Guarujá/SP - Contribuinte nº 10012006045. Descrição completa na 
Matrícula nº 15.988 do 1ª CRI de Guarujá/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 164.498,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
98.698,80 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/10/2021 
às 13h10min, e termina em 15/10/2021 às 13h30min; 2ª Praça começa em 15/10/2021 às 13h31min, e termina em 
04/11/2021 às 13h30min. Ficam os executado(s) MUNDIAL INSTALAÇÕES TÉRMICAS LTDA, bem como seu cônjuge, 
se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 04/08/2021. 

 

25ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 25ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0018524-37.2003.8.26.0100. Executados: executado(s) GLASSLITE S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTI-
COS, YASUO YAMAGUCHI, CELSO CONTI DEDIVITIS - Casa e terreno com área total de 220,00 na Tijuca/RJ. Rua Max 
Fleiuss, nº 31, Rio de Janeiro/RJ - Inscrição nº 0231255. Descrição completa na Matrícula nº 27.892 do 11º CRI de Rio de 
Janeiro/RJ. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 566.140,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 339.684,15 (60% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 09/11/2021 às 11h10min, e termina em 
12/11/2021 às 11h10min; 2ª Praça começa em 12/11/2021 às 11h11min, e termina em 02/12/2021 às 11h10min. Ficam 
o(s) executado(s) GLASSLITE S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, YASUO YAMAGUCHI, CELSO CONTI DEDIVITIS, bem 
como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, INSTITUTO NACI-
ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AMÉLIA FRANCISCA AMARO, terceiro(a) interessado CATARINA MURAKAMI e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada em 05/05/2005. 
 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

14ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 14ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0721234-67.1995.8.26.0100. Executados: requerido(s) JORGE SHIMABUKURO. LOTE 001 - Casa 
e terreno com área de 140,00m² em Embu das Artes - Zona Sul/SP. Rua Babilônia, nº 321, Embu das Artes/SP - Contribu-
inte nº 026314-00-0-17(AV.02). Descrição completa na Matrícula nº 34.705 do 01ª CRI de Itapecerica da Serra/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 279.282,63 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 139.641,31 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização).  LOTE 002 - Casa e terreno com área de 239,85m² em Embu das Artes - Zona Sul/SP. Estrada Itapecerica-
Campo Limpo, nº 728, Embu das Artes/SP - Contribuinte nº 022644-00-0-0-33. Descrição completa na Matrícula nº 86.747 
do 01ª CRI de Itapecerica da Serra/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 634.733,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
317.366,62 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/11/2021 
às 11h00min, e termina em 08/11/2021 às 11h00min; 2ª Praça começa em 08/11/2021 às 11h01min, e termina em 
29/11/2021 às 11h00min. Ficam o(s) requerido(s) JORGE SHIMABUKURO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), terceiro(a) interessado IRACEMA ALCANTARA SHIMABUKURO e demais interessados, INTIMADOS das desig-
nações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 
23/07/2019. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - Nº E21033
COMITENTE: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A (CNPJ/MF nº 

33.337.122/0001-27) REVENDEDOR:   Auto Posto Estrela de Itapegica Ltda. (CNPJ/MF nº 
44.270.130/0001-10) DEVEDORES: Manuel Fernandes Junior (CPF/MF nº 009.597.388-51) Con-
ceição Sorrentino Fernandes (CPF/MF nº 101.266.388-45) O Comitente, na forma da Lei, com 
fulcro no Artigo 63, § 1º ao 7º, da Lei Federal nº 4.591/64 e Artigo 1º, incisos VI e VII, da Lei Federal 
nº 4.864/65, e demais disposições aplicáveis à matéria, FAZ SABER que  que será levado a público 
pregão de venda e arrematação do bem garantidor da Escritura Pública de Constituição de Alienação 
Fiduciária, lavrada em 08/01/2016, às fl s. 319/327, do livro 3147, no 3º Tabelião de Notas da Capital/
SP, e da Escritura de Aditamento, lavrada em 13/03/17, à fl s. 261/264, do livro 3251, no 3º Tabelião de 
Notas da Capital/SP, a seguir descritos, tendo o 1º Público Leilão início no dia 15 de setembro de 
2021, às 14:00 horas, e término no dia 15 de setembro de 2021, às 15:00 horas, entregando-o a 
quem mais der, fi cando designado, desde logo, 2º Público Leilão com início no dia 29 de setembro 
de 2021, às 14:00 horas, e término no 29 de setembro de 2021, às 15:00 horas, caso não haja 
licitantes no 1º, entregando-o a quem mais der, respeitadas as condições de venda constantes no 
presente edital, assim como no site www.d1lance.com.br DESCRIÇÃO DOS BENS:  (i) Um apar-
tamento nº 31, localizado no 3º andar ou 5º pavimento, do Edifício Dom Michel, situado na Avenida 
André Luiz, nº 251, no Jardim Teresópolis, perímetro urbano deste Distrito, Município e Comarca de 
Guarulhos/SP, contendo a área útil ou privativa de 122,650m², área comum de 61,042m², área cons-
truída total de 183,692m², coefi ciente de proporcionalidade de 5,213875%, e a fração ideal no terre-
no de 41,164m². Cadastro Municipal nº 083.55.95.0161.01.037. Matrícula nº 100.516 do 2º CRI de 
Guarulhos/SP; (ii) Uma vaga de garagem nº 19, localizada no pavimento inferior ou 1º pavimento, do 
Edifício Dom Michel, situado na Avenida André Luiz, nº 251, no Jardim Teresópolis, perímetro urbano 
deste Distrito, Município de Guarulhos/SP, contendo a área útil ou privativa de 9,870m², área comum 
de 2,545m², área total construída de 12,415m², um coefi ciente de proporcionalidade de 0,217359%, 
e uma fração ideal no terreno de 1,716m². Cadastro Municipal nº 083.55.95.0161.01.019. Matrícula 
nº 100.517 do 2º CRI de Guarulhos/SP; e (iii) Uma vaga de garagem nº 20, localizada no pavimento 
inferior ou 1º pavimento, do Edifício Dom Michel, situado na Avenida André Luiz, nº 251, no Jardim 
Teresópolis, perímetro urbano deste Distrito, Município de Guarulhos/SP, contendo a área útil ou 
privativa de 9,870m², área comum de 2,545m², área total construída de 12,415m², um coefi ciente 
de proporcionalidade de 0,217359%, e uma fração ideal no terreno de 1,716m². Cadastro Municipal 
nº 083.55.95.0161.01.020. Matrícula nº 100.518 do 2º CRI de Guarulhos/SP. PREÇO MÍNIMO DO 
1º PÚBLICO LEILÃO: R$ 700.150,76 PREÇO MÍNIMO DO 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 210.049,47 
O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. José Roberto Neves Amorim, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº  1106, exclusivamente pela plataforma D1Lan-
ce Leilões. IMÓVEL OCUPADO. A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL É DE RESPONSABILIDADE DO 
ARREMATANTE, correndo por conta deste todas as despesas e eventuais riscos. Os interessados 
deverão tomar conhecimento de todas as regras para participação e condições de venda, concordan-
do tacitamente com as mesmas ao participar dos leilões. Ficam as partes AUTO POSTO ESTRELA 
DE ITAPEGICA LTDA. (CNPJ/MF nº 44.270.130/0001-10) e os e os Devedores MANUEL FERNAN-
DES JUNIOR (CPF/MF nº 009.597.388-51) CONCEIÇÃO SORRENTINO FERNANDES (CPF/MF 
nº 101.266.388-45) intimados das designações feitas acima, suprindo esta publicação a intimação 
pessoal. Demais informações, condições e Edital Completo no Portal.

@ 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

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

Leilão do Município de
Mogi Mirim e SAAE

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

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

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

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

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

TELEFÔNICA VIVO S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62

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.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO/SP

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17.285/2019 LEILÃO PÚBLICO N° 001/2021

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

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

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

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

CHASSIS COM DOC:
9BGKA35KPPC345810, 9BWCA05X23P001071, 9BWZZZ377WP510778, 9BWCA05W26T075528,
9BWCA05X03P000310, 9BWCA05X33P000656, 9BWZZZ377YP032390, 9BWCA05W38T003109,
9BM364287JC060307, 9BWCA05X91P107790, 9BWCA05X43P000424, 9BWCB05W16P031543,
8AC9036726A939610, 9BWDB05W67T039361, 9BWCA05X03P001229, 9BWCA05X83P000393,

9BWCA05X22T054164, 9BWZZZ376WP022392, 9BWCB05W36P030796, 9BWCB05W66P031621,
9BWCA05Y31T221154, 8AWZZZ377VA934532, 9BWGF07X77P015344, 9BWCA05W28P003319,

9BWCB05WX6P031489, 9BWCA05X84T116556, 9BWCB05X83T129805, BC144NDA05694,
9BWGB07X23P003110, 9BWGF07X38P016847, 9BWGB17X6YP010977, 8AC9036726A939753,

9BWGB07X45P002897, 9BWGB07X81P014013, 9BWGB07X91P010827, LA7GHC49017,
9BFX2SLZ6VDB02197, 9BWCB05W86P030776, 8AC9036726A939608, 93PB03A2M1C003308,
9BWDB05WX8T006977, 9BG124AS0YC422486, 9BFX2SLZ2VDB01659, 936ZBPMFA72010664,

9BWX2VHP21R108999, 9BFNSZPPAYB900987, 9BWCA05WX8P020840, 9BG124ARVVC959136,
9BWGB17X0YP012465, 9BWEB05X734007312, 9BWCA05X43P000469, 9BWCB05W56P031609,

8AC9036726A939513, 9BG674NHWVC000562, 93ZL68B01B8421760, 93ZL68B01B8421807,
9BWD252R16R610830, 93PB11E3P6C018074, 9BWCB05WX6P033551, 9BWCB05W06P031534,

9BWCB05W36P031544, 9BWD252R56R610507, 9BWD252RX6R611023, 9BWCB05W96P031550,
93ZL68B01B8421766, 9BWCA05X73P000613, 93ZL68B01B8421593, 93PB11EP6C018097,

9BWCA05W78T002786.

 

Leiloeiro O�cial: Eduardo Suenaga - JUCESP 803

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 25ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1120140-18.2015.8.26.0100. Executados: executado(s) COLEGIO AUGUSTO LARANJA LTDA. Prédio e respectivo terreno, à R. 
dos Chanes n° 209, esquina com a Al. dos Jurupis, lotes n°s 66 e 67 da quadra n° 15-B da Vila Helena, em Indianópolis - 24° Subdistrito/SP. Rua dos 
Chanes, nº209, São Paulo/SP - Contribuinte nº 041.240.00111/00121. Descrição completa na Matrícula nº 194.436 do 14º CRI de São Paulo/SP. 
Atualmente o prédio e utilizado pelo Colégio Augusto Laranja. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 12.460.586,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
7.476.351,60 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/09/2021 às 13h00min, e termina 
em 28/09/2021 às 13h00min; 2ª Praça começa em 28/09/2021 às 13h01min, e termina em 19/10/2021 às 13h00min. Ficam os executado COLEGIO 
AUGUSTO LARANJA LTDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores FAZENDA NACIONAL, INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL - INSS, LEVI CORREIA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/05/2018. 

 GAZETA DE SÃO PAULO – 14/09/2021 

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

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 1.169.391 o requerimento feito pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objeti-
vando a intimação da devedora fiduciante, TATIANE CECÍLIA SARTORI, RG nº 41.109.412-9-SSP/SP, CPF/
MF nº 328.993.468-30, proprietária de microempresa, brasileira, solteira, o qual se encontra em local ignora-
do,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 13 
de setembro de 2021, o valor de R$365.607,14 (Trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sete reais 
e quatorze centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com 
força de escritura pública, registrado na matrícula nº 142.180, referente ao Prédio situado na Rua Serenata a 
Brasileira, nº 10, 32º Subdistrito – Capela do Socorro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, 
emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal da fiduciante e de todas as despesas com a 
publicação deste Edital. Fica INTIMADA a mencionada devedora fiduciante que, no dia imediatamente pos-
terior 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, 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 igno-
rância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São 
Paulo, 13 de setembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1001901-69.2020.8.26.0362. Classe. Assunto: Usucapião - Usucapião 
Ordinária Requerente: David Alexandre Alvarenga e outros 2ª vara Cível. 2ª vara Cível. Edital de Citação. Prazo de 
20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1001901-69.2020.8.26.0362. O MM. Juiz de 
Direito da 2ª vara Cível, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dr. Sergio Augusto Fochesato, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Marcos Valerio Alvarenga, Érica de Paula Alvarenga e David Alexandre Alvarenga, 
ajuizou(ram) ação de Usucapião, visando o direito e a legitimidade sobre o imóvel localizado na Avenida Antonio 
Pataro com Rua João Ravagnani, 120, sendo um lote de terreno sob a fração A, 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 20 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 08 de julho de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PAULO ADEMIR MONTEIRO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CA-
PITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que JULIANA FERREIRA FABREGA, RG nº 475183794-
SSP/SP, CPF nº 395.375.278-24 e JORDÃO MOISES FABREGA, RG nº 164016156-SSP/SP, CPF nº 
112.817.168-63 pelo presente edital ficam intimados, para que no prazo de 15 dias, a fluir após 3 dias de publi-
cação deste edital, compareça a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 29, 3º andar, 
das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações contratuais de pagamento 
firmado com o credor fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, registrado sob nº 04, na matrícula n° 238.826 deste Regis-
tro, relativo as prestações vencidas e não pagas, e as demais que se vencerem até o efetivo pagamento, além 
das despesas de cobrança e intimação, sob pena de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora 
estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7º da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, 14 de setembro de 2021. 
O Oficial Substituto. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE
GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS - 8ª VARA CÍVEL - Rua dos Crisântemos,
29  - sala 1503 - 15ª Andar - sala 2002 - 20º andar -Vila Tijuco - CEP 07091-060
- Fone: (11) 2845-9267 - Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos8cv@tjsp.jus.br -
EDITAL de INTIMAÇÃO -  Prazo de  20 dias -  Processo nº  0019562-
70.2021.8.26.0224. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro de Guarulhos,
Estado de São Paulo, Dr. LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS ROBERTO MARTINS, brasileiro,
solteiro, empresário, RG 8.323.688-4, CPF 858.862.708-68, com endereço à
Praca Marechal Deodoro, 60, apto 71, Santa Cecilia, CEP 01150-010, São
Paulo/SP que por este Juízo, tramita de uma ação de CUMPRI8MENTO DE
SENTENÇA movida por COUTINHO E FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
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$28.290,52, 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 Guarulhos, aos 09 de setembro de 2021.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.303.123, em 
15 de abril de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos 
elencados no referido dispositivo legal, apresentados por FABIO ROBERTO FABBRI, empresário, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 2.352.967-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.537.808-06, casado 
sob o regime da comunhão universal de bens, com CLEONICE RODRIGUES FABBRI, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 6.048.317-9, inscrita no CPF/MF sob o nº 845.403.548-68, brasileiros, residentes e 
domiciliados nesta Capital, na Rua Roque Giangrande Filho, nº 147, Jardim Itapeva, CEP. 04674-110 – São 
Paulo/SP, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 19 de dezembro de 
2.002, e que adquiriram através de Escritura de Cessão de Direitos Hereditários, feito em 19 de dezembro 
de 2002, de JOÃO CARLOS CARDIM e NEUSA PEREZ CARDIM, sobre o IMÓVEL situado na Rua Roque 
Giangrande, nº 147, com área construída de 65,00m², e seu respectivo terreno com área de superfície de 
192,00m2, correspondente ao lote nº 13 do Conjunto Residencial da Estrada da Pedreira, no 29º Subdistrito 
– Santo Amaro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte sob o nº. 090.193.0001-6, 
imóvel esse registrado conforme a matrícula nº 73.786, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis, sob a 
titularidade dominial de SEBASTIANA PEREIRA TONI assistida por OSVALDO TONI. 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, ZULEIKA CASTRO 
TONI, CARLOS TONI, WALTER DI PARDI, ELIANE JIRKOWSKI DI PARDI, AIRTON GUIOTI e ELISABETH 
JIRKOWSKI GUIOTI, 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 13 de setembro 
de 2021. O Oficial.






                 







 

 

 


                  

           
    




             

                     
    



 

 

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0018016- 67.2020.8.26.0562.O Dr. Joel Birello Mandelli, Juiz de
Direito da 6ª Vara Cível do Foro Regional de Santos/SP, Faz Saber a IMPORTADORA E COMERCIO AC DO SANTOS
EIRELI (CNPJ/MF nº 20.333.547/0001-16) que TOP BRAZIL LOGÍSTICA INTERNACIONA LTDA- ME lhe ajuizou uma
AÇÃO DE COBRANÇA ora em fase de Cumprimento de Sentença.Encontrando-se os executada em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua intimação por edital, para que efetue o pagamento de R$4.556,90, devidamente
corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida
a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 523). Fica
a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias para que, 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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0001214-89.2013.8.26.0642. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara, do Foro de Ubatuba, Estado de São Paulo, Dr(a).Fabricio Jose Pinto Dias, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem e a quem possa interessar, que por este juízo e Secretaria se
processam os autos. FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem e a quem possa interessar, que
por este juízo e Secretaria se processam os autos da AÇÃO DE COBRANÇA, movida por CONDOMÍNIO VILLAGIO DE
MARANDUBA III, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 03.531.502/0001-37, situado na Rua Vinte e Dois,
n° 618, Bairro Maranduba, CEP 11.680-000, Ubatuba - SP, neste ato representado por seu Síndico, devidamente eleito
em assembleia, o Sr. Luciano Pereira dos Santos, brasileiro, portador do CPF nº 851.899.528-00, com endereço eletrônico
luciano.santos@uol.com.br, em face de WILSON PEREIRA ALVES, portador do RG nº 14.642.295-SSP/SP e do CPF nº
063.310.888-06, objetivando a cobrança do débito condominial, referente à unidade autônoma, denominada apartamento
de nº 12 do bloco 10, do condomínio Requerente, no valor de R$4.413,40 (quatro mil quatrocentos e treze reais e
quarenta centavos), mais as parcelas vincendas e os acréscimos legais incidentes até a data do efetivo pagamento, tudo
relativo ao Processo nº 0001214-89.2013.8.26.0642. Por se encontrar o Requerido em lugar incerto e não sabido, é
expedido o presente edital para a CITAÇÃO de WILSON PEREIRA ALVES, portador do RG nº 14.642.295-SSP/SP e do
CPF nº 063.310.888-06, para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias subsequentes ao decurso do prazo
do edital publicado. Em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV do CPC), caso contrário, serão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pela Requerente (art. 341, I, II e III do CPC). Para que chegue ao conhecimento
de todos e ninguém possa alegar desconhecimento ou erro será o presente afixado no local de costume deste Juízo da
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V
ale repetir: é bom 
preparar os cora-
ções porque, em 
se tratando de Glo-
bo, além de tudo o 

que já aconteceu neste ano 
– Fausto, Mion, Huck, Tia-
go..., vem muito mais por 
aí. Não tem como não ser. 
É a ordem natural da vida. 
Por exemplo: a saída do Tia-
go Leifert deixa dois vazios, 
“Big Brother Brasil” e “The 
Voice Brasil”. E, para um de-
les, o “BBB”, a escolha do seu 
substituto, por necessidades 
comerciais e de produção, 
tem que acontecer imedia-
tamente. São apenas quatro 
meses até a estreia. Mudan-
ças que serão inevitáveis ou 
determinadas pela questão 
do tempo. Por exemplo: Wil-
liam Bonner há 25 anos ocu-
pa a bancada do “Jornal Na-
cional”. Antes dele, ou mais 
que ele, Cid Moreira ficou 

Na Globo, tudo agora é possível por 27 anos. Natural por es-
perar, a qualquer momen-
to, uma troca, até pelo dese-
jo dele de fazer outra coisa. 
Agora ou no ano que vem, 
depois das eleições. Assim 
como nos interiores, além 
do jornalismo, muita coisa 
também é comentada para 
o entretenimento. Portanto, 
insistindo no que foi falado 
no começo, é bom preparar 
os corações. 

TV Tudo
Outro exemplo. Desde o 
anúncio da saída do Tiago 
Leifert, dois nomes passa-
ram a ser apontados para a 
apresentação do “BBB”: Mar-
cos Mion e Tadeu Schmidt. 
Evidente que, além deles, a 
Globo também analisa ou-
tras possibilidades. E qual-
quer dessas trocas, claro, im-
plicará em desdobramentos: 
sendo o Schmidt, quem no 
lugar dele no “Fantástico”? 

Assim como... Outras me-
xidas, na mesma altura, po-

dem ser esperadas para os 
próximos tempos. Entre ho-
mens e mulheres. Ivete San-
galo, sem dúvida, foi uma 
das melhores surpresas à 
frente do “The Masked Sin-
ger Brasil”. A partir deste su-
cesso, outras mil possibilida-
des já foram faladas para ela. 

É hoje. Uma terça-feira da-
quelas... Logo mais, depois 
de “Quando Chama o Cora-
ção”, as 22h45, a Record terá 
a estreia de “A Fazenda 13”. 
Adriane Galisteu, na apre-
sentação, é uma das atra-
ções.

E tem mais. Pela primeira 
vez, atendendo pedidos que 
eram muitos, “A Fazenda” 
vai estrear com mais da me-
tade dos nomes revelados. 
Barulho já instalado. E o in-
teressante é que a lista só es-
tará completa na sexta-feira, 
com a escolha do 21º ou 21ª 
participante, dentre outras 
quatro pessoas confinadas 
no paiol.

JOÃO COTTA

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO DOS SONHOS 
 17h45, na Rede Globo

Karina fi ca bolada com Pedro, mas 
Lobão manda que a garota termine 
treino antes de procurar o ex. Cobra 
sente ciúmes de Jade com Henri-
que. Tomtom distrai Delma para 
que Pedro encontre Karina. Todos 
da banda esperam por Karina. 
Karina chega e se emociona com 
a homenagem, mas Pedro vacila 
e ela se irrita. Delma interrompe a 
luta entre Karina e Pedro e coloca 
o fi lho de castigo. Delma diz para 
Gael manter Karina longe de Pedro. 
Gael tenta falar com Karina, mas 
leva fora. Cobra leva Karina de moto 
para a casa de Nat. Gael decide 
voltar para a academia e incentiva 
Bianca a retomar seu posto na 
Ribalta.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR
18h20, na Rede Globo

Pilar desiste de sua bolsa de 
estudos. Eudoro conta a Tonico 
que Dolores se encontrará com as 
princesas. Germana passa mal com 
a comida de Licurgo para a inaugu-
ração do cassino. Teresa e Luísa não 
compreendem a decisão de Pilar 
de permanecer no Brasil. Eudoro 
confronta Pilar na inauguração do 
cassino. Pedro vai atrás de Luísa, e 
Samuel os alerta sobre Teresa. Pilar 
fl agra Samuel com Luísa e estranha 
a proximidade dos dois.

RESUMO DAS NOVELAS

PEGA PEGA 
19h30, na Rede Globo

Domênico beija Antônia. Malagueta 
pega o envelope encontrado no 
chapéu de Arlete e vê fotos e um 
laudo sobre um acidente. Arlete se 
desespera ao ver que o envelope 
não está mais no chapéu. Antô-
nia e Domênico concluem que 
Júlio e Agnaldo mentiram em seu 
depoimento. Sabine aparece de sur-
presa na casa de Madalena. Arlete 
pergunta a Athaíde onde estão seus 
documentos. Júlio observa uma 
pichação no quiosque, o acusando 
de ladrão.

CHIQUITITAS 
20h50, no SBT

Junior e Carol vão até a casa de 
Helena e contam para ela que 
encontram Lucia. Junior diz que 
sabe sobre o cárcere privado com 
que mantinha Lucia. Helena chora 
e diz que perdeu sua fi lha e genro 
em acidente de carro. Junior lembra 
que mesmo assim a atitude é um 
crime. Helena promete que jamais 
deixará Lucia presa. André diz 
que encontrou uma das mulheres 
que pode ser mãe de Cris, mas a 
mulher diz que não quer conhecer a 
possível fi lha. Cris diz que quer falar 
com ela mesmo assim, pois quer 
saber o motivo de ter sido abando-
nada. Helena vai ao orfanato pede 
perdão para a neta. André conversa 

com Solange, que explica que acha 
melhor não conhecer sua possível 
folha, pois já possui outros três. Cris 
fi ca chateada. Junior convida Simão 
e Gabriela para serem padrinhos 
de seu casamento. Carol também 
convida Andreia para ir a seu casa-
mento e Diego para entrar com Dani 
na cerimonia.

GÊNESIS 
21h, na RecordTV

José e Abumani fi cam aliviados com 
a atitude de Issad. Potifar cruza o 
caminho de José. Asenate desabafa 
com Herit e Neferíades é apresenta-
da a José.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo

Cora confi rma a presença de Maria 
Marta no bar de Manoel. Xana 
afi rma a Juliane que descobrirá se 
Luciano está sendo bem tratado. 
José Alfredo pensa em sua conversa 
com Jesuína. José Pedro discute 
com Amanda. Bruna fl agra Danielle 
escutando a gravação de uma 
conversa com José Pedro. Cláudio 
sugere que Leonardo faça uma de-
monstração de seus hambúrgueres 
no restaurante. Marcão ouve uma 
conversa entre Cristina e Elivaldo e 
conta para Maurílio. Du diz a João 
Lucas que Ísis ligou para ele. José 
Alfredo pede para ver o atestado de 
óbito do fi lho de Jesuína. 

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Vale a pena ter cautela 
na hora de cuidar da 

saúde. Também será preciso 
driblar a impulsividade e fugir 
dos exageros. Que tal fazer um 
investimento na aparência ou no 
guarda-roupa?

TOURO. 
Esta terça amanhece 
tensa e há risco de 
briga ou desentendi-

mento.  A saúde pode pedir um 
pouco mais de atenção. Alguém 
que mora longe tem tudo para 
despertar seu interesse.

GÊMEOS. 
Pode se preparar para 
novidades e mudanças 
de última hora nesta 

terça. O serviço pode exigir mais 
jogo de cintura, por isso, não 
baixe a guarda. O sexo promete 
momentos intensos e inesquecí-
veis com quem ama! 

CÂNCER. 
Você começa o dia 
tagarelando pelos co-

tovelos, mas precisa ter cuidado 
para não falar mais do que deve. 
Jogo de cintura e diplomacia 
serão suas armas para fazer as 
pazes ou fechar um acordo.

LEÃO. 
As fi nanças vão pre-
cisar de uma atenção 

extra logo cedo. O prejuízo tá 
aí e, se você não controlar os 
gastos, vai bater à sua porta. 
Uma paquera promissora pode 
surpreender.

VIRGEM. 
Pode se preparar para 
encarar aquele climão 
com a família se insistir 

em bater o pé. Os serviços que 
envolvem contatos com colegas, 
clientes ou pessoas mais jovens 
podem trazer ótimos resultados.  

LIBRA. 
O dia começa trazendo 
desafi os ao lidar com a 
saúde e com questões 

pendentes no trabalho. Inspire, 
respire e não pire, porque as 
coisas devem melhora. Se puder 
trabalhar em home o«  ce, vai 
aumentar sua produtividade.

ESCORPIÃO. 
Lua e Marte trocam 
farpas bem cedinho e 

colocam as amizades em risco. A 
boa notícia é que a Lua se muda 
para Capricórnio logo em seguida 
e deixa o clima mais leve. Mas é 
melhor não abusar da sorte.

SAGITÁRIO. 
Você vai precisar de 
jogo de cintura logo 

cedo -- ceder em algumas coisas 
pode evitar bate boca e con-
fusão. Assuntos sobre dinheiro 
ganham destaque, e você terá 
habilidade para encher o bolso.

CAPRICÓRNIO. 
O dia começa tenso 
e, se tem planos para 
uma viagem, redobre 

os cuidados com a saúde. Explo-
re seus pontos fortes e concen-
tre-se nas tarefas que dependem 
da sua iniciativa para dar certo.

AQUÁRIO. 
Mudanças inesperadas 
e prejuízo podem agi-
tar o início desta terça. 

Precisa descansar e recarregar 
a bateria? Ouça seu corpo e 
diminua o ritmo. Na conquista, é 
Marte quem vai dar um empur-
rão e tanto para você.

PEIXES. 
Se depender das estre-
las, vai precisar de jogo 

de cintura para driblar atritos. Já 
as amizades contam com vibes 
maravigolds e pode se divertir 
com a galera. Com a sensualida-
de, não passará despercebido.

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

A leitura 
na medida 
certa.
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William Bonner há 25 anos ocupa a bancada do “Jornal Nacional”. 
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Curtas

LUTO. O velório do ator 
Luiz Carlos Araújo, que 
morreu neste domingo 
(12) aos 42 anos, aconte-
ceu ontem (13) no cemi-
tério da Vila Formosa, 
em São Paulo.  A asses-
soria de imprensa do 
artista informou que, 
com uma hora de dura-
ção, o velório foi apenas 
para os familiares. O 
caixão do ator perma-
neceu fechado durante 
toda a cerimônia devi-
do o corpo ter sido en-
contrado três dias após 
a morte.

APÓS TÉRMINO. De-
pois de deixar para trás 
o ator da TV Globo Caio 
Castro, a atriz Grazi 
Massafera curtiu a noite 
com amigos na capital 
francesa. Isso porque a 
artista global se encon-
trou com amigos em 
Paris, e por lá aprovei-
tou para comemorar o 
aniversário da esposa 
de Ricardo Pereira Junto 
de Bruno Gagliasso, Gio-
vanna Ewbank e Fran-
cisca Pereira. 

TRAJADO DE PITTY. A 
cantora Pitty se sur-
preendeu com a per-
formance apresentada 
por Vitor Kley a home-
nageando no Show dos 
Famosos. Ela postou no 
Stories do Instagram a 
participação de Kley no 
quadro. Vestido como 
Pitty e com lentes de 
contato azul, ele cantou 
“Admirável Chip Novo”. 
Também se apresenta-
ram, Thiago Arancam e 
Wanessa Camargo. 

“Foram nove 
anos de erros”
Naiara Azevedo sobre o 

término do seu casamento 

enquanto vida de solteira na 

praia 

O 
humorista Nunes Whindersson e a sua ex, a 
cantora Luísa Sonza, se encontraram em um 
hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de 
Janeiro. A reserva foi feita em nome do em-
presário de Whindersson. As informações 

são da colunista Fábia Oliveira. O encontro teria acon-
tecido em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste da ci-
dade maravilhosa. A reserva do quarto foi feita no nome 
do empresário de Whindersson. Luísa e Whindersson 
estão divorciados desde abril de 2020. Ambos já namo-
raram outras pessoas, a cantora com o cantor Vitão e o 
humorista com a estudante de engenharia Maria Lina. 
O fato de tanto Whindersson quanto Luísa terem termi-
nado esses relacionamentos recentemente vem dando o 
que falar e muitos internautas acreditam em uma possí-
vel reconciliação do ex-casal. 

Retorno?
Whind e Luisa  
se encontram 

Ambos foram vistos 
juntos em hotel 
no Rio de Janeiro e 
Segundo colunista, 
encontro não foi em 
vão

MTV VMAs 2021
Até mesmo antes de começar a premiação do MTV VMAs 
2021, neste domingo (12), a banda de K-pop BTS  já havia ga-
nho o prêmio de Grupo do Ano na festa de pré-show. Ao 
todo, foram 25 milhões de votos, como informado pela can-
tora Tinashe, do tapete vermelho do Barclays Center, no 
Brooklyn. Apesar da conquista, o grupo não estava presente 
para receber o prêmio em mãos. Todavia gravaram um ví-
deo agradecendo aos fãs.

SEXY
A atriz e modelo Bruna Mar-
quezine compartilhou em 
seu instagram, no último 
domingo (12), fotos de biqui-
ni e seu bumbum chamou a 
atenção dos internautas. O 
bumbum redondinho e sem 
celulites de Marquezine fez 
sucesso e foi muito elogiado 
nos comentários da sequen-
cia de fotos postadas. “Boas 
memórias” disse na legenda.

NOIVA
Britney Spears, 39, ficou 
noiva de Sam Asghari, 27. A 
cantora e compositora pu-
blicou vídeos em sua conta 
no Instagram neste domin-
go (12) nos quais aparece 
brincando com o anel que 
ganhou do personal trai-
ner, com quem namora há 
quatro anos. “Não posso 
acreditar nisso”, escreveu a 
artista na postagem.

Ousada e Sarada
Gracyanne Barbosa usou o Instagram para dividir um registro esbanjando toda a sua boa for-
ma impecável e sem roupa. No post, ela aparece com o corpo molhado, ajoelhada de costas e  
totalmente nua. Ela resolveu rebater críticas que recebe por conta do seu corpo. “Ser musculo-
sa ainda causa estranheza? Para alguns sim, mas pra mim, estranho mesmo é em pleno 2021, 
em meio a uma pandemia, ver/sentir que muita gente precisa aprender o que é empatia e res-
peito. Ser musculosa é uma opção, respeitar a escolha do outro, é obrigação de cada um”.

ALTRUÍSTA
Juliette Freire usou parte do 
dinheiro ganho no BBB 21 
para pagar um tratamento a 
mãe. Antes do reality, Juliet-
te prometeu que tomaria 
essa atitude caso ganhasse. 
Durante entrevista ao Hugo 
Gloss no Spaces do Twitter, 
na noite da última quinta-fei-
ra, Juliette contou que a mãe 
já realizou a cirurgia no cora-
ção e que deu tudo certo.

Novo Programa
Criado e interpretado por Maurício Manfrini há mais de 
duas décadas, o personagem Paulinho Gogó continua ren-
dendo. Após passagens pela rádio, pela Escolinha do Profes-
sor Raimundo (Globo) e pela Praça É Nossa (SBT), o malan-
dro carioca ganhou um novo programa para chamar de seu. 
A série cômica “Central de Bicos”, estreou nesta segunda-
-feira (13) no canal pago Multishow. O programa ainda conta 
com Marisa Orth e Babu Santana.

REPRODUÇÃO/FLICKR

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM REPRODUÇÃO/INSTAGRAM REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAMREPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Frase

REPRODUÇÃO/ TV GLOBO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

DocuSign Envelope ID: BC414801-270C-482B-B087-4989C448466A



A10gazetasp.com.br
Terça-feira, 14 De seTembro De 2021 

Curtas

LUTO. O velório do ator 
Luiz Carlos Araújo, que 
morreu neste domingo 
(12) aos 42 anos, aconte-
ceu ontem (13) no cemi-
tério da Vila Formosa, 
em São Paulo.  A asses-
soria de imprensa do 
artista informou que, 
com uma hora de dura-
ção, o velório foi apenas 
para os familiares. O 
caixão do ator perma-
neceu fechado durante 
toda a cerimônia devi-
do o corpo ter sido en-
contrado três dias após 
a morte.

APÓS TÉRMINO. De-
pois de deixar para trás 
o ator da TV Globo Caio 
Castro, a atriz Grazi 
Massafera curtiu a noite 
com amigos na capital 
francesa. Isso porque a 
artista global se encon-
trou com amigos em 
Paris, e por lá aprovei-
tou para comemorar o 
aniversário da esposa 
de Ricardo Pereira Junto 
de Bruno Gagliasso, Gio-
vanna Ewbank e Fran-
cisca Pereira. 

TRAJADO DE PITTY. A 
cantora Pitty se sur-
preendeu com a per-
formance apresentada 
por Vitor Kley a home-
nageando no Show dos 
Famosos. Ela postou no 
Stories do Instagram a 
participação de Kley no 
quadro. Vestido como 
Pitty e com lentes de 
contato azul, ele cantou 
“Admirável Chip Novo”. 
Também se apresenta-
ram, Thiago Arancam e 
Wanessa Camargo. 

“Foram nove 
anos de erros”
Naiara Azevedo sobre o 

término do seu casamento 

enquanto vida de solteira na 

praia 

O 
humorista Nunes Whindersson e a sua ex, a 
cantora Luísa Sonza, se encontraram em um 
hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de 
Janeiro. A reserva foi feita em nome do em-
presário de Whindersson. As informações 

são da colunista Fábia Oliveira. O encontro teria acon-
tecido em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste da ci-
dade maravilhosa. A reserva do quarto foi feita no nome 
do empresário de Whindersson. Luísa e Whindersson 
estão divorciados desde abril de 2020. Ambos já namo-
raram outras pessoas, a cantora com o cantor Vitão e o 
humorista com a estudante de engenharia Maria Lina. 
O fato de tanto Whindersson quanto Luísa terem termi-
nado esses relacionamentos recentemente vem dando o 
que falar e muitos internautas acreditam em uma possí-
vel reconciliação do ex-casal. 

Retorno?
Whind e Luisa  
se encontram 

Ambos foram vistos 
juntos em hotel 
no Rio de Janeiro e 
Segundo colunista, 
encontro não foi em 
vão

MTV VMAs 2021
Até mesmo antes de começar a premiação do MTV VMAs 
2021, neste domingo (12), a banda de K-pop BTS  já havia ga-
nho o prêmio de Grupo do Ano na festa de pré-show. Ao 
todo, foram 25 milhões de votos, como informado pela can-
tora Tinashe, do tapete vermelho do Barclays Center, no 
Brooklyn. Apesar da conquista, o grupo não estava presente 
para receber o prêmio em mãos. Todavia gravaram um ví-
deo agradecendo aos fãs.

SEXY
A atriz e modelo Bruna Mar-
quezine compartilhou em 
seu instagram, no último 
domingo (12), fotos de biqui-
ni e seu bumbum chamou a 
atenção dos internautas. O 
bumbum redondinho e sem 
celulites de Marquezine fez 
sucesso e foi muito elogiado 
nos comentários da sequen-
cia de fotos postadas. “Boas 
memórias” disse na legenda.

NOIVA
Britney Spears, 39, ficou 
noiva de Sam Asghari, 27. A 
cantora e compositora pu-
blicou vídeos em sua conta 
no Instagram neste domin-
go (12) nos quais aparece 
brincando com o anel que 
ganhou do personal trai-
ner, com quem namora há 
quatro anos. “Não posso 
acreditar nisso”, escreveu a 
artista na postagem.

Ousada e Sarada
Gracyanne Barbosa usou o Instagram para dividir um registro esbanjando toda a sua boa for-
ma impecável e sem roupa. No post, ela aparece com o corpo molhado, ajoelhada de costas e  
totalmente nua. Ela resolveu rebater críticas que recebe por conta do seu corpo. “Ser musculo-
sa ainda causa estranheza? Para alguns sim, mas pra mim, estranho mesmo é em pleno 2021, 
em meio a uma pandemia, ver/sentir que muita gente precisa aprender o que é empatia e res-
peito. Ser musculosa é uma opção, respeitar a escolha do outro, é obrigação de cada um”.

ALTRUÍSTA
Juliette Freire usou parte do 
dinheiro ganho no BBB 21 
para pagar um tratamento a 
mãe. Antes do reality, Juliet-
te prometeu que tomaria 
essa atitude caso ganhasse. 
Durante entrevista ao Hugo 
Gloss no Spaces do Twitter, 
na noite da última quinta-fei-
ra, Juliette contou que a mãe 
já realizou a cirurgia no cora-
ção e que deu tudo certo.

Novo Programa
Criado e interpretado por Maurício Manfrini há mais de 
duas décadas, o personagem Paulinho Gogó continua ren-
dendo. Após passagens pela rádio, pela Escolinha do Profes-
sor Raimundo (Globo) e pela Praça É Nossa (SBT), o malan-
dro carioca ganhou um novo programa para chamar de seu. 
A série cômica “Central de Bicos”, estreou nesta segunda-
-feira (13) no canal pago Multishow. O programa ainda conta 
com Marisa Orth e Babu Santana.
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Terça-feira, 14 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.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 Alienação de Ativos na forma do artigo 140 da Lei 11.101/2005, respeitando a ordem 
preferencial dos incisos I, II, III e IV, bem como outras modalidades. EDITAL PARA CONVOCAÇÃO 
DE INTERESSADOS, expedido nos autos da Recuperação judicial e Falência da empresa MABE 
BRASIL ELETRODOMÉSTICOS S/A, processo nº 0005814-34.2013.8.26.0229. A MM. Juíza de 
Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Hortolândia/SP, Dra. Marta Brandão Pistelli, na 
forma da Lei, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, 
que realizar-se-á a alienação dos bens abaixo descritos, nas seguintes modalidades, nas datas, 
locais, horários e sob as condições adiante descritas. O leilão será realizado por MEIO ELETRÔ-
NICO, através do Portal www.hastapublica.com.br. O 1º leilão terá início no primeiro dia útil 
subsequente ao da publicação do edital e encerrar-se-á às 13:00 horas do dia 15 de setem-
bro de 2021. Caso os lances ofertados não atinjam o valor de avaliação dos bens, o leilão 
seguir-se-á sem interrupção até às 13:00 horas do dia 22 de setembro de 2021 – 2º leilão. 
Caso os lances não atinjam 50% do valor de avaliação, o leilão seguir-se-á sem interrupção, 
por qualquer preço, até às 13:00 horas do dia 29 de setembro de 2021 – 3º leilão. O leilão será 
conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Euclides Maraschi Junior - JUCESP 819. Do valor mínimo de venda 
dos bens – No primeiro leilão, o valor mínimo para a venda dos bens apregoados será de 100% do 
valor de avaliação. No segundo leilão, a alienação dar-se-á pelo maior valor ofertado, desde que 
não seja inferior a 50% do valor de avaliação, e no terceiro leilão a alienação dar-se-á por qualquer 
preço . 1 – ALIENAÇÃO EM BLOCO DOS BENS – Artigo 140, III, Lei 11.101/2005 Bens: Os bens 
objeto desta alienação estão devidamente arrecadados e avaliados, depositados nas dependências 
da empresa Tekno, sito na Rodovia Prefeito Aristeu Vieira Vilela, 2905, km 181,2, em Guaratingue-
tá-SP, conforme relação a seguir: 1.1 Da descrição do bem: 01) 13 Bobinas de aço inox, proces-
sadas – 64.981 kg, avaliado em R$ 4,00 (quatro reais) o quilograma, perfazendo o total de R$ 
259.924,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e novecentos e vinte e quatro reais). 02) 06 Bobinas 
de aço inox, virgem – 41.014 kg, avaliado em R$ 4,00 (quatro reais) o quilograma, perfazendo 
o total de R$ 164.056,00 (cento e sessenta e quatro mil e cinquenta e seis reais). Valor total da 
avaliação dos bens: R$ 423.980,00 (quatrocentos e vinte e três mil e novecentos e oitenta reais). 2 
- ALIENAÇÃO DOS BENS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS – Artigo 140, IV, Lei 11.101/2005 
Em caso de ausência de proponentes no item anterior, concomitantemente ao procedimento público 
de venda dos ativos, na forma dos incisos I, II e III do artigo 140 da Lei 11.101/2005, dar-se-á início 
ao leilão individualizados dos bens, nos termos do artigo 140, IV da Lei 11.101/2005, nos termos 
a seguir descritos. 2.1 Dos bens – Bens descritos no item anterior, os quais serão disponibilizados 
no portal www.hastapublica.com.br, por meio do qual os interessados terão acesso às fotos e à 
descrição detalhada dos bens a serem apregoados. 2.2 Dos débitos – Os bens serão apregoados 
sem quaisquer ônus, não havendo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor (“aquisição 
originária”), exceto se o arrematante for: * sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo 
falido; * parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido 
ou de sócio da sociedade falida, ou * identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a 
sucessão (artigo 141, da Lei nº 11.101/2.005). 2.3 Da visitação - As visitas deverão ser agendadas 
via e-mail operacional@hastapublica.com.br. 2.4 Dos lances – Os lances poderão ser ofertados 
pela rede Internet, através do Portal www.hastapublica.com.br, em igualdade de condições. 2.5 Da 
comissão do Leiloeiro Ofi cial - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Ofi cial, a título de comissão, 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação dos bens. A comissão 
devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipó-
tese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do 
arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 2.6 Do pagamento - O arrematante deverá efetuar 
o pagamento do preço dos bens arrematados, deduzido o valor da caução ofertada, se for o caso, 
no prazo de até 24 (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. 2.7 Do pagamento 
da comissão - O pagamento da comissão do Leiloeiro Ofi cial deverá ser realizado em até 24 (vinte 
e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de deposito junto ao Banco Itaú agência 
0150 na conta corrente nº 26.800-1 em nome de HASTAPUBLICABR Promotora de Eventos Ltda. 
CNPJ nº 16.792.811/0001-02. 2.8 Das demais disposições - Caso o arrematante não efetue o paga-
mento dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da homologação do leilão, a arrematação será 
cancelada e o proponente pagará multa de 3% (três por cento) sobre o valor do lance, sendo que 
2% (dois por cento) da multa será destinado à Massa Falida e 1% (um por cento) será destinado à 
Leiloeira em razão do serviço prestado, podendo, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) bem(ns) para 
o segundo colocado, pelo último lance por ele ofertado. As demais condições obedecerão ao que 
dispõe a Lei nº 11.101/2.005 e, no que couber, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial, o caput 
do artigo 335, do CP, as N ormas de Serviços Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça – NSJCGJ 
e a Lei nº 14.112/2020. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no portal www.
hastapublica.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notifi cações pessoais 
e dos respectivos patronos. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Hortolândia, aos 19 de agosto de 2021. Marta 
Brandão Pistelli – Juíza de Direito

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Edital de Alienação de Ativos na forma do artigo 140 da Lei 11.101/2005, respeitando a ordem 
preferencial dos incisos I, II, III e IV, bem como outras modalidades. EDITAL PARA CONVOCAÇÃO 
DE INTERESSADOS, expedido nos autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Inadimplemento que San Marino Laminado In-
dústria e Comércio de Plásticos Eireli move em face da empresa Waco Industria e Comercio de 
Embalagens Ltda, processo nº 1007255-07.2018.8.26.0278. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cí-
vel do Foro da Comarca de Itaquaquecetuba-SP, Dr. Antenor da Silva Cápua, na forma da Lei, FAZ 
SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que realizar-se-á 
a alienação dos bens abaixo descritos, nas seguintes modalidades, nas datas, locais, horários e 
sob as condições adiante descritas. O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.hastapublica.com.br. O 1º leilão terá início no primeiro dia útil subsequente ao da 
publicação do edital e encerrar-se-á às 14:00 horas do dia 14 de setembro de 2021. Caso os 
lances ofertados não atinjam o valor de avaliação dos bens, o leilão seguir-se-á sem interrup-
ção até às 14:00 horas do dia 21 de setembro de 2021 – 2º leilão. Caso os lances não atinjam 
50% do valor de avaliação, o leilão seguir-se-á sem interrupção, por qualquer preço, até às 
14:00 horas do dia 28 de setembro de 2021 – 3º leilão. O leilão será conduzido pelo Leiloeiro 
Ofi cial Euclides Maraschi Junior - JUCESP 819. Do valor mínimo de venda dos bens – No primeiro 
leilão, o valor mínimo para a venda dos bens apregoados será de 100% do valor de avaliação. 
No segundo leilão, a alienação dar-se-á pelo maior valor ofertado, desde que não seja inferior a 
50% do valor de avaliação, e no terceiro leilão a alienação dar-se-á por qualquer preço, casos em 
que  fi cará condicionado à aprovação do Magistrado, Ministério Público e Administrador Judicial. 
1 – ALIENAÇÃO EM BLOCO DOS BENS – Artigo 140, III, Lei 11.101/2005 Bens: Os bens obje-
to desta alienação estão devidamente arrecadados e avaliados, depositados junto ao leiloeiro na 
Avenida Torello Dinucci, 580, Jardim dos Manacás, Araraquara-SP, conforme relação a seguir: - Da 
descrição dos bens: 03) 04 cadeiras (laranja) giratórias, largura 45cm, altura 95cm e profundidade 
45cm, avaliadas em R$ 200,00 (duzentos reais); 05) 01 armário de madeira cinza pequeno, 2 portas 
com chave, largura 90cm, altura 75cm e profundidade 54cm, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais); 
09) Máquina Termoformadora, sem marca, moldagem por pressão de ar comprimido ou vácuo, 
sistema de corte integrado a formação, transporte do material por correntes duplas com espinhos, 
área máxima de moldagem 540x450mm, altura máxima de moldagem 120mm, tensão elétrica 220 
trifásica, forno simples de 64 kw resistência cerâmica côncava 12 zonas de aquecimento, consegue 
moldar e cortar Polipropileno (PP), Polietileno tereftalato (PET) e Poliestireno (PSAI), velocidade 
máxima 25 ciclos por minuto, avaliada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Valor total da avaliação 
dos bens: R$ 70.280,00 (setenta mil e duzentos e oitenta reais).  2 - ALIENAÇÃO DOS BENS 
INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS – Artigo 140, IV, Lei 11.101/2005 Em caso de ausência de 
proponentes no item anterior, concomitantemente ao procedimento público de venda dos ativos, na 
forma dos incisos I, II e III do artigo 140 da Lei 11.101/2005, dar-se-á início ao leilão individualizados 
dos bens, nos termos do artigo 140, IV da Lei 11.101/2005, nos termos a seguir descritos. 2.1 Dos 
bens – Bens descritos no item anterior, os quais serão disponibilizados no portal www.hastapublica.
com.br, por meio do qual os interessados terão acesso às fotos e à descrição detalhada dos bens 
a serem apregoados. 2.2 Dos débitos – Os bens serão apregoados sem quaisquer ônus, não ha-
vendo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor (“aquisição originária”), exceto se o 
arrematante for: * sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; * parente, em linha 
reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade 
falida, ou * identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão (artigo 141, da 
Lei nº 11.101/2.005). 2.3 Da visitação - As visitas deverão ser agendadas via e-mail operacional@
hastapublica.com.br. 2.4 Dos lances – Os lances poderão ser ofertados pela rede Internet, através 
do Portal www.hastapublica.com.br, em igualdade de condições. 2.5 Da comissão do Leiloeiro Ofi -
cial - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Ofi cial, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação dos bens. A comissão devida não está inclusa 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, deduzidas as 
despesas incorridas. 2.6 Do pagamento - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos 
bens arrematados, deduzido o valor da caução ofertada, se for o caso, no prazo de até 24 (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. 2.7 Do pagamento da comissão - O pagamen-
to da comissão do Leiloeiro Ofi cial deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do 
encerramento do leilão, através de deposito junto ao Banco Itaú agência 0150 na conta corrente nº 
26.800-1 em nome de HASTAPUBLICABR Promotora de Eventos Ltda. CNPJ nº 16.792.811/0001-
02. 2.8 Das demais disposições - Caso o arrematante não efetue o pagamento dentro do prazo de 
24 (vinte e quatro) horas da homologação do leilão, a arrematação será cancelada e o proponente 
pagará multa de 3% (três por cento) sobre o valor do lance, sendo que 2% (dois por cento) da multa 
será destinado à Massa Falida e 1% (um por cento) será destinado à Leiloeira em razão do serviço 
prestado, podendo, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) bem(ns) para o segundo colocado, pelo 
último lance por ele ofertado (Art. 21 do Provimento 1625/2009). As demais condições obedecerão 
ao que dispõe a Lei nº 11.101/2.005 e, no que couber, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial, 
o caput do artigo 335, do CP, as Normas d e Serviços Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça – 
NSJCGJ e a Lei nº 14.112/2020. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no portal 
www.hastapublica.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notifi cações pes-
soais e dos respectivos patronos. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itaquaquecetuba, aos 20 de agosto de 2021. 
Antenor da Silva Cápua - Juiz de Direito

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

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.

REQUERIDO: CARLOS BELLINETTI, REQUERENTE: IEDA MARIA CARDOSO VASQUES, 
Cumprimento de Sentença, Proc. nº 0003348-12.2017.8.26.0008. O Doutor Paulo Guilherme 
Amaral Toledo, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional VIII - Tatuapé, do Estado 
de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER a Todos que este edital virem ou dele vierem sa-
ber que, com fulcro no artigo 881 do CPC e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do TJ/
SP e no art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, foi designado para 1º leilão: dia 21 de SETEMBRO de 2021 às 
14:00 horas, encerrando-se no dia 24 de SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual 
segundo leilão: dia 14 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas. Na primeira hasta pública poderá ser 
arrematado o bem por valor igual ou superior ao da avaliação e em segunda praça por quem mais 
ou maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da ava-
liação atualizada. Leiloeiro Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, Site: www.hastapublica.com.
br, Bem: OS DIREITOS sobre o imóvel: Apartamento nº 83 e uma vaga de estacionamento do 
Edifício Irondi, situados à Avenida Celso Garcia, nº 4.061, Tatuapé, São Paulo/SP, com suas 
medidas e confrontações melhores descritas na matrícula nº 6.881 do 9º CRI de São Paulo/
SP. AVALIAÇÃO: R$ 503.509,51 (quinhentos e três mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e 
um centavos). ÔNUS: Constam na certidão de matrícula: R.14 – Alienação Fiduciária em favor 
do Banco do Brasil S/A e outras. O leiloeiro fará jus a uma comissão de 5% (cinco por cento), 
sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 13 e 17 do provimento CSM 
1.625/09). Fica, ainda, o executado, INTIMADO das designações supra, juntamente com a cônjuge, 
NORMELIA SANTOS BELLINETTI, bem como eventuais terceiros, caso não sejam localizados 
para as intimações pessoais. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma 
da lei. Paulo Guilherme Amaral Toledo. Juiz de Direito. Edital disponível na íntegra em www.
hastapublica.com.br 

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

REQUERIDO: RONALDO JOSÉ ROVERATI, REQUERENTES: MANOEL SEVERINO DA SILVA E 
JAILDE LOPES DA SILVA, Carta Precatória Cível, Proc. nº 1000508-53.2020.8.26.0510. O Dou-
tor Joelis Fonseca, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Rio Claro, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 21 de 
SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 24 de SETEMBRO de 2021 às 14:00 
horas, e, para eventual segundo leilão: dia 14 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas. Na primeira 
hasta pública poderá ser arrematado o bem por valor igual ou superior ao da avaliação e em segun-
da praça por quem mais ou maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, site www.
hastapublica.com.br, Bem: PARTE IDEAL CORRESPONDENTE A 50% (cinquenta por cento) 
do Imóvel pertencente à Matrícula nº 18.392 do 1º CRI de Rio Claro/SP, sendo: Lote nº 37 da 
quadra “B” do Loteamento denominado Residencial Vila Verde – frente para atual Rua 3 RV, 
lado par, entre as Avenidas 1-MP e 3-RV, distante 119,60 metros da avenida 1-MP, lado ímpar.  
Conforme Auto de Avaliação, o imóvel está situado à Rua 3, nº 80, Residencial Vila Verde, em 
Rio Claro/SP. Conforme AV.8 da referida matrícula, o prédio residencial possui 44,47m², con-
tendo: sala de estar, 02 dormitórios, cozinha e 01 banheiro. AVALIAÇÃO: R$ 190.668,45 (cento 
e noventa mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). ÔNUS: Na 
certidão de  matrícula, constam: R.13 – HIPOTECA em favor da Caixa Econômica Federal – CEF; 
AV.14 – Caução dos direitos creditórios constantes na R.13 em favor da Caixa Econômica 
Federal – CEF; AV.17 – Penhora, Proc. nº 1001301-74.2013, 2º Ofício Judicial de Itapevi; AV.18 
– Restrição: Não será permitido em hipótese alguma o desmembramento ou parcelamento 
do lote. O leiloeiro fará jus a uma comissão de 5% (cinco por cento), sobre o valor da arrematação, 
não se incluindo no valor do lanço. Fica, ainda, o executado, INTIMADO das designações supra, 
juntamente com os cônjuges ou companheiros, se casados forem, bem como eventuais terceiros, 
sendo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. 
Joelis Fonseca. Juiz de Direito. Edital disponível na íntegra em www.hastapublica.com.br

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

2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS
RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e para intimação de BERNARD JEAN MARIE DUBOIS, ins-
crito no CPF/MF sob o nº 029.909.628-91, VALE DAS FLORES - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS DD LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.812.772/0001-29, GLAMOUR SOCIEDADE COMERCIAL 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.435.328/0001-34, na pessoa da Liquidante 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. A Dra. Andréa Galhardo Palma, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Regional de Competência 
Empresarial e de Confl itos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ/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 pro-
cessam-se os autos do Cumprimento Provisório de Decisão ajuizado por MARIA MARGARIDA FERRÃO DE PENHA 
COUTINHO NINA DUARTE e outros contra BERNARD JEAN MARIE DUBOIS e outras - Processo Digital nº 0000028-
66.2020.8.26.0260 (Principal nº 1000002-85.2019.8.26.0260) - Controle nº 001/2019, e que foi designada a venda dos 
bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS MÓVEIS - Os bens móveis serão vendidos 
no estado em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes 
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado 
na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro 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 dos bens a serem apregoados.  
DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@mega-
leiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, 
sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e 
risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.
com.br, o 1º Leilão terá início no dia 24/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 27/09/2021 às 10:00h, sucessivamente 
com intervalo de 30 segundos para cada lote, 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 27/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 13/10/2021 às 10:00h, sucessivamente com intervalo de 30 
segundos para cada lote onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Perei-
ra, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão 
ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel 
correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados 
no valor da arrematação nos termos do art. 130, �caput� e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante 
deverá efetuar o pagamento do preço dos bens arrematados, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o deferimen-
to do lance, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por 
escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende 
o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao LEILOEIRO OFICIAL, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação dos bens. A comissão devida ao Leiloeiro Ofi cial 
não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação 
for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. 
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do LEILOEIRO OFICIAL deverá ser realizado em até 
24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do 
leiloeiro 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 DOS BENS MÓVEIS: Será levado à Leilão um total de 111 
lotes, cujo Valor Total das Avaliações dos Lotes é de R$ 152.010,00. A descrição detalhada dos bens, sua localização e os 
valores dos respectivos lotes está disponível no site www.megaleiloes.com.br. Será o presente edital, por extrato, afi xado 
e publicado na forma da lei. São Paulo, 13 de setembro de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dra. Andréa 
Galhardo Palma - Juiz de Direito

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

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação dos executados VIVIANE M J SOARES TE-
LECOMUNICAÇÕES – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.022.401/0001-94; VIVIANE 
MARTINI JORDÃO SOARES (depositária), inscrita no CPF/MF sob nº 121.472.898-76; e 

GLAUTER SOARES DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob nº 152.288.028-35. O Dr. Fernando Colhado Mendes, MM. 
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A 
(credor fi duciário) em face de VIVIANE M J SOARES TELECOMUNICAÇÕES - ME e Outros - processo nº 1000601-
82.2014.8.26.0362 – controle nº 220/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.
megaleiloes.com.br, em conformidade  com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada 
do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito 
ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar 
o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do 
executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O 
Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal  www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 
22/09/2021 às 10:30h e se encerrará dia 27/09/2021 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 27/09/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 18/10/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com 
no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA 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 encerramen-
to do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por 
escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende 
o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em 
que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em 
até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, que será 
enviada por e-mail, e as guias de levantamento expedidas em seu favor serão arquivadas em classifi cados próprio. Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a 
intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será 
intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS SOBRE 
O BEM: um veículo marca RENAULT, modelo MEGANESD EXPR 16, ano 2006/2007, placa DRS8522, alcool/gasolina, 
Renavam 917060350. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo 
no valor total R$ 2.107,74 (17/08/2021). Consta no site do DETRAN/SP restrição fi nanceira: BANCO BRADESCO FINAN-
CIAMENTOS. S/A. Valor da Avaliação do bem: R$ 19.022,00 (Dezenove mil e vinte e dois reais) para Outubro de 
2019. Mogi Guaçu, 18 de agosto de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Fernando Colhado Mendes - Juiz de Direito
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1ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP
EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e de intimação dos executados CONVICTA CALÇADOS E 
ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.184.808/0001-43; DENISE APARE-
CIDA SANCHES, inscrita no CPF/MF sob nº 009.876.378-43; bem como do credo fi duciá-

rio BANCO IATÚ VEÍCULOS S/A, inscrito no CNPJ/MF sob nº 61.190.658/0001-06. A Dra.  Mônica de Cassia Thomaz 
Perez Reis Lobo, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP, na forma da lei, FAZ SABER, 
aos que o presente Edital de Leilão Único do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BROOKFIELD BRASIL 
SHOPPING CENTERS LTDA em face de CONVICTA CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA e Outros - Processo nº 
1000921-76.2014.8.26.0704 - Controle nº 337/2014, 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 e sem garantia, consti-
tuindo ônus do interessado 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 móvel 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 ÚNICO - O Leilão será rea-
lizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, terá início no dia 22/09/2021 às 10:30h e 
se encerrará dia 21/10/2021 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 - O valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da ava-
liação 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 pendentes que recaiam sobre o 
bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos de IPVA e demais taxas e impostos, que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao 
Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação. 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 DOS BENS:   Lote Nº 01: Um veículo da marca/modelo Renault/Clio Aut 10 16VS, ano/
modelo 2006/2007, placa AOJ 2023, álcool/gasolina, renavam 00906329680. Consta no site da Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 3.278,13 e no site do Detran/SP consta uma restrição 
administrativa: Veículo relacionado para Leilão e uma restrição por veículo guinchado: Veículo apreendido (18/08/2021). 
Valor da Avaliação: R$ 11.975,00 (Onze mil e novecentos e setenta e cinco reais ) para Julho de 2021. Lote Nº 02: 
DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE: Um veículo da marca/modelo Fiat/Palio ED, ano 1997, gasolina, placa 
CGX-9531, renavam 00670982369. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados 
ao veículo no valor total R$ 1.972,01 e no site do Detran/SP consta uma restrição fi nanceira: BANCO ITAÚ VEÍCULOS 
S/A, e uma restrição administrativa: Falta de Transferência (18/08/2021). Valor da Avaliação: R$ 8.219,00 (Oito mil e 
duzentos e dezenove reais) para Julho de 2021. Débitos desta ação no valor de R$ 43.845,62 (Setembro/2020). São 
Paulo, Eu, diretor/diretora, conferi. Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo - Juíza de Direito
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 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados LUCAS RODRIGUES DE SOU-
ZA (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 078.917.636-07; e sua mulher KEMILLY 
LORRAINE BORGES DE SOUZA, inscrita no CPF/MF sob o nº 018.432.366-56; CATARI-

NA SOUZA MARQUES, inscrita no CPF/MF sob o nº 227.593.358-10. O Dr. Rilton José Domingues, MM. Juiz de Direito 
da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º 
Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da 
Ação de Execução de Tít ulo Extrajudicial ajuizada por F. CRUANES IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES em face de LUCAS 
RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS - Processo nº 1004076-07.2016.8.26.0320 – Cont role nº 0857/2016, e que foi de-
signada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será ven-
dido 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 conform idade 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 Po rtal www.
megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 22/09/2021 às 14:30h e se encerrará dia 27/09/2021 às 14:30h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor 
da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 27/09/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 
18/10/2021 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO 
BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da ava-
liação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA 
e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e 
II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DES-
CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente 
a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA 
COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou 
por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão dispo-
níveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar 
por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos 
termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE 01: Um veículo marca Fiat, modelo Palio ELX FLEX, ano 
2006/2007, placa HDO8741/MG. Avaliação deste lote: R$ 16.953,00 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e três 
reais) para janeiro de 2020. LOTE 02: Um veículo marca GM, modelo Corsa Milenium, ano 2002, placa JGE9574/MG. 
Avaliação deste lote: R$ 10.874,00 (dez mil, oitocentos e setenta e quatro reais) para janeiro de 2020. Limeira, 18 
de agosto de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Rilton José Domingues - Juiz de Direito

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

1ª Vara Cível de do Foro Regional de São Miguel Paulista/SP
ERRATA DO EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO DOS BENS IMÓVEIS expedida nos autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial que BANCO BRADESCO S/A move em 
face de BEIRA MAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA e outro - Processo nº 1007999-

16.2016.8.26.0005 – Controle nº 1076/2016, o Leiloeiro Ofi cial Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, vem por meio 
desta, retifi car o edital de leilão publicado no Jornal Gazeta de São Paulo em 02/09/2021, para constar: Valor da Avalia-
ção do Imóvel: R$ 563.082,19 (quinhentos e sessenta e três mil e oitenta e dois reais e dezenove centavos) para 
agosto de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
Débito desta ação no valor de R$ 1.274.349,18 (agosto/2021).

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

3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Ribeirão Preto/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado RONALDO WAGNER JUSTO, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 164.056.088-24. O Dr. Jose Duarte Neto, MM. Juiz de Direito 
da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Ribeirão Preto/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 do Cumprimento de Sentença ajuizado por RONALDO VARGAS 
JUSTO em face de RONALDO WAGNER JUSTO - Processo nº 1013758-73.2017.8.26.0506 – Controle nº 0798/2017, 
e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O 
bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas 
condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital 
será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, e m conformidade com 
o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive 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 ELETRÔ-
NICO, atra vés do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 22/09/2021 às 10:00h e se encerrará 
dia 27/09/2021 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 27/09/2021 
às 10:01h e se encerrará no dia 18/10/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando 
José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO 
VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cin-
quenta 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 depó-
sito 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 inadim-
plemento 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 8% (oito 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 des-
feita 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 camioneta marca/modelo 
I/LR Range Rover 4.4, ano 2003/2004, gasolina, chassi SALLMAMA44A150583, placa DKZ6735, renavam 829417761. 
Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 2.470,54 
(17/08/2021). Consta no site do DETRAN/SP restrição fi nanceira: intenção de gravame. Valor da Avaliação do bem: R$ 
56.846,00 (cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais) para março de 2020, que será atualizado até 
a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  Ribeirão Preto, 18 de agosto de 2021. Eu, 
diretora/diretor, conferi. Dr. Jose Duarte Neto  - Juiz de Direito
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7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados S.E DE S OUZA MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.303.724/0001-16; SILVIO EDUARDO 
DE SOUZA, inscrito no CPF/MF sob o nº 149.880.498-50, bem como da credora fi duciária 

AYMORE CRED. FIN. INV. S/A. A Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima, MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do 
Foro da Comarca de Campinas/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem mó-
vel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento 
de Sentença ajuizada por RODONAVES CAMINHÕES E C OMERCIO E SERVIÇOS LTDA em face de S.E DE SOUZA 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME e outro - Processo nº 1021813-30.2014.8.26.0114/01 – Controle nº 1650/2014, e 
que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O 
bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas 
condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital 
será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro 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 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, 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 22/09/2021 às 10:00h 
e se encerrará dia 27/09/2021 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 27/09/2021 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 ônus sobre o bem correrão por conta do arrema-
tante, 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. Fica claro, ainda, que, se 
o credor não optar pela adjudicação (art. 895 do NCPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e 
igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Se este for inferior ao do 
lanço, deverá depositar a diferença, no prazo acima estipulado. 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 à LEILOEIRO OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 
5% (cinco 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 deter-
minação judicial ou 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 nos autos, 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: Direitos 
que o executado SILVIO EDUARDO DE SOUZA possui sobre o veículo I/MMC PAJERO GLS, placas JFX 5315, ano 
2001, chassi JMYLRV76W1J100117, renavam 00758808976. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 514,36 (18/08/2021). Consta que o veículo foi alienado fi duciariamente 
à AYMORE CRED.  FIN. INV. S/A. Valor da Avaliação do bem: R$ 35.880,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta 
reais) para maio de 2021. Débitos desta ação no valor de R$ 17.214,45 (01/05/2021). Campinas, 19 de agosto de 2021. 
Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima - Juíza de Direito

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

SATO LEILÕES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Data: 24 de 
Setembro de 2021, às 11:00. O leilão será realizado pelo Leiloeiro Oficial Sr. 
Antônio Hissao Sato Junior - JUCESP nº 690, situado à Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP, online no site 

www.satoleiloes.com.br. As descrições dos lotes detalhados serão exibidas no site. Os bens 
serão vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: 01. Injetora Lance 
Inicial R$ 700.000,00; 02. Molde Lance Inicial R$ 300.000,00; 03. Robô Lance Inicial R$ 
200.000,00. EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO 
ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br

*Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF. EDITAL DE LEILÃO do bem imóvel abaixo descri-
to, para conhecimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO do executado MARCOS JESUS PEREIRA, CPF 
sob nº 050.097.918-97, RG sob nº 14850258 SSP/SP residente e domiciliado à Rua 21 de abril, nº 26, Vila Rica, Atibaia/
SP e demais interessados, extraída dos autos da Execução de Título Judicial - Despesas Condominiais, promovida 
por CONDOMÍNIO DAS CHÁCARAS CAMPO VERDE, CNPJ sob nº 59.029.041/0001-53, com sede a Estrada de Campo 
Verde, S/N, Campo Limpo Paulista/SP, CEP: 13230-0000. VALOR APROXIMADO DO DÉBITO: R$ 414.766,71 (quatro-
centos e quatorze mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos). Processo sob o nº 0002126-
13.2016.8.26.0115. O DR. MARCEL NAI KAI LEE, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Limpo 
Paulista/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo processam-se os autos do processo de Execução de Títu-
lo Judicial - Despesas Condominiais em face de MARCOS JESUS PEREIRA. O leilão será realizado com fulcro no 
artigo 879 e seguintes do CPC, bem como no Prov. CSM 1625/2009 do TJSP, através do site TM LEILÕES (www.tmlei-
loes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, 
e-mail: thais@tmleiloes.com.br, que levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª Leilão 
que terá início em 30/09/2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 21/10/2021 às 14:00 horas, onde serão aceitos 
lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, e não havendo licitantes se iniciará 
o 2ª Leilão no dia 21/10/2021 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 26/10/2021 às 14:00 horas, onde serão aceitos 
lances com valor igual ou superior a 50% de avaliação. CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira, 
Thais Silva Moreira de Sousa, devidamente matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@tmleiloes.com.br. DES-
CRIÇÃO DOS BENS: LOTE ÚNICO -  Matrícula sob nº 31.188 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP:  
IMÓVEIL:  Cadastro n°04.092.001 - UM TERRENO, urbano, sem benfeitorias, sob n° 01, da quadra “ 1 “, do loteamento 
de nominado “CHÁCARAS DE CAMPO VERDE – GLEBA I”, no bairro de Campo Verde, município de Campo Limpo Pta., 
comarca de Jundiaí, 2°- Circ. Imobiliária, com  área de 4.250,00 ms2., que mede 41,00 ms. de frente para a rua 01 e 
Praça 01; 101,50 ms. do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, onde confronta com José Bonizzi; 105,00 ms. do 
lado esquerdo onde confronta com o lote 02; 41,00 ms. nos fundos, onde confronta com João Jaime Juvenal . O referido 
lote participa com a fração ideal de 1/60. correspondente a 30,00 ms2., na área de 1.800,00 ms2., reservada para clube, 
de propriedade de todos os adquirentes de lotes inalienável, indivisível, acessória e indissoluvelmente e ligada a unidade 
autônoma PROPRIETÁRIA: IMEVAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA., CGC. 
N°47.241.856/001-12, situada na rua Engenheiro Monlevade, 166, 82 andar, São Paulo TÍTULO AQUISITIVO: M. 5.322 
(R.L) e M. 5.323 (R.1). (R.L). Anexação de áreas conforme Av. 3 na M. 5.322. Instituição de condomínio (área do clube), 
conforme M. 29.409 (R.2). Convenção de condomínio registrada sob n°01.902, no livro 3-RA. O Esc. R.1 = Nos termos da 
escritura de venda e compra, datada de 19/01/1982.  livro n° 053. Fls. 049/ ---, do Tab. De Campo Limpo Pta. O imóvel 
desta matrícula foi adquirido por SYLVANA CAVEDON PRESTI, brasileira, solteira, menor púbere, estudante, RG. 
5.905.855, CPF. sob 119 n° 001.330.868-87 (dependente), resid. na rua Morais Barros n°405, apto° 71, em Campo Belo-
-SP., pelo preço de $ 600.000,00. Por compra feita a proprietária retro. Jundiaí, 13 de maio de 1982.P.39841. Av.2 - CPF 
CORRETO:- Nos termos da escritura de venda e compra, lavrada aos 12 de junho de 1989 Livro 90 fls. 302/304, pelo 
Tabelionato de Campo Limpo Paulista, é a presente para/ constar que o CPF correto da proprietária Sylvana Cavedon -- 
Presti, é n° 060.762.158-36.- Jundiaí, 06 de julho de 1989.- Micr. N°96797. - O. escr. Autorizado, (José Alfredo Fortarel 
Barboza). Av.3 - CASAMENTO:- Nos termos da escritura citada (Av.2) instruída com certidão de casamento expedida aos 
07 de fevereiro de 1986, Livro I-aux. fls. 199 sob n° 199, pelo Cartório/de Registro Civil Subdistrito Ibirapuera, São Paulo, 
é a presente para constar que, a proprietária Sylvana Cavedon Presti, contraiu núpcias pelo regime da comunhão parcial 
de bem após a lei 6515/77, com Elder Migliavacca, passando a assinar-se  SYLVANA CAVEDON PRESTI MILLIAVACCA.- 
Jundiaí, 06 de -julho de 1989.- Micr. n°96797. –O escr. autorizado,-(José Alfredo Fortarel Barboza). R.4 - VENDA E 
COMPRA:- Nos termos da escritura citada (Av.2) o imóvel desta matrícula foi adquirido por HIROTARO KOBARA, - brasi-
leiro, engenheiro, RG n° 3.596.000 e CIC n°538,055.69815, domiciliado 15, domiciliado a Rua Ernesto Capelari, n°251, 
apt. 62, Bairro de Taboão da Serra, em  São Paulo, casado pelo regime/da comunhão universal de bens na vigência da lei 
6515/77 conforme pacto antenupcial registrado sob n°1.376, no Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra-
-SP, com ELZA ITSUKO KOBARA, brasileira, do lar, RG n° 5.114,856 e CIC n°538.055.698-15 (dependente), por compra 
feita aos proprietários SYLVAMA CAVEDON PRESTI MIGLIAVACCA, engenheira, - RG n°5.905.855 e CIC n°060.762.158-
36 e seu marido ELDER - MIGLIAVACCA, engenheiro, RG n° 11.144,451 e CIC no 063.612.¬918-71,brasileiros, casados 
pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6515/77, domiciliados a Rua Antonio Macedo Soares, n°449, 
apto 63, em São Paulo, pelo preço de NCz5$1.400,00,- Jundiaí, 06 de Julho de 1989. M. 96797 O escr. autorizado, (José 
Alfredo Fortarel Barboza). R.05 - VENDA E COMPRA:- Nos termos da escritura de venda e compra, lavrada aos 09 de 
agosto de 1996, Livro 136 fls. 14/16, pelo Tabelionato de Campo Limpo Paulista, o imóvel desta matrícula foi adquirido por 
MARCOS JESUS PEREIRA, brasileiro, bancário, RG n°14.850.258-SP e CIC n°050.097.918-97, domiciliado à Rua 21 de 
Abril, n°26, Bairro Vila Rica, em Atibaia-SP, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6515/77. 
com CELI VALQUIRIA DE MOURA PEREIRA, brasileira, assistente comercial, RG n°11.967.952-8-SP e CIC 
n°029.231.988-67, por compra feita aos proprietários HIROTARO KOBARA e sua mulher ELZA ITSUKO KOBARA, já 
qualificados, pelo preço de R$5.300.00 (VV R$7.883,75).- Microfilme n°150.893 .- Jundiaí, 26.01.98 .-Registrado por(José 
Alfredo Fortarel Barboza, escrevente).-AV06-PENHORA- Protocolo n°388.122, em 27/06/2017. Protocolo online 
PH000169876. Nos termos da certidão de penhora, expedido aos 27 de junho de 2017, extraído dos autos da ação de 
Execução Civil, processo com ordem n°0002126-1320168260115, em trâmite no 2°Ofício Judicial do Foro Central da 
Comarca de Campo Limpo Paulista - SP movida por CONDOMÍNIO CHÁCARA DE CAMPO VERDE, inscrita no CNPJ 
n°59.029.041/0001-53, contra: MARCOS JESUS PEREIRA,CPF n°050.097.918-97, procede-se a penhora sobre este 
imóvel, de propriedade dos executados, em favor do exequente para garantia da dívida no valor de R$ 110.697,521, tendo 
sido nomeado depositário o Sr. Marcos Jesus Pereira. Isenta de custas e de emolumentos. Jundiaí, 04 de julho de 2017. 
Conferido por Rosane Aparecida Sereguin. Averbado por (Jeferson Antonio Ferreira dos Santos, escrevente). VALOR 
TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 1.217.503,85 (um milhão, duzentos e dezessete mil, quinhentos e três reais e oitenta e cinco 
centavos), atualizados até setembro de 2021 pela tabela de correção monetária do TJSP. VALOR CORRESPONDENTE 
À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 608.751,92 (seiscentos e oito mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centa-
vos). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua João de Barro,1765 (Antiga Rua 01) – Chácaras de Campo Verde, Campo Limpo 
Paulista – SP. O imóvel será vendido “AD CORPUS” no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes das datas designadas para alienação judicial. ÔNUS: 
Consta o valor de R$ 16.050,00 (dezesseis mil e cinquenta reais) de débitos relativos à IPTU, tais quais encontram-se 
inscritos na Dívida Ativa, consultados até setembro de 2021. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na 
rede mundial de computadores, no site da leiloeira www.tmleiloes.com.br  em conformidade com o disposto no artigo 887, 
§ 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e descrições detalhadas do bem. LANCES ON-LINE: O leilão em 
questão terá início no dia 30/09/2021 às 14:00 horas, e se encerrará no dia 26/10/2021 às 14:00. Serão captados lances 
on-line através do site: www.tmleiloes.com.br. Os interessados deverão estar cadastrados e habilitados na plataforma di-
gital mencionada com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência ao início do leilão. Qualquer forma de proposta/lance 
apresentado será conduzido para apreciação do MM. Juízo. DO INCREMENTO: O incremento somente poderá ser alte-
rado pela Leiloeira. Qualquer usuário que de alguma maneira altere os valores do incremento, ou utilize as ferramentas do 
site para tumultuar o pregão, terá o seu cadastro bloqueado, além de ficar impedido de participar de outros leilões. DA 
DESISTÊNCIA: Em caso de não pagamento ou desistência da arrematação, o bem passará automaticamente ao 2º par-
ticipante do leilão, tal qual somente terá a arrematação garantida após a realização do pagamento. DA VISITAÇÃO: 
Constitui ônus dos interessados examinar os bens a serem apregoados. As visitas, só serão autorizadas mediante cadas-
tro prévio no site: www.tmleiloes.com.br. Após a realização do cadastro, deverão ser agendadas através do e-mail: conta-
to@tmleiloes.com.br, ou pelo telefone (11) 3237-0069. As visitas somente serão autorizadas até 2 (dois) dias antes da data 
de abertura do leilão. OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Quaisquer ônus sobre o bem e todas as providências e des-
pesas relativas à transferência do bem, desocupação, ITBI, certidões, registro, débitos de IPTU, além de demais taxas e 
impostos e outras despesas pertinentes, correrão por conta do arrematante. DA ADJUDICAÇÃO: Na hipótese do exe-
quente realizar a adjudicação dos bens antes, durante, ou após o leilão, este ficará obrigado a efetuar o pagamento de 3% 
( três por cento) sob o valor total dos imóveis adjudicados, a título de comissão. DA ARREMATAÇÃO: O arrematante 
deverá assinar o auto de arrematação, conforme disposição do art. 903 do CPC, (Qualquer que seja a modalidade do 
leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e 
irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o 
§ 4º, deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos). PAGAMENTO E RECIBO DE AR-
REMATAÇÃO: O pagamento deverá ser efetuado à vista ou parcelado. Sendo que se houver parcelamento, a carta de 
arrematação somente será expedida após o pagamento da última parcela. O preço do bem arrematado deverá ser depo-
sitado em juízo, através de guia judicial do Banco do Brasil, no prazo de 24 horas da arrematação. Decorrido o prazo sem 
que o arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplica-
ção das medidas legais cabíveis. Caso não haja licitantes, o recebimento de propostas condicionais será levado para 
apreciação do MM. Juízo. Obs.: O não pagamento da arrematação acarretará ao pagamento de 10% (dez por cento) 
de multa sob o valor do lance, além do pagamento integral da comissão da leiloeira. COMISSÃO: A comissão devi-
da a leiloeira será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, comissão essa não incluída no valor do lance 
vencedor, deverá ser paga diretamente a leiloeira (artigo 17 do Provimento CSM n. 1625/2009), que será paga pelo arre-
matante, e não será devolvida 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. DA REMIÇÃO E DESISTÊNCIA: Nos ca-
sos de remição e desistência da praça pelo(a)(s) exequente(s), e apenas se elas ocorrerem após a publicação de editais, 
a parte que remiu ou desistiu deverá arcar com os custos do leiloeiro, ora fixados em 1%sobre o valor atualizado da ava-
liação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente, junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 
3237-0069, e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou ainda no endereço da leiloeira situada na Praça Dom José Gaspar, nº 
134, 14º andar – São Paulo/SP. Fica o  EXECUTADO, na pessoa de seu representante legal e demais interessados, IN-
TIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos 
seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar sê-a 
feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. DR. MARCEL NAI KAI LEE - 
Juiz de Direito

 

Mais Informações: (11) 3237-0069
www.thaismoreiraleiloes.com.br

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO LIMPO PAULISTA/SP.

*Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF. EDITAL DE LEILÃO dos bens abaixo descritos, 
para conhecimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO da requerida JESSICA DE MENEZES GUEDES, 
brasileira, inscrita no CPF/MF sob nº 339.821.278-66, residente e domiciliada a Rua do Rossi, 900, Chácara Ivoturucaia, 
na cidade de Campo Limpo Paulista, estado de São Paulo, CEP: 13.234-300 e demais interessados, extraída dos autos da 
Execução de Despesas Condominiais, promovida por PARQUE JARDIM PAULISTA, condomínio edilício devidamente 
inscrito no C.N.P.J. sob n: 24.639.327/0001-76, estabelecida à Rua Nove de Julho, 93, Vila Imape, na cidade de Campo 
Limpo Paulista, estado de São Paulo, CEP: 13.231-130. VALOR APROXIMADO DA AÇÃO: R$ 26.409,14 (vinte e seis 
mil, quatrocentos e nove reais e quatorze centavos). Processo sob o nº 1001387-86.2017.8.26.0115. O DR. MARCEL 
NAI KAI LEE, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Campo Limpo Paulista/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por 
este Juízo processam-se os autos da Execução de Despesas Condominiais em face de JESSICA DE MENEZES 
GUEDES. O leilão será realizado com fulcro no artigo 879 e seguintes do CPC, bem como no Prov. CSM 1625/2009 do 
TJSP, através do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça Dom José 
Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: thais@tmleiloes.com.br, que levará a público, leilão de venda e 
arrematação na modalidade on-line com 1ª Leilão que terá início em 01/10/2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 
15/10/2021 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor 
de avaliação, e não havendo licitantes se iniciará o 2ª Leilão no dia 15/10/2021 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 
19/10/2021 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 50% de avaliação.  CONDUÇÃO 
DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira, Thais Silva Moreira de Sousa, devidamente matriculada na JUCESP 
sob nº 1.050, e-mail: thais@tmleiloes.com.br. DESCRIÇÃO DO BEM: LOTE ÚNICO: VEÍCULO CHEVROLET AGILE LTZ 
BRANCO, ANO 2012/2013, FLEX, PLACA OOA 6550, RENAVAM 00508278708. VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 
32.739,00 (trinta e dois mil e setecentos e trinta e nove reais), valor correspondente a tabela FIPE para setembro de 2021. 
VALOR CORRESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 16.369,50 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e nove reais e 
cinquenta centavos). O bem móvel será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituin-
do ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para alienação judicial. DA PUBLICAÇÃO 
DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio da leiloeira www.tmleiloes.com.br  em 
conformidade com o disposto no artigo 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e descrições detalhadas 
do bem. ÔNUS: Constam aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) de débitos, consultados até setembro de 2021, 
referentes Dívida Ativa, IPVA, DPVAT, licenciamento e outros. LANCES ON-LINE: O leilão em questão terá início no 
dia 01/10/2021 às 14:00 horas, e se encerrará no dia 19/10/2021 às 14:00. Serão captados lances on-line através do 
site: www.tmleiloes.com.br. Os interessados deverão estar cadastrados e habilitados na plataforma digital mencionada 
com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência ao início do leilão. Qualquer forma de proposta/lance apresentado será 
conduzido para apreciação do MM. Juiz. DO INCREMENTO: O incremento somente poderá ser alterado pela Leiloeira. 
Qualquer usuário que de alguma maneira altere os valores do incremento, ou utilize as ferramentas do site para tumultuar 
o pregão, terá o seu cadastro bloqueado, além de ficar impedido de participar de outros leilões. DA DESISTÊNCIA: Em 
caso de não pagamento ou desistência da arrematação, o bem passará automaticamente ao 2º participante do leilão, 
tal qual somente terá a arrematação garantida após a realização do pagamento. DA VISITAÇÃO: Constitui ônus dos 
interessados examinar os bens a serem apregoados. As visitas, só serão autorizadas mediante cadastro prévio no site: 
www.tmleiloes.com.br. Após a realização do cadastro, deverão ser agendadas através do e-mail: contato@tmleiloes.com.
br, ou pelo telefone (11) 3237-0069. As visitas somente serão autorizadas até 2 (dois) dias antes da data de abertura do 
leilão. OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Quaisquer ônus sobre o bem e todas as providências e despesas relativas à 
transferência do bem, desocupação, ITBI, certidões, registro, débitos de IPTU, além de demais taxas e impostos e outras 
despesas pertinentes, correrão por conta do arrematante. DA ARREMATAÇÃO: O arrematante deverá assinar o auto de 
arrematação, conforme disposição do art. 903 do NCPC, (Qualquer que seja a modalidade do leilão, assinado o auto pelo 
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham 
a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º, deste artigo, assegurada 
a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos). DA ADJUDICAÇÃO: Na hipótese do exequente realizar a adjudi-
cação dos bens antes, durante, ou após o leilão, este ficará obrigado a efetuar o pagamento de 3% (três por cento) sob 
o valor total dos imóveis adjudicados, a título de comissão. PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: O pagamento 
deverá ser efetuado à vista, ou parcelado. O preço do bem arrematado deverá ser depositado em juízo, através de guia 
judicial do Banco do Brasil, no prazo de 24 horas da arrematação. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha 
realizado o depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais 
cabíveis. Caso não haja licitantes, o recebimento de propostas condicionais será levado para apreciação do MM. Juízo. 
Obs.: O não pagamento da arrematação acarretará ao pagamento de 10% (dez por cento) de multa sob o valor 
do lance, além do pagamento integral da comissão da leiloeira. COMISSÃO: A comissão devida à leiloeira será de 
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, comissão esta não incluída no valor do lance vencedor, deverá ser 
paga diretamente a leiloeira (artigo 17 do Provimento CSM n. 1625/2009), que será paga pelo arrematante, e não será 
devolvida 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. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente, junto 
ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3237-0069, e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou ainda no endereço 
da leiloeira situada na Praça Dom José Gaspar, nº 134, 14º andar – São Paulo/SP. Fica o EXECUTADO, na pessoa de 
seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver 
advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço 
constante do processo, a intimação considerar sê-a feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. DR. MARCEL NAI KAI LEE  - Juiz de Direito
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 A A Prefeitura de Guaru-
já abriu processo seletivo 
simplificado para a contra-
tação de 50 guarda-vidas 
temporários, além de 190 
vagas para cadastro reser-
va, conforme o edital nº 
001/2021 – Sedecon. As ins-
crições começaram no dia 
1º de setembro e seguem 
até o dia 17. O efetivo vai 
reforçar a segurança de ba-
nhistas na temporada de 
verão.

Para se candidatar é ne-
cessário ter idade mínima 
de 18 anos completos, ser 
brasileiro nato ou natura-
lizado, estar quite com as 
obrigações do serviço mi-
litar e em dia com a justi-
ça eleitoral, apresentando 
documentação comproba-
tória. Também é preciso ter 
capacidade física e mental 
para as atribuições do car-
go e formação escolar cor-
respondente ao ensino fun-
damental completo. Não há 
taxa de inscrição.

Os interessados preci-
sam comparecer ao Posto 
de Comando de Bombeiros 
Guarda-Vidas de Guarujá Guarujá abriu 50 vagas para guarda-vidas temporários de olho no verão que já está chegando

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

Guarujá contrata salva-vidas
OPORTUNIDADE. Ao todo, 50 profissionais serão contratados para atuar dentro do município durante o verão

que fica na Avenida Miguel 
Stéfano, 2.474, Enseada, das 
9h às 16h. No ato da ins-
crição, o candidato deverá 
apresentar documento de 
identidade original e cópia, 
além de atestado médico 
recente.

O processo de seleção 
será realizado por meio de 
uma etapa única com duas 
provas que estão marcadas 
para serem realizadas no 
dia 24 de setembro. A divul-
gação da relação dos apro-
vados será publicada a par-
tir do dia 2 de outubro, no 
Diário Oficial de Guarujá.

SALÁRIO.
O trabalho de guarda-vidas 
temporário terá carga horária 
de 44 horas semanais, com o 
salário de R$ 1.470,00, mais 
adicional de insalubridade. O 
início das atividades está pre-
visto para 6 de outubro, com 
o curso de formação com du-
ração de 21 dias. Os guarda-
-vidas temporários vão atuar 
durante toda temporada de 
verão, com término do con-
trato no dia 23 de março de 
2022. (DL)

FIQUE LIGADO

Vagas
50

Inscrições
Até 17/09
https://www.
guaruja.sp.gov.br/

Salário
R$ 1.470,00

Taxa de inscrição
Gratuita

 A Assim como Guarujá, a 
Prefeitura de Praia Grande 
abriu inscrições para proces-
so seletivo que busca contra-
tar, de forma temporária, au-
xiliares de guarda-vidas. O 
período de registro, que foi 
aberto no dia 3 de setembro, 
segue até o dia 30. Os inte-
ressados em participar do 
certame devem se inscrever 
no portal Sympla.

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

Pessoas de ambos os se-
xos podem participar do 
processo seletivo, que será 
realizado em etapa única 

PG abre 45 vagas temporárias para guarda-vidas

Guarda-Vidas atuarão em Praia Grande entre dezembro e março

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

mediante aplicação de duas 
provas. A primeira será rea-
lizada no dia 4 de outubro 
de 2021 na piscina ao lado 
do 2º Grupamento de Bom-
beiros Marítimos, localizado 
na Rua Gilberto Fouad Beck, 
110, no Balneário Maracanã, 
em Praia Grande, onde os 
candidatos serão submeti-
dos a teste que consistirá 
em nado de 200 metros em 
piscina.

A segunda prova será rea-
lizada 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 Aveni-
da Presidente Castelo Bran-
co, no Balneário Maracanã, e 
consistirá de um teste de re-
sistência física, onde os can-
didatos deverão correr/an-
dar na areia por mil metros 

em uma praia, sob a supervi-
são de um Bombeiro Militar, 
sinalizar riscos e orientar os 
frequentadores sobre os mes-
mos. Além disso, o guarda-vi-
das realizará, quando neces-
sário, salvamento simples de 
banhistas que possam estar 
em risco na água.

A divulgação da relação 
dos aprovados será realizada 
no dia 24 de novembro. A car-
ga horária total é de 40 horas 
semanais e os aprovados re-
ceberão salário bruto de R$ 
1.800,00. Para se inscrever, 
os interessados deverão aces-
sar o site www.praiagrande.sp.
gov.br e clicar na aba ‘Serviços 
Online’, depois em ‘Concursos 
Públicos e Processos Seleti-
vos’, abrir o edital de abertura 
do processo seletivo e clicar 
no link https://bit.ly/3trYiuQ 
onde o edital completo está 
disponível. (DL)

em até oito minutos.
Os profissionais que vie-

rem a ser aprovados no pro-
cesso seletivo deverão atuar 

nas praias do município rea-
lizando proteção dos banhis-
tas, que consiste em identifi-
car os riscos de afogamento 

FIQUE LIGADO

Vagas
45

Inscrições
Até 30/09
https://bit.
ly/3trYiuQ

Salário
R$ 1.800,00

Taxa de inscrição
Gratuita

 A Profissionais do ramo 
de tecnologia que estejam 
procurando uma recolo-
cação no mercado de tra-
balho ou em busca de no-
vas oportunidades podem 
preparar os currículos e 
os e-mails porque o Cubo 
Itaú, hub destinado ao em-
preendedorismo na área, 
tem mais de mil vagas dis-
poníveis.

Abertas no começo da 
segunda semana de setem-
bro, as 1.500 vagas para di-
ferentes cargos incluem, 
em alguns casos, possibi-
lidade de home office. Al-
gumas das oportunidades 
são para o Itaú, CI&T e Eve-
ris, empresas que mantêm 
o Cubo Itaú, hub que abri-
ga centenas de startups em 
suas plataformas.

Na CI&T, há atualmente 
mais de 200 vagas abertas 
para ritmo de home office 
e pessoas de todo o Brasil 
podem se candidatar para 

as oportunidades. Dentre 
os profissionais buscados 
estão Product Designer, 
Software Architect e Data 
Engineer Pleno. Todos os 
detalhes podem ser confe-
ridos na url https://ciandt.
com/br/pt-br/carreiras

Em contrapartida, a Eve-
ris conta com 800 vagas 
abertas para diferentes es-
pecialidades profissionais 
e níveis de escolaridade, se 
tratando de vagas onde os 
contratados atuarão dentro 
de escritórios e os também 
chamados de ‘hubs de ser-
viços’. Os detalhes de todas 
as vagas, que incluem a ci-
dade de São Paulo, estão no 
link https://bit.ly/3jUmPpa

Por fim, o banco Itaú 
conta com quase mil anún-
cios que podem ser loca-
lizados na página da em-
presa no ‘99 Jobs’. Destes, 
mais da metade são para 
profissionais de tecnologia. 
Os detalhes estão na URL 

Cubo Itaú está com mais de mil vagas disponíveis

Algumas das oportunidades são para o Itaú, CI&T e Everis, empresas que mantêm o Cubo Itaú

JOHN SCHNOBRICH/UNSPLASH

também para o ramo de 
tecnologia. A lista completa 
está disponível no https://
cubo.network/jobs (DL)

https://www.99jobs.com/
itau-unibanco/jobs

Dentre outras empresas 
que fazem parte do Cubo 

Itaú, também existem va-
gas em empresas como a 
ClickSign, Supermercado-
Now e Quero Educação, 

FIQUE LIGADO

Vagas
1.500

Inscrições
Até preencher
https://cubo.
network/jobs

Salário
Até R$ 10 mil

Taxa de inscrição
Gratuita
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 A A Prefeitura de Guaru-
já abriu processo seletivo 
simplificado para a contra-
tação de 50 guarda-vidas 
temporários, além de 190 
vagas para cadastro reser-
va, conforme o edital nº 
001/2021 – Sedecon. As ins-
crições começaram no dia 
1º de setembro e seguem 
até o dia 17. O efetivo vai 
reforçar a segurança de ba-
nhistas na temporada de 
verão.

Para se candidatar é ne-
cessário ter idade mínima 
de 18 anos completos, ser 
brasileiro nato ou natura-
lizado, estar quite com as 
obrigações do serviço mi-
litar e em dia com a justi-
ça eleitoral, apresentando 
documentação comproba-
tória. Também é preciso ter 
capacidade física e mental 
para as atribuições do car-
go e formação escolar cor-
respondente ao ensino fun-
damental completo. Não há 
taxa de inscrição.

Os interessados preci-
sam comparecer ao Posto 
de Comando de Bombeiros 
Guarda-Vidas de Guarujá Guarujá abriu 50 vagas para guarda-vidas temporários de olho no verão que já está chegando

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

Guarujá contrata salva-vidas
OPORTUNIDADE. Ao todo, 50 profissionais serão contratados para atuar dentro do município durante o verão

que fica na Avenida Miguel 
Stéfano, 2.474, Enseada, das 
9h às 16h. No ato da ins-
crição, o candidato deverá 
apresentar documento de 
identidade original e cópia, 
além de atestado médico 
recente.

O processo de seleção 
será realizado por meio de 
uma etapa única com duas 
provas que estão marcadas 
para serem realizadas no 
dia 24 de setembro. A divul-
gação da relação dos apro-
vados será publicada a par-
tir do dia 2 de outubro, no 
Diário Oficial de Guarujá.

SALÁRIO.
O trabalho de guarda-vidas 
temporário terá carga horária 
de 44 horas semanais, com o 
salário de R$ 1.470,00, mais 
adicional de insalubridade. O 
início das atividades está pre-
visto para 6 de outubro, com 
o curso de formação com du-
ração de 21 dias. Os guarda-
-vidas temporários vão atuar 
durante toda temporada de 
verão, com término do con-
trato no dia 23 de março de 
2022. (DL)

FIQUE LIGADO

Vagas
50

Inscrições
Até 17/09
https://www.
guaruja.sp.gov.br/

Salário
R$ 1.470,00

Taxa de inscrição
Gratuita

 A Assim como Guarujá, a 
Prefeitura de Praia Grande 
abriu inscrições para proces-
so seletivo que busca contra-
tar, de forma temporária, au-
xiliares de guarda-vidas. O 
período de registro, que foi 
aberto no dia 3 de setembro, 
segue até o dia 30. Os inte-
ressados em participar do 
certame devem se inscrever 
no portal Sympla.

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

Pessoas de ambos os se-
xos podem participar do 
processo seletivo, que será 
realizado em etapa única 

PG abre 45 vagas temporárias para guarda-vidas

Guarda-Vidas atuarão em Praia Grande entre dezembro e março

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

mediante aplicação de duas 
provas. A primeira será rea-
lizada no dia 4 de outubro 
de 2021 na piscina ao lado 
do 2º Grupamento de Bom-
beiros Marítimos, localizado 
na Rua Gilberto Fouad Beck, 
110, no Balneário Maracanã, 
em Praia Grande, onde os 
candidatos serão submeti-
dos a teste que consistirá 
em nado de 200 metros em 
piscina.

A segunda prova será rea-
lizada 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 Aveni-
da Presidente Castelo Bran-
co, no Balneário Maracanã, e 
consistirá de um teste de re-
sistência física, onde os can-
didatos deverão correr/an-
dar na areia por mil metros 

em uma praia, sob a supervi-
são de um Bombeiro Militar, 
sinalizar riscos e orientar os 
frequentadores sobre os mes-
mos. Além disso, o guarda-vi-
das realizará, quando neces-
sário, salvamento simples de 
banhistas que possam estar 
em risco na água.

A divulgação da relação 
dos aprovados será realizada 
no dia 24 de novembro. A car-
ga horária total é de 40 horas 
semanais e os aprovados re-
ceberão salário bruto de R$ 
1.800,00. Para se inscrever, 
os interessados deverão aces-
sar o site www.praiagrande.sp.
gov.br e clicar na aba ‘Serviços 
Online’, depois em ‘Concursos 
Públicos e Processos Seleti-
vos’, abrir o edital de abertura 
do processo seletivo e clicar 
no link https://bit.ly/3trYiuQ 
onde o edital completo está 
disponível. (DL)

em até oito minutos.
Os profissionais que vie-

rem a ser aprovados no pro-
cesso seletivo deverão atuar 

nas praias do município rea-
lizando proteção dos banhis-
tas, que consiste em identifi-
car os riscos de afogamento 

FIQUE LIGADO

Vagas
45

Inscrições
Até 30/09
https://bit.
ly/3trYiuQ

Salário
R$ 1.800,00

Taxa de inscrição
Gratuita

 A Profissionais do ramo 
de tecnologia que estejam 
procurando uma recolo-
cação no mercado de tra-
balho ou em busca de no-
vas oportunidades podem 
preparar os currículos e 
os e-mails porque o Cubo 
Itaú, hub destinado ao em-
preendedorismo na área, 
tem mais de mil vagas dis-
poníveis.

Abertas no começo da 
segunda semana de setem-
bro, as 1.500 vagas para di-
ferentes cargos incluem, 
em alguns casos, possibi-
lidade de home office. Al-
gumas das oportunidades 
são para o Itaú, CI&T e Eve-
ris, empresas que mantêm 
o Cubo Itaú, hub que abri-
ga centenas de startups em 
suas plataformas.

Na CI&T, há atualmente 
mais de 200 vagas abertas 
para ritmo de home office 
e pessoas de todo o Brasil 
podem se candidatar para 

as oportunidades. Dentre 
os profissionais buscados 
estão Product Designer, 
Software Architect e Data 
Engineer Pleno. Todos os 
detalhes podem ser confe-
ridos na url https://ciandt.
com/br/pt-br/carreiras

Em contrapartida, a Eve-
ris conta com 800 vagas 
abertas para diferentes es-
pecialidades profissionais 
e níveis de escolaridade, se 
tratando de vagas onde os 
contratados atuarão dentro 
de escritórios e os também 
chamados de ‘hubs de ser-
viços’. Os detalhes de todas 
as vagas, que incluem a ci-
dade de São Paulo, estão no 
link https://bit.ly/3jUmPpa

Por fim, o banco Itaú 
conta com quase mil anún-
cios que podem ser loca-
lizados na página da em-
presa no ‘99 Jobs’. Destes, 
mais da metade são para 
profissionais de tecnologia. 
Os detalhes estão na URL 

Cubo Itaú está com mais de mil vagas disponíveis

Algumas das oportunidades são para o Itaú, CI&T e Everis, empresas que mantêm o Cubo Itaú

JOHN SCHNOBRICH/UNSPLASH

também para o ramo de 
tecnologia. A lista completa 
está disponível no https://
cubo.network/jobs (DL)

https://www.99jobs.com/
itau-unibanco/jobs

Dentre outras empresas 
que fazem parte do Cubo 

Itaú, também existem va-
gas em empresas como a 
ClickSign, Supermercado-
Now e Quero Educação, 

FIQUE LIGADO

Vagas
1.500

Inscrições
Até preencher
https://cubo.
network/jobs

Salário
Até R$ 10 mil

Taxa de inscrição
Gratuita
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 D Quem ainda estiver com a situação pendente pode consultar o andamento do processo pelo Meu INSS

AGENCIA

O INSS está revisando cerca 
de 200 mil auxílios-doen-
ça que foram liberados sem 
perícia em 2020, quando as 
agências da Previdência So-

cial ficaram fechadas por causa da pan-
demia da Covid-19.

Na época, foi definido que a autarquia 
iria pagar uma antecipação do benefício 
no valor de um salário mínimo. Poste-
riormente, se ficasse comprovado que a 
pessoa tinha direito a um valor maior e 
que realmente estava incapacitada para o 
trabalho, receberia a diferença.

De acordo com o INSS, 3 milhões de 
pedidos de antecipação foram feitos em 
todo o Brasil, sendo que um milhão de 
solicitações foram concedidas e 200 mil 
ainda estão em análise. Não foi informa-
do um prazo para que essas revisões se-
jam finalizadas.

Quem ainda estiver com a situação 

pendente pode consultar o andamento 
do processo pelo Meu INSS (no site ou 
no aplicativo).

No caso do trabalhador que ainda 
não recebeu nenhuma resposta, não 
existe um caminho específico para soli-
citação do pagamento da diferença.

Especialistas ouvidos pelo Agora afir-
mam que é possível fazer esse pedido 
na aba “Agendamentos/solicitações” 
do Meu INSS e, em seguida, em “Atuali-
zações para manutenção do benefício 
e outros serviços” e, por fim, na opção 
“Solicitação de pagamento de benefício 
não recebido”.

Especialista em direito previdenciá-
rio, o advogado Rômulo Saraiva explica 
que o valor exato do auxílio-doença é 
informado na carta de concessão do be-
nefício, enviada pelo INSS. A diferença 
entre esse valor e os R$ 1.045 da anteci-
pação é que deve ser pleiteada. (FP)

De acordo com o 
INSS, 3 milhões 
de pedidos de 
antecipação 
foram feitos, 
sendo que 
um milhão de 
solicitações 
foram concedidas 
e 200 mil ainda 
estão em análise

INSS revisa 200 mil auxílios-
doença liberados sem perícia

Fique 
ligado 

NOTAS

 A Grandes companhias dos 
Estados Unidos passaram a co-
brar a imunização completa 
contra a Covid para o retorno 
presencial, e o governo de Joe 
Biden anunciou na quinta-fei-
ra (9) que vai transformar a 
medida em uma regra federal 
a todas as empresas com mais 
de cem empregados.

No Brasil, a Gol está en-
tre as primeiras a determinar 
a vacina como critério para 
o trabalho. O anúncio públi-
co, em 26 de agosto, mexeu 
com gestores de várias com-
panhias, que começaram a de-
bater um modelo a ser imple-
mentado. O tema já ganhava 
relevância nas áreas de recur-
sos humanos à medida que a 
vacinação ganhou tração no 
Brasil.

Coca-Cola, Uber, Ford, Goo-
gle, Deloitte, Twitter e Face-
book são exemplos de mul-
tinacionais que demandam 
imunização nos Estados Uni-
dos. Com exceção do Twitter, 
as filiais brasileiras, até agora, 
não seguem a mesma ordem 
da matriz. A maioria justifica 
que ainda mantém as equipes 
em home office, pelo menos 
até o fim do ano.

Entre os principais proto-
colos corporativos relaciona-
dos à vacinação no Brasil estão 
ações de conscientização, for-
mulários digitais para que em-
pregados preencham com seu 
status de imunização –embo-
ra a adesão seja voluntária– e 

Empresas avaliam 
exigir vacinação 

testes semanais de PCR.
O jornal Folha de S.Paulo 

apurou com multinacionais 
que o atraso em relação às ma-
trizes americanas é reflexo do 
momento de imunização do 
Brasil, que vacinou 33%, da po-
pulação, enquanto nos Esta-
dos Unidos, o patamar é de 
54%. Outra diferença é que a 
resistência de vacinação en-
tre americanos é maior, o que 
teria incentivado as empresas 
americanas a agirem.

Em pronunciamento na 
quinta, Biden afirmou que é 
papel das empresas assegu-
rar “que sua força de trabalho 
esteja completamente vaci-
nada” ou exigir dos que não 
se vacinarem que obtenham 
um teste com resultado ne-
gativo ao menos uma vez por 
semana.

“Uma clara minoria de 
americanos apoiados por uma 
clara minoria de funcionários 
de cargos eletivos impedem o 
país de virar a página” da pan-
demia, disse o democrata.

Entre as big techs, o Twit-
ter é a única que determinou 
vacinação mandatória para o 
retorno ao escritório no Brasil. 
“Para a segurança de nossos 
funcionários, quem deseja re-
tornar aos nossos escritórios 
deve estar vacinado e apre-
sentar comprovante de vaci-
nação”, disse em nota.

A decisão de voltar a traba-
lhar de modo presencial será 
dos empregados. (FP)

 A A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerada a 
inflação oficial do país, subiu, 
novamente, de 7,58% para 8%, 
neste ano. É a 23ª elevação con-
secutiva na projeção. A esti-
mativa está no boletim Focus 
de ontem (13), pesquisa divul-
gada semanalmente pelo Ban-
co Central (BC), com a projeção 
para os principais indicadores 
econômicos.

Para 2022, a estimativa 
de inflação é de 4,03%. Para 
2023 e 2024, as previsões são 
de 3,25% e 3,03%, respectiva-
mente.

A projeção para 2021 está 
acima da meta de inflação que 

deve ser perseguida pelo BC. 
A meta, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional, é de 
3,75% para este ano, com inter-
valo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite infe-
rior é de 2,25% e o superior de 
5,25%.

Em agosto, puxada pelos 
combustíveis, a inflação subiu 
0,87%, a maior inflação para 
o mês desde o ano 2000, de 
acordo com o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Com isso, o indicador 
acumula altas de 5,67% no ano 
e de 9,68% nos últimos 12 me-
ses, o maior acumulado des-
de fevereiro de 2016, quando 
o índice alcançou 10,36%. (AB)

Inflação: instituições 
elevam a estimativa

 A O número de pedidos de 
recuperação judicial aumen-
tou 50% em agosto ao chegar 
aos 111, contra os 74 do mês 
anterior. De acordo com o In-
dicador de Falências e Recu-
peração Judicial da Serasa Ex-
perian, o mês de agosto foi o 
que registrou o maior núme-
ro de pedidos desde o come-
ço de 2021. 

A maior parte das requisi-
ções partiram do segmento do 
comércio (43,2%).

“O crescimento expressi-
vo das requisições está ligado 
diretamente aos riscos eco-
nômicos que vêm se elevan-
do desde o início de agosto 
no país. As questões políticas, 
a crise hídrica e o aumento 
da inflação passaram a afetar 
negativamente a saúde finan-
ceira dos consumidores, o que 
prejudica, principalmente, os 

negócios do segmento de co-
mércio e as micro e pequenas 
empresas, que ainda estavam 
se reerguendo com o relaxa-
mento das medidas restritivas 
referentes a pandemia”, disse 
o economista da Serasa Expe-
rian, Luiz Rabi.

Segundo os dados, os pedi-
dos de falência em agosto re-
gistraram queda de 0,5%, tota-
lizando 95 solicitações ante as 
100 registradas em julho. 

O destaque também ficou 
para as micro e pequenas em-
presas, com 60 requisições, se-
guidas pelos negócios de mé-
dio porte (19) e grande (16). 

O segmento que mais de-
mandou pelo recurso foi o de 
serviços, que teve 60 pedidos 
no período. Em sequência es-
tão a indústria (19), o comércio 
(16) e o setor primário, que não 
teve nenhuma solicitação. (FP)

Pedidos de recuperação 
judicial crescem 50%

 D Mais de 7,3 milhões de segurados precisam fazer a prova

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Fique atento aos prazos 
da prova de vida do INSS

IMPORTANTE. Quem não cumprir a exigência terá sanções que podem chegar à 
suspensão do pagamento de benefícios por falta de atualização cadastral

Mais de 7,3 
milhões 
de segu-
rados do 
Instituto 

Nacional do Seguro Social 
(INSS) ainda precisam fa-
zer a prova de vida até de-
zembro de 2021. Quem não 
cumprir a exigência terá 
sanções que podem chegar 
à suspensão do pagamento 
de benefícios por falta de 
atualização cadastral.

Com a decisão do pre-
sidente Jair Bolsonaro de 
vetar a suspensão da prova 
de vida até dezembro de 
2021, que foi aprovada pelo 
Congresso, os beneficiá-
rios do INSS precisam ficar 
atentos ao calendário.

O prazo varia conforme 
o mês em que o recadas-
tramento deveria ter sido 
feito em 2020. Quem faria 
a prova de vida em setem-
bro ou outubro de 2020 e 
ainda não fez a atualiza-
ção deve realizar o proce-
dimento até o dia 30 de se-
tembro deste ano.

Em outubro, será a vez 
de quem teria que fazer a 
comprovação em novem-
bro e dezembro de 2020. O 
segurado não é obrigado a 
esperar até o mês em que o 
prazo dele acaba.

ETAPAS.
A não realização do cadas-
tramento não implica em 
cancelamento imediato do 
benefício, antes disso há ou-
tras duas etapas: bloqueio e 
suspensão do pagamento. 
Durante o mês de setembro, 
quem teve o benefício blo-
queado em junho entra ago-

ra na etapa de suspensão. Se 
ainda assim não atualizar os 
dados nessa segunda etapa, 
o benefício será cancelado.

CORTES.
Segurados que já tiverem 
seus benefícios bloqueados 
e suspensos podem reati-
vá-los diretamente no ban-

co. Benefícios cancelados 
também podem ser reati-
vados. Nesse caso, o segura-
do terá que ligar para a cen-
tral 135 e agendar o serviço 
de reativação de benefício. 
Esse procedimento também 
pode ser feito pelo aplicati-
vo Meu INSS. Após acessar 
o Meu INSS com o número 
do CPF e a senha cadastrada, 
busque por Reativar Benefí-
cio, na lupa.

O recadastramento é 
feito no banco onde o apo-
sentado ou pensionista re-
cebe seu benefício (no gui-
chê de atendimento, pelo 
caixa eletrônico e até pelo 
internet banking, em al-
guns casos). 

MAIORES DE 80.
Maiores de 80 anos e pes-
soas a partir de 60 anos que 
tenham dificuldade de loco-
moção podem fazer a pro-
va de vida em domicílio. O 
beneficiário ou um familiar 
pode agendar, pelo 135 ou 
pelo Meu INSS, uma visita de 
um funcionário do órgão. Os 
segurados com biometria ca-
dastrada no TSE (via título de 
eleitor) e no Detran podem 
fazer a prova de vida digital, 
por meio do Meu INSS. (AB)
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Broker Gestão de Negócios Ltda.
CNPJ/ME nº 22.106.993/0001-13 - NIRE 35.229.049.311

6ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito: (a) Noon 5 - Administração e Intermediação 
em Negócios S.A., sociedade por ações com sede em São Paulo/SP, na Rua Doutor Mello Nogueira, 
105, sala 505, Vila Baruel, CEP 02510-040, com seus atos constitutivos devidamente arquivados 
perante a JUCESP/NIRE 35.30047628-0, CNPJ/ME nº 21.550.098/0001-20, neste ato representada, 
na forma de seu estatuto social, por seu Diretor Presidente, o Sr. Robson José Crocco, abaixo 
qualificado (“Noon 5”); única sócia da Broker Gestão de Negócios Ltda., sociedade empresária 
limitada com sede em São PauloSP, na Rua Doutor Mello Nogueira, 105, sala 504, Vila Baruel, CEP 
02510-040, CNPJ/ME nº 22.106.993/0001-13, com seus atos constitutivos devidamente arquivados 
perante a JUCESP/NIRE 35.22904931-1 (“Sociedade”), e, ainda, na qualidade de sócios ingressantes: 
(b) Robson José Crocco, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, 
RG nº 04.881.021-6 SSP/SP, CPF/ME nº 524.208.688-20, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na 
Alameda dos Jurupis, 900, apartamento 73, Indianópolis, CEP 04088-002 (“Robson”); (c) Marcelo 
Augusto Bocardo de Sá, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, 
RG nº 25.967.624-x SSP/SP, CPF/ME nº 289.254.218-95, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na 
Rua Silvio Rodini, 247, apartamento 25, Vila Dom Pedro II, CEP 02241-000 (“Marcelo”); (d) Paulo 
Eduardo Gomes, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG nº 
18.410.309-5 SSP/SP, CPF/ME nº 076.266.368-56, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua 
Maria Curupaiti, 955, apartamento 181, Vila Ester, CEP 02452-002 (“Paulo”); e (e) Edmilson Antônio 
Lubraico, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG nº 
18.627.244-3 SSP/SP, CPF/ME nº 145.303.218-51, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua 
Comendador Quirino Teixeira, 101, casa 1, Jardim Leonor Mendes, CEP 02348-060 (“Edmilson”); 
Resolvem alterar o Contrato Social da Sociedade, como ora de fato o tem, nos seguintes termos: 1. 
Incorporação de Acervo Cindido: 1.1. Neste ato, a sócia Noon 5: (a) aprova o Protocolo e Justificação 
de Cisão Parcial celebrado em 29/07/2021 entre a Sociedade e a Noon 5, o qual estabelece os termos 
e condições da cisão parcial da Noon 5 seguida de incorporação do acervo cindido pela Sociedade 
(respectivamente, “Cisão Parcial” e “Protocolo e Justificação”). O Protocolo e Justificação ora aprovado 
integra o presente instrumento como Anexo I; (b) ratifica a contratação da Tríade Consultores Ltda. - 
EPP, sociedade empresária limitada de pequeno porte, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Nove 
de Julho, 5569, 2º andar, Jardim Paulista, CEP 01407-200, com s  eu Contrato Social de constituição e 
alterações posteriores registrados no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas 
Jurídicas de São Paulo, estando à última datada de 08/11/2017, registrada sob n° 447.059 em 
05/02/2018, CNPJ/ME nº 67.141.440/0001-30 e no CRC/SP n° 2SP 016577/0-5 (“Empresa 
Especializada”), para (i) avaliar o valor contábil do acervo líquido a ser cindido da Noon 5 e incorporado 
pela Sociedade nos termos do Protocolo e Justificação com base no balanço patrimonial da Noon 5 
levantado em 31/05/2021 (respectivamente, “Data Base” e “Acervo Cindido”) e (ii) elaborar o respectivo 
laudo de avaliação contábil para fins de implementação da Cisão Parcial (“Laudo de Avaliação”); (c) 
aprova o Laudo de Avaliação, o qual apurou que o valor contábil do Acervo Líquido Cindido é, na Data 
Base, de R$344.000,00. O Laudo de Avaliação integra o Protocolo e Justificação como Anexo A; e (d) 
aprova a incorporação do Acervo Cindido pela Sociedade nos termos e em conformidade com o 
Protocolo e Justificação. 2. Cessão e Transferência de Quotas: 2.1. Em decorrência da aprovação da 
Cisão Parcial com a incorporação do Acervo Líquido Cindido pela Sociedade, nos termos do Protocolo 
e Justificação, a sócia Noon 5, retirando-se da Sociedade, cede e transfere neste ato todas as 344.000 
quotas da Sociedade de sua titularidade, totalmente subscritas e integralizadas, livres e desembaraçadas 
de todos e quaisquer ônus e/ou gravames e com todos os direitos e prerrogativas inerentes a tais 
quotas, com valor nominal de R$1,00 cada uma, da seguinte forma: (a) 86.024 quotas são cedidas e 
transferidas diretamente pela sócia Noon 5 para Robson, nos termos do Protocolo e Justificação; (b) 
85.992 quotas são cedidas e transferidas diretamente pela sócia Noon 5 para Marcelo, nos termos do 
Protocolo e Justificação; (c) 85.992 quotas são cedidas e transferidas diretamente pela sócia Noon 5 
para Paulo, nos termos do Protocolo e Justificação; e (d)  85.992 quotas são cedidas e transferidas 
diretamente pela sócia Noon 5 para Edmilson, nos termos do Protocolo e Justificação. 2.1.1. Robson, 
Marcelo, Paulo e Edmilson ingressam neste ato na Sociedade na qualidade de sócios, anuindo 
expressamente com todos os termos e condições do contrato social ora consolidado, o qual é do inteiro 
conhecimento de cada um deles. 3. Aumento do Capital Social: 3.1. Tendo em vista que o capital 
social encontra-se totalmente integralizado, os sócios decidem aumentar o capital social da Sociedade, 
dos atuais R$344.000,00 para R$1.106.000,00, um aumento, portanto, no montante de R$762.000,00, 
mediante a emissão de 762.000 novas quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmente 
subscritas e integralizadas pelos sócios ingressantes, acima qualificados, mediante a capitalização de 
lucros existentes na Sociedade, conforme balanço levantado em 31/05/2021, distribuídas da seguinte 
forma: (a) 190.551 novas quotas são subscritas e integralizadas, nesta data, no valor total de 
R$190.551,00 por Robson; (b) 190.483 novas quotas são subscritas e integralizadas, nesta data, no 
valor total de R$190.483,00 por Marcelo; (c) 190.483 novas quotas são subscritas e integralizadas, 
nesta data, no valor total de R$190.483,00 por Paulo; e (d) 190.483 novas quotas são subscritas e 
integralizadas, nesta data, no valor total de R$190.483,00 por Edmilson. 4. Cessão e Transferência de 
Quotas por Robson: 4.1. O sócio Robson, neste ato, cede e transfere à Marcelo, Paulo e Edmilson, 
75 quotas da Sociedade de sua titularidade, totalmente subscritas e integralizadas, livres e 
desembaraçadas de todos e quaisquer ônus e/ou gravames e com todos os direitos e prerrogativas 
inerentes a tais quotas, e com valor nominal de R$1,00 cada uma, da seguinte forma: (a) 25 quotas são 
cedidas e transferidas por Robson à Marcelo; (b) 25 quotas são cedidas e transferidas por Robson à 
Paulo; e (c) 25 quotas são cedidas e transferidas por Robson à Edmilson. 4.2. Em virtude das cessões 
e transferências do item 2.1, do aumento do capital social previsto no item 3.1 e das cessões e 
transferências prevista no item 4.2 acima, fica alterado o caput da Cláusula Quinta do contrato social 
da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Cláusula 5ª  - O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$1.106.000,00, dividido em 1.106.000 quotas, no valor 
nominal de R$1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: Sócio  - Quotas  - Valor (R$)  - 
Porcentagem: Robson José Crocco - 276.500 - 276.500,00 - 25%; Marcelo Augusto Bocardo de Sá - 
276.500 - 276.500,00 - 25%; Paulo Eduardo Gomes - 276.500 - 276.500,00 - 25%; Edmilson Antônio 
Lubraico - 276.500 - 276.500,00 - 25%; Total - 1.106.000 - 1.106.000,00 - 100%”. 5. Consolidação do 
Contrato Social: 5.1. Tendo em vista as deliberações acima, resolvem os sócios consolidar o contrato 
social da Sociedade, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Contrato Social da Broker 
Gestão de Negócios Ltda. - CNPJ/ME nº 22.106.993/0001-13 - NIRE 35.229.049.311 - Capítulo I - 
Denominação, Sede e Duração - Cláusula 1º - A Sociedade, estruturada sob a forma de sociedade 
empresária limitada, atuará sob a denominação social de Broker Gestão de Negócios Ltda. 
(“Sociedade”), e será regida pelo presente Contrato Social, pela Lei nº 10.406, de 10/01/2002 e 
regulamentação aplicável. Havendo lacuna ou omissão legal, a Sociedade se regerá supletivamente 
pelas disposições da legislação relativa às sociedades por ações. Cláusula 2ª - A Sociedade possui 
sede e foro na Rua Doutor Mello Nogueira, 105, sala 504, Vila Baruel, São Paulo/SP, CEP 02510-040. 
Parágrafo Único. A Sociedade poderá, por resolução dos sócios representando a totalidade do capital 
social, abrir, transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer parte do território nacional 
ou no exterior, fixando, para os fins legais, o capital de cada uma delas, a ser destacado do capital 
social. Cláusula 3ª - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Objeto Social - 
Cláusula 4ª - A Sociedade tem por objeto social: (i) as atividades de cobrança de faturas e de dívidas 
para clientes e a transferência aos clientes dos pagamentos recebidos; (ii) as atividades de compilação 
de informações, como históricos de crédito, de emprego, para empresas clientes; (iii) o fornecimento de 
informações sobre a capacidade de endividamento de pessoas e de empresas a instituições financeiras, 
ao comércio e a empresa de outras atividades que necessitam avaliar a capacidade de crédito de 
pessoas e empresas; (iv) as atividades d    e corretagem, intermediação, mediação de negócios ou 
serviços em geral, sem especificações definida, promovendo a integração entre profissionais e 
empresas; (v) as atividades de intermediação na compra e venda de patentes; (vi) as atividades de 
recebimento de depósitos e pagamento de títulos sob contrato de instituições financeiras; e (vii) 
participação, na qualidade de acionista ou quotista, em outras sociedades, sejam estas nacionais ou 
estrangeiras. Capítulo III  - Capital Social  - Cláusula 5ª  - O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$1.106.000,00, dividido em 1.106.000 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada 
uma, assim distribuídas entre os sócios: Sócio - Quotas - Valor (R$) - Porcentagem: Robson José 
Crocco - 276.500 - 276.500,00 - 25%; Marcelo Augusto Bocardo de Sá - 276.500 - 276.500,00 - 25%; 
Paulo Eduardo Gomes  - 276.500  - 276.500,00  - 25%; Edmilson Antônio Lubraico  - 276.500  - 
276.500,00 - 25%; Total - 1.106.000 - 1.106.000,00 - 100%. §1º. Conforme estabelecido pelo artigo 
1.052 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas 
quotas e todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. §2º. As quotas são 
indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dará direito a um voto nas deliberações dos 
sócios. Capítulo IV - Administração - Cláusula 6ª - A Sociedade será administrada por uma diretoria 
composta de 4 membros, sócios ou não, residentes no país, eleitos pelos sócios representando, no 
mínimo, 75% do capital social da Sociedade, com mandato por prazo indeterminado. §1º. Ficam eleitos 
para compor a diretoria da Sociedade os seguintes membros: (i) Sr. Robson José Crocco, brasileiro, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nº 4.881.021-6, SSP/SP, CPF/ME nº 
524.208.688-20, residente e domiciliado na Alameda dos Jurupis, nº 900, apartamento 73, torre III, 
Indianópolis, São Paulo/SP, CEP 04088-002; (ii) Sr. Paulo Eduardo Gomes, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, empresário, nº 18.410.309-5, SSP/SP, CPF/ME nº 076.266.368-
56, residente e domiciliado na Rua Maria Curupaiti, nº 955, apartamento 181, Vila Ester, São Paulo/SP, 
CEP 02452-002; (iii) Sr. Edmilson Antônio Lubraico, brasileiro, casado comunhão parcial, empresário, 
nº 18.627.244-3 SSP/SP, CPF/ME nº 145.303.218-51, residente e domiciliado na Rua Comendador 
Quirino Teixeira, nº 101, casa 1, Jardim Leonor Mendes, São Paulo/SP, CEP 02348-060; e (iv) Sr. 
Marcelo Augusto Bocardo de Sá, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, nº 25.967.624-X, SSP/SP, CPF/ME nº 289.254.218-95, residente e domiciliado na Rua 
Silvio Rodini, 247, apartamento 251, Vila Dom Pedro II, São Paulo/SP, CEP 02241-000. §3ª. Caberá 
aos diretores, individualmente, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração desta, 
para tanto dispondo eles, dentre outros poderes, dos necessários para: (i) administrar os negócios da 
Sociedade; (ii) representá-la ativa e passivamente, perante os poderes públicos federais, estaduais, 
municipais e terceiros em geral; e (iii) assinar quaisquer documentos, papéis, contratos, escrituras 
públicas ou instrumentos particulares e tudo o mais que fizer necessário para o bom e fiel andamento 
dos negócios sociais. §4º. Para a prática dos atos abaixo detalhados, a Sociedade deverá ser 
representada, obrigatoriamente, pelos 4 diretores em conjunto: (i) alienação ou aquisição de qualquer 
bem móveis ou imóveis de propriedade da Sociedade; e (ii) penhora, hipoteca, aval, fiança, alienação 
fiduciária ou qualquer outra forma de comprometimento dos bens móveis ou imóveis de propriedade da 
Sociedade. §5º. As procurações outorgadas pela Sociedade serão sempre assinadas, por, no mínimo, 
2 administradores e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com 
exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado. §6º. Os administradores 
podem ser destituídos de seus cargos mediante aprovação dos sócios detentores de, no mínimo, 75% 
do capital social da Sociedade. Cláusula 7ª - Os diretores terão direito a uma retirada mensal, a título 
de pró-labore, a qual será comprovada pelo devido lançamento contábil, em conta de despesa. 
Capítulo V  - Exercício Social e Demonstrações Financeiras  - Cláusula 8ª  - O exercício social 
coincidirá com o ano civil. Em 31 de dezembro de cada ano, levantar-se-á o balanço patrimonial e 
demais demonstrações financeiras, de acordo com as normas contábeis e o disposto na legislação do 
Imposto de Renda. Ao término de cada período, o administrador prestará contas justificadas de sua 
administração, procedendo à apresentação do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico. §1º. A Sociedade poderá levantar balanços patrimoniais intermediários, 
mensalmente com o objetivo de apurar o resultado financeiro e proceder à distribuição de eventuais 
lucros apurados, cabendo aos sócios, na proporção ou não de sua respectiva participação no capital 
social da Sociedade, os lucros ou prejuízos apurados. §2º. Os sócios serão obrigados à reposição dos 
lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, exceto as decorrentes de pró-labore, quando tais 
lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital. Capítulo VI - Cessão e Transferência de 
Quotas e Continuidade - Cláusula 9ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas, alienadas 
ou transferidas a terceiros, total ou parcialmente, senão com a expressa e prévia anuência dos outros 
sócios que, em igualdade de preço e condições se postas à venda, terão o direito de preferência para 
a aquisição das mesmas, formalizando, se realizadas a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
Parágrafo Único. O sócio que desejar se retirar da sociedade, deverá comunicar, mediante carta 
registrada, sua intenção aos outros sócios, oferecendo a estes a preferência para  aquisição de suas 
quotas, os quais terão o prazo de até 30 dias para exercer seu direito de preferência, nas mesmas 
condições ofertadas. Não havendo interesse de aquisição das quotas pelo outros quotistas, o sócio 
retirante poderá alienar suas quotas a terceiros. Cláusula 10ª  - Não será permitido o ingresso de 
sucessores, herdeiros, cônjuges ou assemelhados no capital social da Sociedade. No caso de 
interdição ou falecimento de qualquer dos Quotistas, as Quotas deles serão automaticamente 
liquidadas nos termos desta Cláusula, remanescendo a Sociedade com os demais quotistas. No caso 
de separação, divórcio ou desfazimento de união estável de qualquer dos Quotistas em que, na partilha 
de bens parte ou a totalidade de suas Quotas tenham que ser transferidas para o cônjuge, parceiro ou 
assemelhado, tais Quotas também serão automaticamente liquidadas, em conformidade com esta 
Cláusula. §1º. No caso de separação, divórcio ou desfazimento de união estável de qualquer dos 
Quotistas, pela liquidação das Quotas será pago a quem de direito o seu valor patrimonial, de acordo 
com o que estabelece o Contrato Social da Sociedade. §2º. Os Quotistas declaram expressamente 
estarem de acordo com os critérios para a liquidação das Quotas da Sociedade nas hipóteses acima 
previstas, os quais são justos e equânimes e buscam garantir a manutenção e continuidade dos 
negócios da Sociedade com base no princípio de intuitu personae que serviu de base para a sua 
constituição e composição societária atual, de forma que terceiros não serão admitidos ao capital social 
da Sociedade que não em estrita conformidade com o disposto no Acordo de Quotistas e no Contrato 
Social da Sociedade. §3º. A retirada, exclusão ou morte de um sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, 
da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após o registro da respectiva 
alteração contratual. Capítulo VII - Liquidação - Cláusula 11ª - A sociedade se dissolverá mediante a 
deliberação de sócios que representem 75% do capital social da Sociedade. §1º. O administrador 
deverá providenciar imediatamente, a investidura de liquidante, e restringir a gestão própria aos 
negócios inadiáveis, vedadas novas operações, pelas quais responderão solidária e ilimitadamente. 
§2ª. Ao ser dissolvida de pleno direito, é facultado a qualquer sócio requerer a liquidação judicial. §3º. 
Caso a Sociedade seja extinta, na forma da lei, sendo desautorizada a funcionar, o administrador 
deverá requerer a liquidação judicial no prazo máximo de 30 dias após a desautorização de 
funcionamento. §4º. O liquidante terá principalmente os deveres estabelecidos no artigo 1103 da Lei 
10.406, de 10/01/2002, e será indicada pelos sócios que representem setenta e cinco por cento do 
capital social, podendo ser pessoa estranha a sociedade. Assim mesmo, o liquidante poderá ser 
destituído ocorrendo justa causa requerida por qualquer sócio. Capítulo VIII - Disposições Gerais - 
Cláusula 12ª  - Para os efeitos do disposto no parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei nº 10.406, de 
10/01/2002, os sócios e o administrador declaram que não estão impedidos de exercer a administração 
da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. No caso de comprovação de declaração falsa, será nulo de 
pleno direito, perante o registro civil, o ato a que se integra esta declaração, sem o prejuízo das 
sanções penais a que estiver sujeito. Cláusula 13ª - As questões suscitadas na vigência da Sociedade 
e sobre as quais não haja acordo entre os sócios, serão resolvidas por meio de Juízo Arbitral, 
constituído de acordo com a lei civil e cujas decisões todos os sócios declaram submeter-se. Cláusula 
14ª  - Fica eleito o foro da Comarca da sede da Sociedade para dirimir quaisquer dúvidas quanto à 
interpretação do presente instrumento. Cláusula 15ª  - Serão arquivados na sede da Sociedade, 
Acordos de Sócios regulando compra e venda de Quotas da Sociedade, direito de preferência para 
adquiri-las e outras matérias, cujas disposições deverão ser observadas pela Sociedade e pelos sócios 
signatários.” E por estarem assim justos e contratados, os sócios assinam eletronicamente o presente 
instrumento, por meio da plataforma D4Sign, juntamente com as testemunhas que a subscrevem. São 
Paulo, 30/07/2021. Sócios Ingressantes: Robson José Crocco; Marcelo Augusto Bocardo de Sá; Paulo 
Eduardo Gomes; Edmilson Antônio Lubraico. Sócia Retirante: Noon 5 - Administração e Intermediação 
em Negócios S.A. - Nome: Robson José Crocco, Cargo: Diretor Presidente. Testemunhas: Nome: Ana 
Beatriz Andrade dos Santos, RG: 50.142.547-0 SSP/SP, CPF/ME: 383.321.798-74; Nome: Thais 
Regina da Silva Martins, RG: 29.774.626-1 SSP/SP, CPF/ME: 298.149.198-96. JUCESP nº 428.558/21-9 
em 27/08/2021. Gisiela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006280-62.2020.8.26.0068 A MM. Juíza de
Direito da 2ª Vara Cível, da Comarca de Barueri/SP, Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a JUDIVAN PIRES DE ARAGAO, CPF 001.521.923-28, que expedido nos autos da
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO movida por parte de ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA EM RECUPE-
RAÇÃO JUDICIAL. Estando o impugnado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 05 dias, a fluir
dos 30 dias supra, conteste a impugnação, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas
que reputem necessárias. No caso de revelia, será nomeado curador especial (artigo 257, IV, CPC). Será o
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Barueri, 22/07/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 32664/21 - Pregão Eletrônico nº 179/21. Interessado: Secretaria de Administração 
e Recursos Humanos. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de locação/licença de software para gestão pública abrangendo a implantação, 
migração de dados, integração, treinamento e manutenção - que propiciem à administração a 
gestão e o controle das suas atividades. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do 
dia 04 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 04 de 
outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 04/10/2021. 
Disponibilidade do Edital: a partir de 15/09/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

Franca, 13 de setembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

AVISO DE SUSPENSÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2021

OBJETO: A presente licitação, do tipo “técnica e preço”, tem por objetivo a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
publicidade e marketing para fins de divulgação de projetos, programas, 
obras, serviços, campanhas e outras ações da Prefeitura Municipal de Santa 
Bárbara d’Oeste.
FICA SUSPENSA A PRESENTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA POR 
DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS.

Santa Bárbara d’Oeste, 13 de setembro de 2021
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração
AVISO DE RETIFICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 159/2021 - REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de toners e cartuchos.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 01/10/2021 Às  
13h00
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, 
pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço 
Eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste, 13 de setembro de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
OFERTA DE COMPRA nº 081101080462020OC00430 - Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 
36/01211/20/05 - Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP PARA AQUISIÇÃO 
DE SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA TELEVISORES LED ATÉ 65” – RK-08. Considerando a alteração do Termo 
de Referência promovida pela área técnica demandante, comunicamos que faz-se necessário o cancelamento 
da Oferta de Compra nº 081101080462020OC00430 no sistema da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de 
São Paulo. A sessão pública referente ao Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 36/01211/20/05 - Ob-
jeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TIPO 
PEDESTAL PARA TELEVISORES LED ATÉ 65 – RK-08 dar-se-á no dia 23/09/2021, às 10 horas e 30 minutos 
no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, através da Oferta de Compra nº 081101080462021OC00217, con-
forme publicação no DOE de 11/09/2021 e Jornal a Gazeta de São Paulo de 13/09/2021.

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 978/21, 
PROCESSO Nº 2021/01544, Oferta de Compra 092301090572021OC01128 para constituição de Sistema 
de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de ENDOP.TORÁC. AUTO EXPANS. P/COR.
DISSECÇÃO/ANEURISMA A/T.C.E.C., HEMOCONCENTRADOR NEONATO/ INFANTILCOM 
PRIMING MAXIMO DE 30ML, HEMOCONCENTRADOR ADULTO COM PRIMING ATE 40ML, 
BAINHA DE DISSECÇÃO ENERGIZADA POR RAIOS LASER, BOMBA CENTRÍFUGA DE 
SANGUE ADULTO, com cessão em comodato de equipamentos, incluindo acessórios e insumos que lhes 
sejam inerentes e assistência técnica, cuja sessão será realizada no dia 28/09/2021, 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 
15/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO LIMA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 982/21, PROCESSO Nº 2021/01458, Oferta de Compra 092301090572021OC01107 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de CATETER 
BALÃO, cuja sessão será realizada no dia 28/09/2021, 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 15/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JOSE ROBERTO S. MATOS e suplentes.

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021 - EDITAL Nº 49/2021 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 13576/2021 - A Prefeitura da Estância Turística 

de Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha 
aberta licitação cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA NOSSA SENHORA DO 
CARMO NO BAIRRO CARMO MESSIAS IBIÚNA/SP, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ANEXOS. DATA/HORA/LOCAL DA 
SESSÃO PÚBLICA: Dia 04/10/2021 às 10h00min, na Sala de Abertura de Processos 
Licitatórios, Paço Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho 
nº51- Centro – Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

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, a seguinte licitação: Edital Retificado nº 113/2021 – Pregão Ele-
trônico nº 043/2021-Processo Administrativo nº 8.001/2021. OBJETO: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de grama e plantas 
ornamentais. Nova data para entrega das propostas dia 24/09/2021 as 
10:00horas. O Edital completo deverá 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, 13 de setembro de 
2021 – Benedito Wenceslau Neto - Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 263,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 059/2021
Licitação nº 075/2021
Objeto: Registro de Preços  para aquisição de Kits Educacionais de Robó-
tica Pedagógica, material de apoio e capacitação online para as escolas 
municipais . 
Licitação Tipo: Menor preço global. 
Regime de Execução: Entrega Parcelada (preço global).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 27/09/2021 às 09:00 ho-
ras.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD vir-
gem pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, 
mediante solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na 
Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 
3399-5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 13 DE SETEMBRO  DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

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

TOMADA DE PREÇOS Nº TP-180/0001/21 
A Diretoria de Logística da Polícia Militar do Estado de São Paulo – DL - torna público que se acha aberta à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
TP-180/0001/21, Processo Nº -2021180178, contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a manutenção da área 
de convivência do Complexo Administrativo “Cel PM Hélio Guaycuru de Carvalho” da PMESP, localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 260, 
7º Andar, Canindé – São Paulo-SP. O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados na UGE da Diretoria de Logística DL, situado na Avenida 
Cruzeiro do Sul n° 260, 6º andar, sala 608, Canindé, São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante a apresentação 
de CDR ou CDR-W para gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br. 
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 30 de setembro de 2021, às 09h, por ocasião da realização da sessão pública. 
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente na Diretoria de Logística da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo e-mail dluge@
policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7606, com os componentes da Seção de Finanças. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021 - PL nº 11.592/2021. OBJETO: Aquisição de 
lâmpadas, reatores e reles, para troca emergencial em ruas e avenidas do município, 
em entrega única. Abertura: 09h30min do dia 27 de setembro de 2021. O edital 
completo encontra-se à disposição dos interessados na CML, situada na Rua 
Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 
08h às 16h, em dias úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar 
térreo da Prefeitura e/ou sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br. M. 
Guaçu, 13.09.2021. Thaís Suelen da Silva - Presidente da CML.

EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011427-55.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do 
Regional do Tatuapé, Estado de São Paulo,Dr(a).Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aGRANDE SP LOGISTICA E 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ 16.949.866/0001-83, na pessoa de seu representante legal que por parte de CENTRO AUTOMOTIVO PETRO 
900 LTDA. foi ajuizada ação Monitoria p/ cobrança de R$4.592,58 (Setembro/2020), referente débitos relativos as notas fiscais anexas aos 
autos. Estando a ré em local ignorado, expede-se edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o débito isento de 
custas, arcando, todavia, com o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena 
deconstituir-se de pleno direito o título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do 
CPC. 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 São Paulo, aos 20 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1104348-53.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SANDRO DA 
SILVA BARROS, CPF 332.071.858-43, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Caixa Beneficente dos 
Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional - CBS, ONAL - CBS foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, 
objetivando a quantia de R$3.490,12. (Outubro/2017) referente débitos relativos aos empréstimos pessoais de nºs 1485590, 1492237 e 
1492318.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de julho de 2021. 
 
Edital de Citação com prazo de 20 dias. Processo 0082841-82.2019.8.26.0100 (Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica) 
processo principal 0014161-46.2013.8.26.0006. O Dr. VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro 
Central – Comarca da Capital/SP. FAZ SABER a(o) aos sócios da EMPRESA VOGT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA EPP, CNPJ 13.234.086/0001-69 o Sr. MAURÍCIO ANTÔNIO DE SEIXAS VOGT, CPF nº 991.786.998-00 que a 
credora MIRIAM DE GOUVEIA MALUF MENDES DE MELO ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da 
devedora, com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada, visando ver 
satisfeito o seu crédito, estando os réus em lugar ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do edital, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, os sócios 
supracitados se manifestem e requeiram as provas cabíveis. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 30 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001654-32.2019.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROGÉRIO DE 
CAMPOS, RG 16694678, CPF 175.146.438-50, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento por parte de MARIA 
EMILIA AFONSO PACHECO, referente a débitos, relativos a locação do imóvel situado na Rua Gomes Freire, n.º 487, Lapa, São 
Paulo/SP, no valor de R$19.926,78 (Janeiro/19). 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 úteis após fluir o prazo de 30 dias supra, pague o debito, 
devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereça defesa, nos termos dos artigos 344 e 355, II do 
NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando advertido que será nomeado curador especial em caso 
de revelia nos termos do artigo 257, IV. Para conhecimento de todos é expedido o presente edital, que será afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007628-53.2019.8.26.0003. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr. Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANTONIO DE 
ALMEIDA FERREIRA JUNIOR, CPF 370.019.508-74, que por parte de FERNANDO RAFAEL YAZBEK foi ajuizada ação Monitória p/ 
cobrança de R$34.645,82 (Abril/2019), conforme documentos anexos aos autos. Estando o réu em local ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO e INTIMAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 supra, pague o débito isento de custas, arcando, 
todavia, com o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de 
pleno direito o título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do CPC, ficando 
advertido 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 São Paulo, aos 21 de julho de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo 20 dias. Processo nº 1030645-21.2019.8.26.0100. O Dr. Miguel Ferrari Junior, Juiz de Direito da 43ª Vara Cível 
do Foro Central – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a MÁRCIO JOSÉ DA SILVEIRA, CPF 481.600.918-34, RG 3.461.688-3, que por 
parte de PATRICIA SILVEIRA MELLO foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 137.018,57 (Abril/19), 
referente débitos relativos ao contrato de prestação de serviços advocatícios. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para 
que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação (em 
caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça 
Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do 
CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada mais. São Paulo, 31/08/2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013100-95.2016.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARGARETH DEL CISTIA, que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A, alegando em síntese ser credor da requerida na 
quantia de R$17.187,50 (abril/2016) referente saldo devedor de Contrato de Mútuo com encargo financeiro firmado em 08/09/2011. Requer a 
condenação da requerida ao pagamento do valor devidamente atualizado acrescido de custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios. Encontrando-se a(o) ré(u) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente embargos ou efetue o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se 
cumprir o edital no prazo. Caso não cumpra o edital no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial. Não sendo oferecido embargos, o réu será considerado revel, caso em que lhe 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 06 de agosto 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004822-43.2020.8.26.0348. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). THIAGO ELIAS MASSAD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRUNO HUMBERTO 
SOUZA LIMA nome fantasia VENANCIO LEILÕES, CNPJ 36306724000105, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Edmilson Lopes do Prado, objetivando a procedência da ação para condenar a ré na quantia de R$ 28.605,00 
(Julho/2020) referente arrematação do veículo Honda Fit EX 1.5 16V IVTEC, tendo em vista que o veiculo não foi entregue ao requerente 
pela ré. Estando a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo 
de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 
257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Maua, aos 16 de agosto 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008796-38.2015.8.26.0001/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a sócia 
da Empresa NEWCALL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP a SRA. SORAIA JAQUELINE DE OLIVEIRA, CPF N. 265.175.978-32 
que os credores TARCIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS ofereceram Incidente de Desconsideração da Personalidade 
Jurídica da devedora, com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada, 
visando ver 
satisfeito o seu crédito, estando os réus em lugar ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do edital, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, os sócios 
supracitados se manifestem e requeiram as provas cabíveis. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 17 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1118677-36.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Bucci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) H & H INDUSTRIALIZED 
ENGENHARIA E PROJETOS DE SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS LTDA., CNPJ 08.767.908/0001-37, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de MULTIPLA ASSESSORIA E CONTABILIDADE Ltda, para a cobrança de R$45.502,71 (Novembro/2018), referente 
débitos relativos ao Contrato de Prestação de Serviços de assessoria contábil, fiscal e trabalhista anexos ao autos. Estando a ré em local 
ignorado, expede-se edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o debito isento de custas, arcando, todavia, com o 
pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o 
título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do CPC. Ficando advertidos que 
será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003235-36.2020.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a PEDRO 
HENRIQUE COLFERAI CHIORBOLI, CPF nº 483.908.668- 03 que por parte de ARLETE MARCHIONI LEMES foi ajuizada ação de 
Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 17.729,32 (Agosto/20). referente débitos relativos a locação do imóvel situado na 
Rua Serra do Quartel, 181 – Vila Carrão – São Paulo/SP – CEP: 03434-050. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para 
que em 3 dias, após o prazo deste edital, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% 
a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou 
querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia 
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 3 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003718-57.2020.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério de Camargo Arruda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRM 
BUGGY RODAS E MOTORES LTDA, CNPJ 43.515.022/0001-05, ANDREIA MARTINI – MECANICA – ME, CNPJ nº 18.824.344/0001-
80 e ADRIANA MARTINI, CPF 118.667.328-11 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Daniel Correa 
Domingues, foi ajuizado ação de Rescisão Contratual c/c Anulação do ato jurídico e Indenização por Danos Morais e Materiais pelo 
procedimento comum, objetivando rescisão do contrato firmado entre as partes bem como anulação da transferência do veículo placas GCN 
9615 e código Renavam 01161575186 e condenação das rés na quantia de R$41.617,82 (Maio/2020). Encontrando-se as rés 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 no prazo legal, serão 
consideradas reveis e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Será o presente edital afixado e publicado na 
forma da lei.. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020173-24.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDERSON 
CARDOSO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 42.038.444, CPF 323.828.068-69, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de 
Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Marcos Roberto da Silva Prado, objetivando a quantia de R$24.920,46 (Agosto/2020) 
referente débitos relativos a locação do imóvel situado na Alameda dos Nhambiquaras, 894 – Indianópolis – São Paulo/SP. Estando o réu 
em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, 
pague o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de agosto 
de 2021. 
 
 

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 24553/21 - Pregão Eletrônico nº 169/21. Interessado: Secretaria de Meio 
Ambiente. Objeto: Aquisição de uniformes para servidores da Secretaria. Recebimento das 
propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 05 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 9h00 do dia 05 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 
9h30 do dia 05/10/2021.
Processo nº 28959/21 - Pregão Eletrônico nº 170/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Aquisição de mistura em pó para preparo de alimentos com soja. Recebimento das 
propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 05 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 14h00 do dia 05 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 
14h30 do dia 05/10/2021.
Processo nº 30449/21 - Pregão Eletrônico nº 171/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Aquisição de uniformes – bata tipo avental – para serventes merendeiras. Recebimento 
das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 06 de outubro de 2021 - Abertura das propostas 
dos lotes: a partir das 9h00 do dia 06 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir 
das 9h30 do dia 06/10/2021.
Processo nº 28961/21 - Pregão Eletrônico nº 172/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Aquisição de materiais elétricos. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 
do dia 06 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 06 
de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 06/10/2021.
Processo nº 30007/21 - Pregão Eletrônico nº 173/21. Interessado: Secretaria de Ação Social. 
Objeto: Aquisição de refeições tipo marmitex para atendimento da demanda da Secretaria. 
Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 07 de outubro de 2021 - Abertura das 
propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 07 de outubro de 2021 - Início da disputa de 
preços: a partir das 9h30 do dia 07/10/2021.
Processo nº 32003/21 - Pregão Eletrônico nº 174/21. Interessado: Secretaria de Infraestrutura. 
Objeto: Aquisição de cimento. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 07 
de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 07 de outubro 
de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 07/10/2021.
Processo nº 31724/21 - Pregão Eletrônico nº 175/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de indicadores biológicos de leitura rápida, com cessão de aparelho 
automatizado em regime de comodato e indicadores quimicos. Recebimento das propostas 
dos lotes: até às 9h00 do dia 08 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir 
das 9h00 do dia 08 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 
08/10/2021.
Processo nº 31373/21 - Pregão Eletrônico nº 176/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de reagente para teste de troponina, com cessão de aparelho 
semi-automatizado ou portátil em regime de comodato. Recebimento das propostas dos lotes: 
até às 14h00 do dia 08 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 
14h00 do dia 08 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 
08/10/2021.
Processo nº 31209/21 - Pregão Eletrônico nº 177/21. Interessado: Secretaria de Esporte, Arte, 
Cultura e Lazer. Objeto: Aquisição de uniformes esportivos dry sport e dry fit. Recebimento das 
propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 13 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 9h00 do dia 13 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 
9h30 do dia 13/10/2021.
Processo nº 31211/21 - Pregão Eletrônico nº 178/21. Interessado: Secretaria de Esporte, Arte, 
Cultura e Lazer. Objeto: Aquisição de material esportivo – coletes dry fit. Recebimento das 
propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 13 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 14h00 do dia 13 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 
14h30 do dia 13/10/2021. Disponibilidade dos Editais: a partir de 15/09/2021, no portal 
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

Franca, 13 de setembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

A Câmara Municipal de Itariri, nos termos do paragrafo único do artigo 61, 
faz saber a todos, que nos termos do inciso IV do artigo 57 da Lei Federal 

nº8.666/93, que aditou o Contrato Nº 001/2021, nos seguintes termos:
Processo: 028/2021
Aditamento: Nº005/2021
Contrato Nº: 001/2021
Modalidade: Dispensa
Contratante: Câmara Municipal de Itariri
Contratado: AUTO POSTO VALE DO ITARIRI
Endereço: Avenida José Ferreira Franco, Nº 146 – Centro – Itariri/SP
CNPJ: 46.224.358/0001-07
Objeto: 5º Aditivo de Preço – Aumento de Combustível
Data da Assinatura: 13/09/2021
Valor Unitário: R$6,10 (seis reais e dez centavos)

DocuSign Envelope ID: BC414801-270C-482B-B087-4989C448466A
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Broker Gestão de Negócios Ltda.
CNPJ/ME nº 22.106.993/0001-13 - NIRE 35.229.049.311

6ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito: (a) Noon 5 - Administração e Intermediação 
em Negócios S.A., sociedade por ações com sede em São Paulo/SP, na Rua Doutor Mello Nogueira, 
105, sala 505, Vila Baruel, CEP 02510-040, com seus atos constitutivos devidamente arquivados 
perante a JUCESP/NIRE 35.30047628-0, CNPJ/ME nº 21.550.098/0001-20, neste ato representada, 
na forma de seu estatuto social, por seu Diretor Presidente, o Sr. Robson José Crocco, abaixo 
qualificado (“Noon 5”); única sócia da Broker Gestão de Negócios Ltda., sociedade empresária 
limitada com sede em São PauloSP, na Rua Doutor Mello Nogueira, 105, sala 504, Vila Baruel, CEP 
02510-040, CNPJ/ME nº 22.106.993/0001-13, com seus atos constitutivos devidamente arquivados 
perante a JUCESP/NIRE 35.22904931-1 (“Sociedade”), e, ainda, na qualidade de sócios ingressantes: 
(b) Robson José Crocco, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, 
RG nº 04.881.021-6 SSP/SP, CPF/ME nº 524.208.688-20, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na 
Alameda dos Jurupis, 900, apartamento 73, Indianópolis, CEP 04088-002 (“Robson”); (c) Marcelo 
Augusto Bocardo de Sá, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, 
RG nº 25.967.624-x SSP/SP, CPF/ME nº 289.254.218-95, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na 
Rua Silvio Rodini, 247, apartamento 25, Vila Dom Pedro II, CEP 02241-000 (“Marcelo”); (d) Paulo 
Eduardo Gomes, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG nº 
18.410.309-5 SSP/SP, CPF/ME nº 076.266.368-56, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua 
Maria Curupaiti, 955, apartamento 181, Vila Ester, CEP 02452-002 (“Paulo”); e (e) Edmilson Antônio 
Lubraico, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG nº 
18.627.244-3 SSP/SP, CPF/ME nº 145.303.218-51, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua 
Comendador Quirino Teixeira, 101, casa 1, Jardim Leonor Mendes, CEP 02348-060 (“Edmilson”); 
Resolvem alterar o Contrato Social da Sociedade, como ora de fato o tem, nos seguintes termos: 1. 
Incorporação de Acervo Cindido: 1.1. Neste ato, a sócia Noon 5: (a) aprova o Protocolo e Justificação 
de Cisão Parcial celebrado em 29/07/2021 entre a Sociedade e a Noon 5, o qual estabelece os termos 
e condições da cisão parcial da Noon 5 seguida de incorporação do acervo cindido pela Sociedade 
(respectivamente, “Cisão Parcial” e “Protocolo e Justificação”). O Protocolo e Justificação ora aprovado 
integra o presente instrumento como Anexo I; (b) ratifica a contratação da Tríade Consultores Ltda. - 
EPP, sociedade empresária limitada de pequeno porte, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Nove 
de Julho, 5569, 2º andar, Jardim Paulista, CEP 01407-200, com s  eu Contrato Social de constituição e 
alterações posteriores registrados no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas 
Jurídicas de São Paulo, estando à última datada de 08/11/2017, registrada sob n° 447.059 em 
05/02/2018, CNPJ/ME nº 67.141.440/0001-30 e no CRC/SP n° 2SP 016577/0-5 (“Empresa 
Especializada”), para (i) avaliar o valor contábil do acervo líquido a ser cindido da Noon 5 e incorporado 
pela Sociedade nos termos do Protocolo e Justificação com base no balanço patrimonial da Noon 5 
levantado em 31/05/2021 (respectivamente, “Data Base” e “Acervo Cindido”) e (ii) elaborar o respectivo 
laudo de avaliação contábil para fins de implementação da Cisão Parcial (“Laudo de Avaliação”); (c) 
aprova o Laudo de Avaliação, o qual apurou que o valor contábil do Acervo Líquido Cindido é, na Data 
Base, de R$344.000,00. O Laudo de Avaliação integra o Protocolo e Justificação como Anexo A; e (d) 
aprova a incorporação do Acervo Cindido pela Sociedade nos termos e em conformidade com o 
Protocolo e Justificação. 2. Cessão e Transferência de Quotas: 2.1. Em decorrência da aprovação da 
Cisão Parcial com a incorporação do Acervo Líquido Cindido pela Sociedade, nos termos do Protocolo 
e Justificação, a sócia Noon 5, retirando-se da Sociedade, cede e transfere neste ato todas as 344.000 
quotas da Sociedade de sua titularidade, totalmente subscritas e integralizadas, livres e desembaraçadas 
de todos e quaisquer ônus e/ou gravames e com todos os direitos e prerrogativas inerentes a tais 
quotas, com valor nominal de R$1,00 cada uma, da seguinte forma: (a) 86.024 quotas são cedidas e 
transferidas diretamente pela sócia Noon 5 para Robson, nos termos do Protocolo e Justificação; (b) 
85.992 quotas são cedidas e transferidas diretamente pela sócia Noon 5 para Marcelo, nos termos do 
Protocolo e Justificação; (c) 85.992 quotas são cedidas e transferidas diretamente pela sócia Noon 5 
para Paulo, nos termos do Protocolo e Justificação; e (d)  85.992 quotas são cedidas e transferidas 
diretamente pela sócia Noon 5 para Edmilson, nos termos do Protocolo e Justificação. 2.1.1. Robson, 
Marcelo, Paulo e Edmilson ingressam neste ato na Sociedade na qualidade de sócios, anuindo 
expressamente com todos os termos e condições do contrato social ora consolidado, o qual é do inteiro 
conhecimento de cada um deles. 3. Aumento do Capital Social: 3.1. Tendo em vista que o capital 
social encontra-se totalmente integralizado, os sócios decidem aumentar o capital social da Sociedade, 
dos atuais R$344.000,00 para R$1.106.000,00, um aumento, portanto, no montante de R$762.000,00, 
mediante a emissão de 762.000 novas quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmente 
subscritas e integralizadas pelos sócios ingressantes, acima qualificados, mediante a capitalização de 
lucros existentes na Sociedade, conforme balanço levantado em 31/05/2021, distribuídas da seguinte 
forma: (a) 190.551 novas quotas são subscritas e integralizadas, nesta data, no valor total de 
R$190.551,00 por Robson; (b) 190.483 novas quotas são subscritas e integralizadas, nesta data, no 
valor total de R$190.483,00 por Marcelo; (c) 190.483 novas quotas são subscritas e integralizadas, 
nesta data, no valor total de R$190.483,00 por Paulo; e (d) 190.483 novas quotas são subscritas e 
integralizadas, nesta data, no valor total de R$190.483,00 por Edmilson. 4. Cessão e Transferência de 
Quotas por Robson: 4.1. O sócio Robson, neste ato, cede e transfere à Marcelo, Paulo e Edmilson, 
75 quotas da Sociedade de sua titularidade, totalmente subscritas e integralizadas, livres e 
desembaraçadas de todos e quaisquer ônus e/ou gravames e com todos os direitos e prerrogativas 
inerentes a tais quotas, e com valor nominal de R$1,00 cada uma, da seguinte forma: (a) 25 quotas são 
cedidas e transferidas por Robson à Marcelo; (b) 25 quotas são cedidas e transferidas por Robson à 
Paulo; e (c) 25 quotas são cedidas e transferidas por Robson à Edmilson. 4.2. Em virtude das cessões 
e transferências do item 2.1, do aumento do capital social previsto no item 3.1 e das cessões e 
transferências prevista no item 4.2 acima, fica alterado o caput da Cláusula Quinta do contrato social 
da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Cláusula 5ª  - O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$1.106.000,00, dividido em 1.106.000 quotas, no valor 
nominal de R$1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: Sócio  - Quotas  - Valor (R$)  - 
Porcentagem: Robson José Crocco - 276.500 - 276.500,00 - 25%; Marcelo Augusto Bocardo de Sá - 
276.500 - 276.500,00 - 25%; Paulo Eduardo Gomes - 276.500 - 276.500,00 - 25%; Edmilson Antônio 
Lubraico - 276.500 - 276.500,00 - 25%; Total - 1.106.000 - 1.106.000,00 - 100%”. 5. Consolidação do 
Contrato Social: 5.1. Tendo em vista as deliberações acima, resolvem os sócios consolidar o contrato 
social da Sociedade, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Contrato Social da Broker 
Gestão de Negócios Ltda. - CNPJ/ME nº 22.106.993/0001-13 - NIRE 35.229.049.311 - Capítulo I - 
Denominação, Sede e Duração - Cláusula 1º - A Sociedade, estruturada sob a forma de sociedade 
empresária limitada, atuará sob a denominação social de Broker Gestão de Negócios Ltda. 
(“Sociedade”), e será regida pelo presente Contrato Social, pela Lei nº 10.406, de 10/01/2002 e 
regulamentação aplicável. Havendo lacuna ou omissão legal, a Sociedade se regerá supletivamente 
pelas disposições da legislação relativa às sociedades por ações. Cláusula 2ª - A Sociedade possui 
sede e foro na Rua Doutor Mello Nogueira, 105, sala 504, Vila Baruel, São Paulo/SP, CEP 02510-040. 
Parágrafo Único. A Sociedade poderá, por resolução dos sócios representando a totalidade do capital 
social, abrir, transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer parte do território nacional 
ou no exterior, fixando, para os fins legais, o capital de cada uma delas, a ser destacado do capital 
social. Cláusula 3ª - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Objeto Social - 
Cláusula 4ª - A Sociedade tem por objeto social: (i) as atividades de cobrança de faturas e de dívidas 
para clientes e a transferência aos clientes dos pagamentos recebidos; (ii) as atividades de compilação 
de informações, como históricos de crédito, de emprego, para empresas clientes; (iii) o fornecimento de 
informações sobre a capacidade de endividamento de pessoas e de empresas a instituições financeiras, 
ao comércio e a empresa de outras atividades que necessitam avaliar a capacidade de crédito de 
pessoas e empresas; (iv) as atividades d    e corretagem, intermediação, mediação de negócios ou 
serviços em geral, sem especificações definida, promovendo a integração entre profissionais e 
empresas; (v) as atividades de intermediação na compra e venda de patentes; (vi) as atividades de 
recebimento de depósitos e pagamento de títulos sob contrato de instituições financeiras; e (vii) 
participação, na qualidade de acionista ou quotista, em outras sociedades, sejam estas nacionais ou 
estrangeiras. Capítulo III  - Capital Social  - Cláusula 5ª  - O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$1.106.000,00, dividido em 1.106.000 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada 
uma, assim distribuídas entre os sócios: Sócio - Quotas - Valor (R$) - Porcentagem: Robson José 
Crocco - 276.500 - 276.500,00 - 25%; Marcelo Augusto Bocardo de Sá - 276.500 - 276.500,00 - 25%; 
Paulo Eduardo Gomes  - 276.500  - 276.500,00  - 25%; Edmilson Antônio Lubraico  - 276.500  - 
276.500,00 - 25%; Total - 1.106.000 - 1.106.000,00 - 100%. §1º. Conforme estabelecido pelo artigo 
1.052 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas 
quotas e todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. §2º. As quotas são 
indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dará direito a um voto nas deliberações dos 
sócios. Capítulo IV - Administração - Cláusula 6ª - A Sociedade será administrada por uma diretoria 
composta de 4 membros, sócios ou não, residentes no país, eleitos pelos sócios representando, no 
mínimo, 75% do capital social da Sociedade, com mandato por prazo indeterminado. §1º. Ficam eleitos 
para compor a diretoria da Sociedade os seguintes membros: (i) Sr. Robson José Crocco, brasileiro, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nº 4.881.021-6, SSP/SP, CPF/ME nº 
524.208.688-20, residente e domiciliado na Alameda dos Jurupis, nº 900, apartamento 73, torre III, 
Indianópolis, São Paulo/SP, CEP 04088-002; (ii) Sr. Paulo Eduardo Gomes, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, empresário, nº 18.410.309-5, SSP/SP, CPF/ME nº 076.266.368-
56, residente e domiciliado na Rua Maria Curupaiti, nº 955, apartamento 181, Vila Ester, São Paulo/SP, 
CEP 02452-002; (iii) Sr. Edmilson Antônio Lubraico, brasileiro, casado comunhão parcial, empresário, 
nº 18.627.244-3 SSP/SP, CPF/ME nº 145.303.218-51, residente e domiciliado na Rua Comendador 
Quirino Teixeira, nº 101, casa 1, Jardim Leonor Mendes, São Paulo/SP, CEP 02348-060; e (iv) Sr. 
Marcelo Augusto Bocardo de Sá, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, nº 25.967.624-X, SSP/SP, CPF/ME nº 289.254.218-95, residente e domiciliado na Rua 
Silvio Rodini, 247, apartamento 251, Vila Dom Pedro II, São Paulo/SP, CEP 02241-000. §3ª. Caberá 
aos diretores, individualmente, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração desta, 
para tanto dispondo eles, dentre outros poderes, dos necessários para: (i) administrar os negócios da 
Sociedade; (ii) representá-la ativa e passivamente, perante os poderes públicos federais, estaduais, 
municipais e terceiros em geral; e (iii) assinar quaisquer documentos, papéis, contratos, escrituras 
públicas ou instrumentos particulares e tudo o mais que fizer necessário para o bom e fiel andamento 
dos negócios sociais. §4º. Para a prática dos atos abaixo detalhados, a Sociedade deverá ser 
representada, obrigatoriamente, pelos 4 diretores em conjunto: (i) alienação ou aquisição de qualquer 
bem móveis ou imóveis de propriedade da Sociedade; e (ii) penhora, hipoteca, aval, fiança, alienação 
fiduciária ou qualquer outra forma de comprometimento dos bens móveis ou imóveis de propriedade da 
Sociedade. §5º. As procurações outorgadas pela Sociedade serão sempre assinadas, por, no mínimo, 
2 administradores e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com 
exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado. §6º. Os administradores 
podem ser destituídos de seus cargos mediante aprovação dos sócios detentores de, no mínimo, 75% 
do capital social da Sociedade. Cláusula 7ª - Os diretores terão direito a uma retirada mensal, a título 
de pró-labore, a qual será comprovada pelo devido lançamento contábil, em conta de despesa. 
Capítulo V  - Exercício Social e Demonstrações Financeiras  - Cláusula 8ª  - O exercício social 
coincidirá com o ano civil. Em 31 de dezembro de cada ano, levantar-se-á o balanço patrimonial e 
demais demonstrações financeiras, de acordo com as normas contábeis e o disposto na legislação do 
Imposto de Renda. Ao término de cada período, o administrador prestará contas justificadas de sua 
administração, procedendo à apresentação do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico. §1º. A Sociedade poderá levantar balanços patrimoniais intermediários, 
mensalmente com o objetivo de apurar o resultado financeiro e proceder à distribuição de eventuais 
lucros apurados, cabendo aos sócios, na proporção ou não de sua respectiva participação no capital 
social da Sociedade, os lucros ou prejuízos apurados. §2º. Os sócios serão obrigados à reposição dos 
lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, exceto as decorrentes de pró-labore, quando tais 
lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital. Capítulo VI - Cessão e Transferência de 
Quotas e Continuidade - Cláusula 9ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas, alienadas 
ou transferidas a terceiros, total ou parcialmente, senão com a expressa e prévia anuência dos outros 
sócios que, em igualdade de preço e condições se postas à venda, terão o direito de preferência para 
a aquisição das mesmas, formalizando, se realizadas a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
Parágrafo Único. O sócio que desejar se retirar da sociedade, deverá comunicar, mediante carta 
registrada, sua intenção aos outros sócios, oferecendo a estes a preferência para  aquisição de suas 
quotas, os quais terão o prazo de até 30 dias para exercer seu direito de preferência, nas mesmas 
condições ofertadas. Não havendo interesse de aquisição das quotas pelo outros quotistas, o sócio 
retirante poderá alienar suas quotas a terceiros. Cláusula 10ª  - Não será permitido o ingresso de 
sucessores, herdeiros, cônjuges ou assemelhados no capital social da Sociedade. No caso de 
interdição ou falecimento de qualquer dos Quotistas, as Quotas deles serão automaticamente 
liquidadas nos termos desta Cláusula, remanescendo a Sociedade com os demais quotistas. No caso 
de separação, divórcio ou desfazimento de união estável de qualquer dos Quotistas em que, na partilha 
de bens parte ou a totalidade de suas Quotas tenham que ser transferidas para o cônjuge, parceiro ou 
assemelhado, tais Quotas também serão automaticamente liquidadas, em conformidade com esta 
Cláusula. §1º. No caso de separação, divórcio ou desfazimento de união estável de qualquer dos 
Quotistas, pela liquidação das Quotas será pago a quem de direito o seu valor patrimonial, de acordo 
com o que estabelece o Contrato Social da Sociedade. §2º. Os Quotistas declaram expressamente 
estarem de acordo com os critérios para a liquidação das Quotas da Sociedade nas hipóteses acima 
previstas, os quais são justos e equânimes e buscam garantir a manutenção e continuidade dos 
negócios da Sociedade com base no princípio de intuitu personae que serviu de base para a sua 
constituição e composição societária atual, de forma que terceiros não serão admitidos ao capital social 
da Sociedade que não em estrita conformidade com o disposto no Acordo de Quotistas e no Contrato 
Social da Sociedade. §3º. A retirada, exclusão ou morte de um sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, 
da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após o registro da respectiva 
alteração contratual. Capítulo VII - Liquidação - Cláusula 11ª - A sociedade se dissolverá mediante a 
deliberação de sócios que representem 75% do capital social da Sociedade. §1º. O administrador 
deverá providenciar imediatamente, a investidura de liquidante, e restringir a gestão própria aos 
negócios inadiáveis, vedadas novas operações, pelas quais responderão solidária e ilimitadamente. 
§2ª. Ao ser dissolvida de pleno direito, é facultado a qualquer sócio requerer a liquidação judicial. §3º. 
Caso a Sociedade seja extinta, na forma da lei, sendo desautorizada a funcionar, o administrador 
deverá requerer a liquidação judicial no prazo máximo de 30 dias após a desautorização de 
funcionamento. §4º. O liquidante terá principalmente os deveres estabelecidos no artigo 1103 da Lei 
10.406, de 10/01/2002, e será indicada pelos sócios que representem setenta e cinco por cento do 
capital social, podendo ser pessoa estranha a sociedade. Assim mesmo, o liquidante poderá ser 
destituído ocorrendo justa causa requerida por qualquer sócio. Capítulo VIII - Disposições Gerais - 
Cláusula 12ª  - Para os efeitos do disposto no parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei nº 10.406, de 
10/01/2002, os sócios e o administrador declaram que não estão impedidos de exercer a administração 
da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. No caso de comprovação de declaração falsa, será nulo de 
pleno direito, perante o registro civil, o ato a que se integra esta declaração, sem o prejuízo das 
sanções penais a que estiver sujeito. Cláusula 13ª - As questões suscitadas na vigência da Sociedade 
e sobre as quais não haja acordo entre os sócios, serão resolvidas por meio de Juízo Arbitral, 
constituído de acordo com a lei civil e cujas decisões todos os sócios declaram submeter-se. Cláusula 
14ª  - Fica eleito o foro da Comarca da sede da Sociedade para dirimir quaisquer dúvidas quanto à 
interpretação do presente instrumento. Cláusula 15ª  - Serão arquivados na sede da Sociedade, 
Acordos de Sócios regulando compra e venda de Quotas da Sociedade, direito de preferência para 
adquiri-las e outras matérias, cujas disposições deverão ser observadas pela Sociedade e pelos sócios 
signatários.” E por estarem assim justos e contratados, os sócios assinam eletronicamente o presente 
instrumento, por meio da plataforma D4Sign, juntamente com as testemunhas que a subscrevem. São 
Paulo, 30/07/2021. Sócios Ingressantes: Robson José Crocco; Marcelo Augusto Bocardo de Sá; Paulo 
Eduardo Gomes; Edmilson Antônio Lubraico. Sócia Retirante: Noon 5 - Administração e Intermediação 
em Negócios S.A. - Nome: Robson José Crocco, Cargo: Diretor Presidente. Testemunhas: Nome: Ana 
Beatriz Andrade dos Santos, RG: 50.142.547-0 SSP/SP, CPF/ME: 383.321.798-74; Nome: Thais 
Regina da Silva Martins, RG: 29.774.626-1 SSP/SP, CPF/ME: 298.149.198-96. JUCESP nº 428.558/21-9 
em 27/08/2021. Gisiela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006280-62.2020.8.26.0068 A MM. Juíza de
Direito da 2ª Vara Cível, da Comarca de Barueri/SP, Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a JUDIVAN PIRES DE ARAGAO, CPF 001.521.923-28, que expedido nos autos da
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO movida por parte de ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA EM RECUPE-
RAÇÃO JUDICIAL. Estando o impugnado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 05 dias, a fluir
dos 30 dias supra, conteste a impugnação, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas
que reputem necessárias. No caso de revelia, será nomeado curador especial (artigo 257, IV, CPC). Será o
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Barueri, 22/07/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 32664/21 - Pregão Eletrônico nº 179/21. Interessado: Secretaria de Administração 
e Recursos Humanos. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de locação/licença de software para gestão pública abrangendo a implantação, 
migração de dados, integração, treinamento e manutenção - que propiciem à administração a 
gestão e o controle das suas atividades. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do 
dia 04 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 04 de 
outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 04/10/2021. 
Disponibilidade do Edital: a partir de 15/09/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

Franca, 13 de setembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

AVISO DE SUSPENSÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2021

OBJETO: A presente licitação, do tipo “técnica e preço”, tem por objetivo a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
publicidade e marketing para fins de divulgação de projetos, programas, 
obras, serviços, campanhas e outras ações da Prefeitura Municipal de Santa 
Bárbara d’Oeste.
FICA SUSPENSA A PRESENTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA POR 
DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS.

Santa Bárbara d’Oeste, 13 de setembro de 2021
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração
AVISO DE RETIFICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 159/2021 - REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de toners e cartuchos.
DATA E  HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 01/10/2021 Às  
13h00
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, 
pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço 
Eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste, 13 de setembro de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
OFERTA DE COMPRA nº 081101080462020OC00430 - Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 
36/01211/20/05 - Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP PARA AQUISIÇÃO 
DE SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA TELEVISORES LED ATÉ 65” – RK-08. Considerando a alteração do Termo 
de Referência promovida pela área técnica demandante, comunicamos que faz-se necessário o cancelamento 
da Oferta de Compra nº 081101080462020OC00430 no sistema da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de 
São Paulo. A sessão pública referente ao Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 36/01211/20/05 - Ob-
jeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTE TIPO 
PEDESTAL PARA TELEVISORES LED ATÉ 65 – RK-08 dar-se-á no dia 23/09/2021, às 10 horas e 30 minutos 
no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, através da Oferta de Compra nº 081101080462021OC00217, con-
forme publicação no DOE de 11/09/2021 e Jornal a Gazeta de São Paulo de 13/09/2021.

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 978/21, 
PROCESSO Nº 2021/01544, Oferta de Compra 092301090572021OC01128 para constituição de Sistema 
de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de ENDOP.TORÁC. AUTO EXPANS. P/COR.
DISSECÇÃO/ANEURISMA A/T.C.E.C., HEMOCONCENTRADOR NEONATO/ INFANTILCOM 
PRIMING MAXIMO DE 30ML, HEMOCONCENTRADOR ADULTO COM PRIMING ATE 40ML, 
BAINHA DE DISSECÇÃO ENERGIZADA POR RAIOS LASER, BOMBA CENTRÍFUGA DE 
SANGUE ADULTO, com cessão em comodato de equipamentos, incluindo acessórios e insumos que lhes 
sejam inerentes e assistência técnica, cuja sessão será realizada no dia 28/09/2021, 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 
15/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO LIMA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 982/21, PROCESSO Nº 2021/01458, Oferta de Compra 092301090572021OC01107 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de CATETER 
BALÃO, cuja sessão será realizada no dia 28/09/2021, 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 15/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JOSE ROBERTO S. MATOS e suplentes.

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021 - EDITAL Nº 49/2021 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 13576/2021 - A Prefeitura da Estância Turística 

de Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha 
aberta licitação cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA NOSSA SENHORA DO 
CARMO NO BAIRRO CARMO MESSIAS IBIÚNA/SP, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ANEXOS. DATA/HORA/LOCAL DA 
SESSÃO PÚBLICA: Dia 04/10/2021 às 10h00min, na Sala de Abertura de Processos 
Licitatórios, Paço Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho 
nº51- Centro – Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

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, a seguinte licitação: Edital Retificado nº 113/2021 – Pregão Ele-
trônico nº 043/2021-Processo Administrativo nº 8.001/2021. OBJETO: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de grama e plantas 
ornamentais. Nova data para entrega das propostas dia 24/09/2021 as 
10:00horas. O Edital completo deverá 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, 13 de setembro de 
2021 – Benedito Wenceslau Neto - Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 263,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 059/2021
Licitação nº 075/2021
Objeto: Registro de Preços  para aquisição de Kits Educacionais de Robó-
tica Pedagógica, material de apoio e capacitação online para as escolas 
municipais . 
Licitação Tipo: Menor preço global. 
Regime de Execução: Entrega Parcelada (preço global).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 27/09/2021 às 09:00 ho-
ras.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD vir-
gem pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, 
mediante solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na 
Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 
3399-5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 13 DE SETEMBRO  DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

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

TOMADA DE PREÇOS Nº TP-180/0001/21 
A Diretoria de Logística da Polícia Militar do Estado de São Paulo – DL - torna público que se acha aberta à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
TP-180/0001/21, Processo Nº -2021180178, contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a manutenção da área 
de convivência do Complexo Administrativo “Cel PM Hélio Guaycuru de Carvalho” da PMESP, localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 260, 
7º Andar, Canindé – São Paulo-SP. O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados na UGE da Diretoria de Logística DL, situado na Avenida 
Cruzeiro do Sul n° 260, 6º andar, sala 608, Canindé, São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante a apresentação 
de CDR ou CDR-W para gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br. 
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 30 de setembro de 2021, às 09h, por ocasião da realização da sessão pública. 
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente na Diretoria de Logística da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo e-mail dluge@
policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7606, com os componentes da Seção de Finanças. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021 - PL nº 11.592/2021. OBJETO: Aquisição de 
lâmpadas, reatores e reles, para troca emergencial em ruas e avenidas do município, 
em entrega única. Abertura: 09h30min do dia 27 de setembro de 2021. O edital 
completo encontra-se à disposição dos interessados na CML, situada na Rua 
Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 
08h às 16h, em dias úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar 
térreo da Prefeitura e/ou sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br. M. 
Guaçu, 13.09.2021. Thaís Suelen da Silva - Presidente da CML.

EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011427-55.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do 
Regional do Tatuapé, Estado de São Paulo,Dr(a).Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aGRANDE SP LOGISTICA E 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ 16.949.866/0001-83, na pessoa de seu representante legal que por parte de CENTRO AUTOMOTIVO PETRO 
900 LTDA. foi ajuizada ação Monitoria p/ cobrança de R$4.592,58 (Setembro/2020), referente débitos relativos as notas fiscais anexas aos 
autos. Estando a ré em local ignorado, expede-se edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o débito isento de 
custas, arcando, todavia, com o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena 
deconstituir-se de pleno direito o título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do 
CPC. 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 São Paulo, aos 20 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1104348-53.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SANDRO DA 
SILVA BARROS, CPF 332.071.858-43, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Caixa Beneficente dos 
Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional - CBS, ONAL - CBS foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, 
objetivando a quantia de R$3.490,12. (Outubro/2017) referente débitos relativos aos empréstimos pessoais de nºs 1485590, 1492237 e 
1492318.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de julho de 2021. 
 
Edital de Citação com prazo de 20 dias. Processo 0082841-82.2019.8.26.0100 (Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica) 
processo principal 0014161-46.2013.8.26.0006. O Dr. VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro 
Central – Comarca da Capital/SP. FAZ SABER a(o) aos sócios da EMPRESA VOGT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA EPP, CNPJ 13.234.086/0001-69 o Sr. MAURÍCIO ANTÔNIO DE SEIXAS VOGT, CPF nº 991.786.998-00 que a 
credora MIRIAM DE GOUVEIA MALUF MENDES DE MELO ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da 
devedora, com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada, visando ver 
satisfeito o seu crédito, estando os réus em lugar ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do edital, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, os sócios 
supracitados se manifestem e requeiram as provas cabíveis. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 30 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001654-32.2019.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROGÉRIO DE 
CAMPOS, RG 16694678, CPF 175.146.438-50, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento por parte de MARIA 
EMILIA AFONSO PACHECO, referente a débitos, relativos a locação do imóvel situado na Rua Gomes Freire, n.º 487, Lapa, São 
Paulo/SP, no valor de R$19.926,78 (Janeiro/19). 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 úteis após fluir o prazo de 30 dias supra, pague o debito, 
devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereça defesa, nos termos dos artigos 344 e 355, II do 
NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando advertido que será nomeado curador especial em caso 
de revelia nos termos do artigo 257, IV. Para conhecimento de todos é expedido o presente edital, que será afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007628-53.2019.8.26.0003. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr. Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANTONIO DE 
ALMEIDA FERREIRA JUNIOR, CPF 370.019.508-74, que por parte de FERNANDO RAFAEL YAZBEK foi ajuizada ação Monitória p/ 
cobrança de R$34.645,82 (Abril/2019), conforme documentos anexos aos autos. Estando o réu em local ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO e INTIMAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 supra, pague o débito isento de custas, arcando, 
todavia, com o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de 
pleno direito o título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do CPC, ficando 
advertido 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 São Paulo, aos 21 de julho de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo 20 dias. Processo nº 1030645-21.2019.8.26.0100. O Dr. Miguel Ferrari Junior, Juiz de Direito da 43ª Vara Cível 
do Foro Central – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a MÁRCIO JOSÉ DA SILVEIRA, CPF 481.600.918-34, RG 3.461.688-3, que por 
parte de PATRICIA SILVEIRA MELLO foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 137.018,57 (Abril/19), 
referente débitos relativos ao contrato de prestação de serviços advocatícios. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para 
que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação (em 
caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça 
Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do 
CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada mais. São Paulo, 31/08/2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013100-95.2016.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARGARETH DEL CISTIA, que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A, alegando em síntese ser credor da requerida na 
quantia de R$17.187,50 (abril/2016) referente saldo devedor de Contrato de Mútuo com encargo financeiro firmado em 08/09/2011. Requer a 
condenação da requerida ao pagamento do valor devidamente atualizado acrescido de custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios. Encontrando-se a(o) ré(u) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente embargos ou efetue o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se 
cumprir o edital no prazo. Caso não cumpra o edital no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial. Não sendo oferecido embargos, o réu será considerado revel, caso em que lhe 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 06 de agosto 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004822-43.2020.8.26.0348. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). THIAGO ELIAS MASSAD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRUNO HUMBERTO 
SOUZA LIMA nome fantasia VENANCIO LEILÕES, CNPJ 36306724000105, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Edmilson Lopes do Prado, objetivando a procedência da ação para condenar a ré na quantia de R$ 28.605,00 
(Julho/2020) referente arrematação do veículo Honda Fit EX 1.5 16V IVTEC, tendo em vista que o veiculo não foi entregue ao requerente 
pela ré. Estando a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo 
de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 
257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Maua, aos 16 de agosto 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008796-38.2015.8.26.0001/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a sócia 
da Empresa NEWCALL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP a SRA. SORAIA JAQUELINE DE OLIVEIRA, CPF N. 265.175.978-32 
que os credores TARCIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS ofereceram Incidente de Desconsideração da Personalidade 
Jurídica da devedora, com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada, 
visando ver 
satisfeito o seu crédito, estando os réus em lugar ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do edital, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, os sócios 
supracitados se manifestem e requeiram as provas cabíveis. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 17 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1118677-36.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Bucci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) H & H INDUSTRIALIZED 
ENGENHARIA E PROJETOS DE SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS LTDA., CNPJ 08.767.908/0001-37, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de MULTIPLA ASSESSORIA E CONTABILIDADE Ltda, para a cobrança de R$45.502,71 (Novembro/2018), referente 
débitos relativos ao Contrato de Prestação de Serviços de assessoria contábil, fiscal e trabalhista anexos ao autos. Estando a ré em local 
ignorado, expede-se edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o debito isento de custas, arcando, todavia, com o 
pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o 
título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do CPC. Ficando advertidos que 
será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003235-36.2020.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a PEDRO 
HENRIQUE COLFERAI CHIORBOLI, CPF nº 483.908.668- 03 que por parte de ARLETE MARCHIONI LEMES foi ajuizada ação de 
Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 17.729,32 (Agosto/20). referente débitos relativos a locação do imóvel situado na 
Rua Serra do Quartel, 181 – Vila Carrão – São Paulo/SP – CEP: 03434-050. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para 
que em 3 dias, após o prazo deste edital, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% 
a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou 
querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia 
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 3 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003718-57.2020.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério de Camargo Arruda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRM 
BUGGY RODAS E MOTORES LTDA, CNPJ 43.515.022/0001-05, ANDREIA MARTINI – MECANICA – ME, CNPJ nº 18.824.344/0001-
80 e ADRIANA MARTINI, CPF 118.667.328-11 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Daniel Correa 
Domingues, foi ajuizado ação de Rescisão Contratual c/c Anulação do ato jurídico e Indenização por Danos Morais e Materiais pelo 
procedimento comum, objetivando rescisão do contrato firmado entre as partes bem como anulação da transferência do veículo placas GCN 
9615 e código Renavam 01161575186 e condenação das rés na quantia de R$41.617,82 (Maio/2020). Encontrando-se as rés 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 no prazo legal, serão 
consideradas reveis e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Será o presente edital afixado e publicado na 
forma da lei.. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020173-24.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDERSON 
CARDOSO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 42.038.444, CPF 323.828.068-69, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de 
Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Marcos Roberto da Silva Prado, objetivando a quantia de R$24.920,46 (Agosto/2020) 
referente débitos relativos a locação do imóvel situado na Alameda dos Nhambiquaras, 894 – Indianópolis – São Paulo/SP. Estando o réu 
em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, 
pague o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de agosto 
de 2021. 
 
 

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 24553/21 - Pregão Eletrônico nº 169/21. Interessado: Secretaria de Meio 
Ambiente. Objeto: Aquisição de uniformes para servidores da Secretaria. Recebimento das 
propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 05 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 9h00 do dia 05 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 
9h30 do dia 05/10/2021.
Processo nº 28959/21 - Pregão Eletrônico nº 170/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Aquisição de mistura em pó para preparo de alimentos com soja. Recebimento das 
propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 05 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 14h00 do dia 05 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 
14h30 do dia 05/10/2021.
Processo nº 30449/21 - Pregão Eletrônico nº 171/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Aquisição de uniformes – bata tipo avental – para serventes merendeiras. Recebimento 
das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 06 de outubro de 2021 - Abertura das propostas 
dos lotes: a partir das 9h00 do dia 06 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir 
das 9h30 do dia 06/10/2021.
Processo nº 28961/21 - Pregão Eletrônico nº 172/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Aquisição de materiais elétricos. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 
do dia 06 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 06 
de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 06/10/2021.
Processo nº 30007/21 - Pregão Eletrônico nº 173/21. Interessado: Secretaria de Ação Social. 
Objeto: Aquisição de refeições tipo marmitex para atendimento da demanda da Secretaria. 
Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 07 de outubro de 2021 - Abertura das 
propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 07 de outubro de 2021 - Início da disputa de 
preços: a partir das 9h30 do dia 07/10/2021.
Processo nº 32003/21 - Pregão Eletrônico nº 174/21. Interessado: Secretaria de Infraestrutura. 
Objeto: Aquisição de cimento. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 07 
de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 07 de outubro 
de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 07/10/2021.
Processo nº 31724/21 - Pregão Eletrônico nº 175/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de indicadores biológicos de leitura rápida, com cessão de aparelho 
automatizado em regime de comodato e indicadores quimicos. Recebimento das propostas 
dos lotes: até às 9h00 do dia 08 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir 
das 9h00 do dia 08 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 
08/10/2021.
Processo nº 31373/21 - Pregão Eletrônico nº 176/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de reagente para teste de troponina, com cessão de aparelho 
semi-automatizado ou portátil em regime de comodato. Recebimento das propostas dos lotes: 
até às 14h00 do dia 08 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 
14h00 do dia 08 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 
08/10/2021.
Processo nº 31209/21 - Pregão Eletrônico nº 177/21. Interessado: Secretaria de Esporte, Arte, 
Cultura e Lazer. Objeto: Aquisição de uniformes esportivos dry sport e dry fit. Recebimento das 
propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 13 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 9h00 do dia 13 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 
9h30 do dia 13/10/2021.
Processo nº 31211/21 - Pregão Eletrônico nº 178/21. Interessado: Secretaria de Esporte, Arte, 
Cultura e Lazer. Objeto: Aquisição de material esportivo – coletes dry fit. Recebimento das 
propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 13 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 14h00 do dia 13 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 
14h30 do dia 13/10/2021. Disponibilidade dos Editais: a partir de 15/09/2021, no portal 
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

Franca, 13 de setembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

A Câmara Municipal de Itariri, nos termos do paragrafo único do artigo 61, 
faz saber a todos, que nos termos do inciso IV do artigo 57 da Lei Federal 

nº8.666/93, que aditou o Contrato Nº 001/2021, nos seguintes termos:
Processo: 028/2021
Aditamento: Nº005/2021
Contrato Nº: 001/2021
Modalidade: Dispensa
Contratante: Câmara Municipal de Itariri
Contratado: AUTO POSTO VALE DO ITARIRI
Endereço: Avenida José Ferreira Franco, Nº 146 – Centro – Itariri/SP
CNPJ: 46.224.358/0001-07
Objeto: 5º Aditivo de Preço – Aumento de Combustível
Data da Assinatura: 13/09/2021
Valor Unitário: R$6,10 (seis reais e dez centavos)

B5gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2021 Economia

ERRATAS: DATA: 03/07/2020. A PARTIR DAS: 13:00h. Leilão: 87600. LOTE: 1. LOC.: Caraguatatuba/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: LANCHA NÁUTICA POWERBOATS REAL TOP 41 C/ CARRETA, ANO 2011.

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: Sr. Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
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ERRATAS: DATA: 28/07/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97503. LOTE: 10991. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO SPORTIN 1.6 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 8AP19626TG4163245. ANO FAB/
MODELO: 2016/2016. PLACA: GHV6B05. DATA: 19/07/2021. A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 97177. LOTE: 6832. LOC.: São Bernardo do Campo/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C3 PICASSO EXC A (SINISTRADO MÉDIA MONTA). 
CHASSI: 935SDNFNWDB502402. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: EXS0453. DATA: 21/10/2020. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 90677. LOTE: 20076. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN JETTA 2.0 2.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 3VWDJ2162DM065011. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: EZW6E99. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 1798. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
YAMAHA NMAX (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C6SG3310K0022994. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: GFG1I66. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 11027. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HONDA FIT EXL CVT 1.5 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93HGK5880KK102944. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: EFJ7B86. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 21795. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO ED (SUCATA). CHASSI: 9BD178016W0595584. ANO FAB/MODELO: 1998/1998. PLACA: AHT2A75. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 21828. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI TUCSON GLS 20L (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: KMHJN81BP7U639945. ANO FAB/MODELO: 2007/2007. PLACA: BCU0A30. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. 
LOTE: 21988. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGCA80X0EB261507. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: MLX8C82. DATA: 18/08/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 21990. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGCA8030LB120944. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: FEF5J96. 
DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 21996. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JEEP RENEGADE AT 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 98861110XLK290314. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. 
PLACA: BPO6A12. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 22003. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT DOBLO ADV FLEX 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD119409E1118932. ANO FAB/
MODELO: 2014/2014. PLACA: FJU7H40. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 22014. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA HILUX CD4X2 2.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
8AJER32G684024460. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: LKS3B01. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 22015. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 A PREM 1.6 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBH51DBEP160986. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FLR0F80. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 22024. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN 
UP MOVE MB 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAH4125HT508517. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: GBX9D53. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30376. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 1.4AT ADV 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BGKF48V0JG349413. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: LMN2D71. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30425. LOC.: Suzano/SP.DADOS 
DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA GL 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BFBSZFHA1B378449. ANO FAB/MODELO: 2001/2001. PLACA: DDU9G02. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30430. LOC.: Suzano/SP.DADOS 
DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX 1.6 GII (SUCATA). CHASSI: 9BWAB45Z9D4198188. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: FHK9H71. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30432. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC EX 1.7 (SUCATA). CHASSI: 93HES16803Z115228. ANO FAB/MODELO: 2003/2003. PLACA: DMI6H38. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30446. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX CONNECT MB 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BWAB45Z8J4032949. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: FKC2J89. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30452. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JEEP RENEGADE SPORT MT 1.8 (SUCATA). CHASSI: 98861115YHK100738. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: GIO9E86. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 
30453. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN UP CONNECT TSI MD 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BWAH4120LT503797. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: EFI8J49. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 
97997. LOTE: 1792. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 TITAN (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KC2210KR027622. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: EIM8H40. DATA: 18/08/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30435. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET COBALT LT 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BGJB69Z0DB156370. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FGN8E16. DATA: 18/08/2021. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 1701. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA FAZER250 BLUEFLEX (SUCATA). CHASSI: 9C6KG0490F0023986. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FNT1B30. DATA: 
18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 1715. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA FAZER250 BLUEFLEX (SUCATA). CHASSI: 9C6KG0490E0015886. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FUX6C80. 
DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 1718. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA XRE 300 (SUCATA). CHASSI: 9C2ND0910AR026665. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: EKF2C73. DATA: 
18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 1730. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA FAZER250 BLUEFLEX (SUCATA). CHASSI: 9C6KG0490D0002563. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: EWH4J56. 
DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 1785. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KF2200JR012241. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. 
PLACA: FOW5I29. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 1786. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 FAN (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KC2200LR160499. ANO FAB/
MODELO: 2020/2020. PLACA: FOV8H77. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 11020. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA HA L TI 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BFZD55P0FB809872. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FFS3I71. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 11023. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: LAND ROVER EVOQUE DYNAMIC 5D 2.0 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: SALVA2BG5FH054356. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: QIE3E00. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 11024. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
HONDA CIVIC LXR 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93HFB9640GZ208749. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: FWF7J50. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 11028. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: MITSUBISHI L200 TRITON 3.2 D 3.2 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93XJRKB8TCCB40735. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: EXT4D45. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 21609. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHANGAN CHANA SC1026W 1.0 (SUCATA). CHASSI: LSCBB43D5BG001993. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: LLK9D87. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 
21936. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: PEUGEOT 307 16 FX PR 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AD3CN6B47G069912. ANO FAB/MODELO: 2007/2007. PLACA: DXS0C84. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 21972. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAG45U3KT082669. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: QPW6F87. DATA: 
18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 21984. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLVO XC40 T4 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: YV1XZACADK2085880. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: 
LUF6I47. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 21997. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: AUDI TT COUPE 230CV I 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: TRUAFBFVXF1009119. ANO FAB/
MODELO: 2015/2015. PLACA: PQA0G89. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 22006. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BGCA80X0BB283542. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: EVJ3H56. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 22022. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA SE HA B 1.0 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 9BFZH55L3J8484979. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: IXW3H71. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30438. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CLASSIC LS 
1.0 (SUCATA). CHASSI: 8AGSU19F0ER180654. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: KYR8H66. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30444. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT TORO VOLCANO 
AT9 D4 2.0 (SUCATA). CHASSI: 98822617CMKD85131. ANO FAB/MODELO: 2021/2021. PLACA: GCX1A68. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30448. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET 
CELTA 4P LIFE 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BGRZ48X05G140226. ANO FAB/MODELO: 2004/2005. PLACA: AME4F78. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30454. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
VOLKSWAGEN BEETLE 2.0 (SUCATA). CHASSI: 3VWWH21C18M504313. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: KVZ2E11. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30456. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: FIAT STRADA FIRE CE FLEX 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BD27833MA7257940. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: DXW6F51. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 1723. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 SPORT ABS (SUCATA). CHASSI: 9C2KF3420LR000118. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: CKU1E80. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 1787. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA NEO 125 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C6SEB510H0009053. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA: FNY7A08. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 1788. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KF1710ER503681. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FXY0C10. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 1791. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KF2200GR001246. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: FWL6F80. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. 
LOTE: 1794. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JTA-SUZUKI VSTROM1000A 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9CDVU51AAFM100318. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: LRU6H52. DATA: 18/08/2021. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 1795. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA NMAX (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C6SG3310K0024065. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: GBD1E09. DATA: 
18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 11026. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CORSA WIND 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BGSC19Z0XC741248. ANO FAB/MODELO: 
1999/1999. PLACA: CRF7F06. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 19438. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT SIENA ELX FLEX 1.0 (SUCATA). CHASSI: 8AP17204L92014744. ANO FAB/MODELO: 
2008/2009. PLACA: MFO1A06. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 21552. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN POLO 1.6 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BWHB09N77P006865. ANO FAB/
MODELO: 2006/2007. PLACA: DUT0B35. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 21741. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT IDEA ATTRACTIVE 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BD135019B2167049. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: KZB4H79. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 21806. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MERIVA JOY 1.8 (SUCATA). 
CHASSI: 9BGXL75G07C722710. ANO FAB/MODELO: 2007/2007. PLACA: DTA2J34. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 21830. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO FIRE ECONOMY 1.0 
(SUCATA). CHASSI: 9BD17164LC5812320. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: FAH2C74. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 21920. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ZAFIRA CD 
2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGTT75B03C208270. ANO FAB/MODELO: 2003/2003. PLACA: ARE0J17. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 21998. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
CHEVROLET COBALT LTZ 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGJC69Z0EB230840. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FKV0F20. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 22000. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA WORKING 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD27805MD7640744. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: FGO9B24. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 22002. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWGF07X07P015122. ANO FAB/MODELO: 2007/2007. PLACA: DRT1H08. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 22009. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVO FOX HL SD 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAL45ZXF4062930. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FJE7G98. 
DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 22017. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CORSA HATCH MAXX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGXH68808B241726. ANO FAB/
MODELO: 2008/2008. PLACA: EBD8E02. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 22027. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CLASSIC LIFE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
8AGSA19908R144316. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: EAQ0B30. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30367. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL 16V 1.0 (SUCATA). 
CHASSI: 9BWZZZ373WP545748. ANO FAB/MODELO: 1998/1999. PLACA: CWB2J75. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30399. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL SPECIAL 1.0 
(SUCATA). CHASSI: 9BWCA05Y73T142024. ANO FAB/MODELO: 2003/2003. PLACA: CQM7H13. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30422. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI CRETA A 
ATTITU 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BHGA811BKP135270. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: LVE1I39. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30426. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET 
CELTA 4P SPIRIT 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BGRX48F0BG224356. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: ETN4D45. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30427. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BWMF07X5CP014514. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: BBB7C19. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30433. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: RENAULT KWID ZEN 10MT 1.0 (SUCATA). CHASSI: 93YRBB000MJ706852. ANO FAB/MODELO: 2020/2021. PLACA: EMC6J58. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30434. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 M COMFOR 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BHBG51CAFP442549. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: PWA2A86. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30439. LOC.: Suzano/SP.DADOS 
DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT SANDERO EXP 16 1.6 (SUCATA). CHASSI: 93YBSR7UHBJ799259. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: KWS4E62. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30440. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA WORKING 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BD27805MD7557732. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: BSY0I42. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30442. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL STAR 1.6 (SUCATA). CHASSI: 8AWZZZ377WA102992. ANO FAB/MODELO: 1998/1998. PLACA: BJQ9I74. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30447. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BWAB05U2AT156010. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: EKV3G29. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30451. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT FIORINO FLEX 1.3 (SUCATA). CHASSI: 9BD255049C8923639. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: EZD7A24. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 30455. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20S 1.6A PREM (SUCATA). CHASSI: 9BHBH41DBGP578429. ANO FAB/MODELO: 2016/2016. PLACA: KXW7J35. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 
30459. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BD15822786081737. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EBF7G80. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. 
LOTE: 43199. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAMINHÃO IVECO DAILY 35S14HDCS (SUCATA). CHASSI: 93ZC35A01B8426655. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: DBL5I56. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 97997. LOTE: 43228. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAVALO MECÂNICO VOLKSWAGEN 18.310 TITAN 5.0 (SUCATA). CHASSI: 9BWKR82T35R535109. ANO FAB/MODELO: 2005/2005. PLACA: DJC0C42. DATA: 
18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 22016. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 A COMF 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51DBEP208409. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. 
PLACA: ONS8J99. DATA: 18/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 97997. LOTE: 21986. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT FIORINO FLEX 1.3 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD255049C8931121. ANO FAB/
MODELO: 2011/2012. PLACA: FBN1H74. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 1764. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JTA SUZUKI DL650 (SUCATA). CHASSI: 9CDVP54AJDM104071. ANO FAB/
MODELO: 2012/2013. PLACA: FFJ6G70. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 1801. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KF3400KR004745. 
ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: ENI0C24. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22011. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: PEUGEOT 206 SW16 ESCA FX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). 
CHASSI: 9362EN6A98B054841. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EDJ3I40. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22051. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: NISSAN SENTRA 20SV CVT 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 3N1BB7AD6LY202111. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: GGZ4H13. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22054. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGCA8030KB188607. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: ELE6G83. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 11037. LOC.: Suzano/SP.DADOS 
DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BGCA8030HB114290. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: FOG8C57. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 
22048. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT SANDERO ZEN10MT 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93Y5SRZ85MJ705950. ANO FAB/MODELO: 2020/2021. PLACA: RKV2J87. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 10335. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C3 AIRCROSS GLXA 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 935SUN6AWCB549156. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: EYU1E94. 
DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 10978. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C4 PIC GLXA 5L 2.0 (SUCATA). CHASSI: VF7UDRFJWAJ597627. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: 
KZP4I27. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 11039. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI SANTA FE V6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: KMHSH81DP9U425989. ANO FAB/
MODELO: 2008/2009. PLACA: DWS9F59. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 19665. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT MASTER CC 2.5DCI 2.5 (SUCATA). CHASSI: 93YBDCUG58J002420. 
ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EAQ6A12. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 21770. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET COBALT LT 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BGJB69E0FB213354. 
ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: KQY6B21. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 21833. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MERIVA MAXX 1.4 (SUCATA). CHASSI: 
9BGXH75P0AC140721. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: KZB2H91. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 21850. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CLASSIC LIFE 1.0 (SUCATA). 
CHASSI: 9BGSA19906B192902. ANO FAB/MODELO: 2006/2006. PLACA: LUU4J45. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 21885. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLVO XC60 T5 DYNA 2.0 
(SUCATA). CHASSI: YV1DZ40CDF2761944. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: LSC6B99. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22025. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA COROLLA 
XEI18VVT 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BR53ZEC278652640. ANO FAB/MODELO: 2006/2007. PLACA: KZX6E20. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22029. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: VOLKSWAGEN PARATI TRACKFIELD 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWDB05W16T191708. ANO FAB/MODELO: 2006/2006. PLACA: DTU2B27. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22032. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FUSION AWD GTDI B 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 3FA6P0D90FR154642. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: PPB4J64. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 
98251. LOTE: 22040. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT SANDERO STW 16HP 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93YBSR86KDJ531496. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: LRD4F12. DATA: 25/08/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22055. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA SE 1.0 SD C 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZH54L0K8214398. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: LMO1F73. 
DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22056. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LX FLEX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGE67409Z109787. ANO FAB/MODELO: 
2009/2009. PLACA: EJC8B44. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22058. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA WORKING CE 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BD578241E7761197. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FHT1D41. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22065. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD COURIER L 1.6 FLEX 1.6 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFPSZPPA8B873094. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EAQ6F61. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22066. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT DOBLO ELX 
FLEX 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD11975561033875. ANO FAB/MODELO: 2006/2006. PLACA: LUU5D52. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22069. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CITROEN C3 120A EXCLUSIV 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 935SLNFNWDB521809. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: OOV5E58. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 30460. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL L MC4 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BWAG45U2KT037903. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: FTP1I66. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 30463. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET COBALT LT 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BGJB6930FB241054. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FPQ1A89. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 30464. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT SIENA FIRE FLEX 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BD17206LA3492099. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: NIY1I93. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 30465. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: NISSAN MARCH 16SV FLEX 1.6 (SUCATA). CHASSI: 3N1CK3CD1DL225112. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FJW1I76. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 
30469. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA CAMRY XLE 3.5 (SUCATA). CHASSI: JTNBK40K293045346. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: EEY0C17. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 
30472. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD ECOSPORT SE 1.6 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BFZB55P9D8797561. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FGH8J57. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. 
LOTE: 30475. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 S 1.0M COMF 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BHBG41CAFP370123. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FWJ3F59. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 98251. LOTE: 30481. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT DUSTER 20 D 4X2A 2.0 (SUCATA). CHASSI: 93YHSRC4AGJ917702. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: PWG0F09. DATA: 25/08/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 30482. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT CLIO RL 1.0 16V 1.0 (SUCATA). CHASSI: 93YBB06053J361818. ANO FAB/MODELO: 2002/2003. PLACA: DDC1J17. DATA: 25/08/2021. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 30485. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CLASSIC 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BGSA1910AB174462. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: ENX4E35. DATA: 25/08/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 30488. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT EXL FLEX (SUCATA). CHASSI: 93HGE8780AZ103680. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: EME3B15. DATA: 25/08/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 30489. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C3 AIRCROSS EXCM 1.6 (SUCATA). CHASSI: 935SUN6AYBB575650. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: EZC4F10. DATA: 
25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 21811. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET COBALT LT 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BGJB6930FB223626. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: LSC4A41. 
DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 21837. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO VIVACE 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BD195102E0532733. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FNF4C17. 
DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22063. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGSU19F0DC103657. ANO FAB/MODELO: 
2012/2013. PLACA: FES2J49. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 30486. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET SPIN 1.8L MT LT 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BGJB7520JB226005. ANO FAB/
MODELO: 2018/2018. PLACA: FKM8J88. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 1799. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA NEO 125 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9C6SEB510J0016447. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: FME8E15. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 1803. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA XRE 190 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 9C2MD4100LR001120. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: DSL3A59. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 11032. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA EDGE 1.0 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BFZF12C638080600. ANO FAB/MODELO: 2003/2003. PLACA: DGC9H11. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 11034. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
FORD KA SE HA C 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BFZH55L1K8341062. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: LMX1J39. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 19437. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: FIAT STRADA WORKING 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BD27805MD7643270. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: KPI9D34. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 21750. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA FLEX 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BFZK53A3AB199513. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: EIT1B91. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 21857. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: PEUGEOT 207 HB XR 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9362MKFWXBB027988. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: EPR1A70. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 21965. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO VIVACE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD195152C0137316. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: HOJ7B14. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22031. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AGCN48P0AR158495. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: EKI1B66. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 
98251. LOTE: 22045. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX MT LTZ 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGKT48L0DG283730. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: FJD0G68. DATA: 25/08/2021. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22046. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA FLEX 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZF10A798332526. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: EGS1E13. 
DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22053. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN POLO SEDAN 1.6 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWJB09N98P029826. ANO FAB/
MODELO: 2007/2008. PLACA: ESP2D18. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22061. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHERY FACE 1.3 1.3 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
LVVDB12B5CD015192. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: FBA9D21. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22062. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MERIVA JOY 1.4 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGXL75X0BC153798. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: HIX9E21. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 22067. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: NISSAN MARCH 
10S 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 94DFFUK13HB101006. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: PXW6J15. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 30462. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HYUNDAI HB20 M 1.0 M 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BHBG51CADP055059. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: FFQ0H57. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 30466. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: CHEVROLET CORSA WIND 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BGSC68Z0XC781587. ANO FAB/MODELO: 1999/1999. PLACA: HPD1E34. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 30470. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BRBL42E5D4736794. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: LLR3F32. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 30474. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.0M 1.0 M 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BHBG51CAEP115735. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FLO4E32. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 30476. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA WORKING 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BD57814UF7969251. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: KWS9B64. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 30479. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT LOGAN EXPR 16 M 1.6 (SUCATA). CHASSI: 93Y4SRD64GJ918348. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: KWV7H85. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. 
LOTE: 30480. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.0M COMFOR 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BHBG51CAHP756167. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA: FED9C14. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 98251. LOTE: 43229. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAVALO MECÂNICO MERCEDES-BENZ AXOR 2644S6X4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BM958451BB798070. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: 
CVN2I76. DATA: 25/08/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98251. LOTE: 11033. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI TUCSON GLS 20L (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: KMHJN81BP8U921408. ANO FAB/
MODELO: 2008/2008. PLACA: EEG6D45.

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: Sra. 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.

PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF nº 71.304.687/0001-05 - NIRE 35.300.043.235

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
Aos 17/5/2021, na sede, Serrana/SP. Mesa: Presiden-
te: Pedro Biagi Neto; Secretário: José Luiz Junqueira 
Barros. Deliberação unânime aprovada: Abertura de 
mais 1 filial da empresa, na Fazenda São José do Ja-
tahy, s/nº, Zona Rural, no Município de Luiz Antônio/SP 
- CEP: 14.210-000, com o objetivo social de exploração 
agrícola - cultivo de cana-de-açúcar -, tendo em vista 
a constituição de parceria rural no referido município. 
Ficam os representantes legais da companhia autori-
zados a providenciarem os documentos necessários 
perante as repartições públicas federais, estaduais e 
municipais. Jucesp nº 359.920/21-4 em 30/7/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF nº 71.304.687/0001-05

NIRE 35.300.043.235
Extrato da Ata de Reunião de Diretoria

Aos 11/6/2021 na sede, em Serrana/SP reuniram-se os 
Diretores. Mesa: Presidente: Pedro Biagi Neto; Secretário: 
Luiz Roberto Kaysel Cruz. Deliberação unânime aprova-
da: Encerramento de fi lial da sociedade na Fazenda Amália, 
s/nº, Zona Rural, Prédio 1, Sala B, Santa Rosa de Viterbo/
SP, CEP 14.270-000, CNPJ 71.304.687/0052-47, tendo 
por objeto a “unidade auxiliar - depósito fechado” (estabe-
lecimento que tem por fi nalidade exclusiva a armazenagem 
de produtos produzidos pela companhia, autorizando-se 
representantes legais da companhia a providenciarem 
documentos necessários perante as repartições públicas 
federais, estaduais e municipais. Jucesp nº 359.921/21-8 
em 30/7/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF nº 71.304.687/0001-05

NIRE 35.300.043.235
Extrato da Ata de Reunião de Diretoria

Aos 7/7/2021 na sede, em Serrana/SP reuniram-se os 
Diretores. Mesa: Presidente: Pedro Biagi Neto; Secretá-
rio: José Luiz Junqueira Barros. Deliberação unânime 
aprovada: Abertura de fi lial da empresa, na Fazenda 
Lagoa Monte Carmelo, s/nº, Rodovia Araxá-Franca, Km 
27, à esquerda, Zona Rural, Sacramento/MG, CEP 38.190-
000, com objetivo social de exploração agrícola - cultivo 
de cana-de-açúcar -, tendo em vista a constituição de 
parceria rural no referido município, autorizando-se os 
representantes legais da companhia a providenciarem os 
documentos necessários perante as repartições públicas 
federais, estaduais e municipais. Jucesp nº 359.922/21-1 
em 30/7/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A leitura 
na medida 
certa.

ANUNCIE: 
11. 3729-6600
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5ª VARA CÍVEL - COMARCA DE GUARULHOS - SP - Rua dos Crisântemos, nº 29
- 14º andar - sala 1405 - Vila Tijuco - CEP  07091-060 - fone: (11)  2408.8122
- Guarulhos/SP - E-mail:  guarulhos5cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO.
Prazo de 20 dias. Processo nº 1031178-64.2017.8.26.0224.  O MM Juiz de
Direito d 5ª Vara Cível do foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. ARTUR
PESSÔA DE MELO MORAIS, na forma da lei, etc. FAZ SABER a ARTUR
ROGÉRIO DA SILVA JUNIOR, brasileirok, casado, militar,  RG 9.692.526, CPF
250.069.911-00, e ROSEMEIRE BARBOSA OLIVEIRA SILVA, brasileira, RG
2293897-15, CPF 131.781.908-05, ambos com endereço à Rua Erva Andorinha,
123, Jardim Helena, CEP 08090-470, São Paulo/SP, que lhe foi proposta uma
ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por par te de CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL SUPERA, alegando em síntese: que foi procedida a penhora dos
direitos decorrentes da escritura particular (art. 61 da Lei Federal nº 4.380/64),
firmada em 31/01/2014,  relativos ao apartamento Tipo N. 13, localizado no 1º
andar, do bloco 6 do condomínio exequente, com entrada pelo nº 1449 da Av.
Pres. Humberto de Alencar Castelo Branco, Vila Augusta, Guarulhos/SP, com a
área privativa de 86,30m² área total construída de 147,07m², cabendo-lhe duas
vagas na garagem  (matriculado sob nº 101.991 no 1º R.I. de Guarulhos/SP),
bem como o bloqueio de R$1.239,24 apurada em contas correntes dos mesmos.
Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL
para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereçam EMBARGOS
/ IMPUGNAÇÃO, na ausência dos quais prosseguirá o feito nos ulteriores termos e
cientes 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 Guarulhos, aos 02 de setembro de 2021.

     





                
              




  


 

 


          

         








 

 

6ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO DE SÃO PAULO/SP
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

O Dr. Juiz  faz saber a todos que o leiloeiro Giordano Bruno Coam Amador levará a público p/ venda e
arrematação, o bem descrito abaixo, c/ segue: 1º Leilão, dia 20/09/21 às 16h c/ encerr dia 23/09/21 às
16h,  aceitos lances iguais/sup. a avaliação; não havendo lances, seguirá s/ interrupção o  2° leilão  do dia
23/09/21 às 16:01h c/ encerr dia 13/10/21 às 16h,  aceitos lances c/  no mín. 50% da avaliação.
Local: Site:  www.giordanoleiloes.com.br. Proc.:  0112489-62.2009.8.26.0002 de  Condomínio  Edifício
Copava  contra  Edson Antônio de Freitas Candelária e Sonia Barbosa de Freitas Candelária.  Bem:  Direitos
sobre o Apto 24 do tipo “C”, no 2º andar do Condomínio Edifício Copava, R. Aristodemo Gazzotti, 205, esq. c/
R. Josefina Moretti, Vila das Belezas, 29º Subdistrito – Santo Amaro, c/ área útil ou privativa de 68,53m² e a
área comum de 54,4467m², já incluída a correspondente vaga indeterminada na garagem coletiva localizada
nos 2º e 1º subsolos, p/ a guarda de um veículo de tam. médio, perfaz. total construída de 122,9767m²,
corresp. fração ideal de 3,24% no terreno e demais coisas de uso comum do condomínio.  11º CRI de São
Paulo/SP nº 234.168, R$ 352.180,19. Ônus: Débitos na Pref. Municipal; Hipoteca ao Banco Bradesco S/A. O
arrematante arcará c/ os débitos pendentes que recaiam sobre os bens, exceto os decorrentes de débitos
fiscais e tributários. Quem pretender arrematar deverá cadastrar-se até 24h antes do leilão, aceitando os
termos e condições informados no site. Pgto: À vista. Interessando em adquirir o bem em prestações,deverá
apresentar  propostas  que deverão ser  apresentadas exclusivamente ao leiloeiro público,  responsável  pelo
posterior encaminhamento p/ análise do Magistrado. Atraso ou não pgto de qualquer das prestações, incidirá
multa  de  10%  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  c/  às  vincendas.  Comissão:  5%  do  arremate;
remição/acordo, antes da arrematação, eventuais despesas despesas comprovadas. Inform.: 0800-707-9339.
Edital  disponível  na  íntegra  no  site  www.publicjud.com.br e  site  supramencionado.  Ficam intimados  as
partes/repres. legal//cônjuges/credores/demais interess., se não encontrados pessoalm., e de que, antes da
arremat./adjudic., poderão remir a execução, ciente que o prazo p/ apresentar medidas process. será de 10
dias  após  o  arremate.  P/  conhecimento  de  todos  e  ninguém  alegue  ignorância,  expediu  o  presente,
public./afix. na forma da Lei. Em, 21/07/21.

Dr. Emanuel Brandão Filho – Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006016-72.2014.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FRANCO TEGON, Brasileiro, CPF 082.638.948-16, com endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A visando o recebimento da quantia de 
R$379.791,87 (Trezentos e setenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos) para fevereiro de 
2014, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 00334266300000002670(Operação 4266000002670300170), emitida em 
08/11/2012. Encontrando-se o Executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da 
importância reclamada. Prazo para Embargos: 15 (quinze) dias úteis. Neste prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, os Executado poderão requerer o 
pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo 
localizado os Executado e decorrido o prazo deste, lhe 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 Guarulhos, aos 14 de maio de 2020.

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

14 e 15/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002962-66.2020.
valor total: R$ 30,00
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2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1015006-89.2021.
valor total: R$ 20,00
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Edital de Citação. Processo Digital nº: 1007437-09.2019.8.26.0229. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsó 
ria Requerente: Sebastião Faioli Requerido: Plinio Cavalcanti de Albuquerque Filho e outros. Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 
1007437-09.2019.8.26.0229. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Hortolândia, Estado de São Paulo, Dr. Luis Mario Mori 
Domingues, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) BG Construtora Imobiliária e Comercio Ltda - ME, CNPJ 45.799.418/0001-49, Lupércio 
Penteado, Aluizio Mattoso Nunes, Reynaldo Porchat Neto,  Nilson Pery Targa Vieira, Eduardo Guimarães Falcone, Plinio Cavalcante 
de Albuquerque Filho,  Heloisa Cavalcante de Albuquerque,  Roberto José Melaragno, Roberto Vautier Franco Júnior, Helena de 
Souza Aranha Malaragno, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sebastião Faioli, ajuizou-lhes 
ação de Adjudicação Compulsória tendo como objeto a outorga definitiva da escri tura do Lote de Terreno sob n.º 11, da quadra 19, do 
loteamento denominado Parque dos Pinheiros, situado no Município de Hortolândia, comarca de Sumaré/SP, matrícula n.º 88.263 d o Cartório 
de Registro de Imóveis de Sumaré/SP. Objetiva a procedência da ação para determinar-se a expedição da carta de adjudicação a fim de leva-
la a registro imobiliário. 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 20 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 Hortolândia, aos 29 de julho de 2021 . 

Edital de Intimação. Cumprimento de Sentença. Processo Digital nº: 0007131-12.2017.8.26.0008. Classe: Assunto: Cumprimento de Sen 
tença - Obrigações Exeqüente: Unibanco- União de Bancos Brasileiros S.a. Executado: Mbt Bar e Lanches Ltda e outros. Edital de Intimação. 
Prazo de 20 dias. Processo nº 0007131-12.2017.8.26.0008. A MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dra. Márcia Cardoso, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) MBT Bar Lanches Ltda, CNPJ 01.847.269/0001-70 e Mary 
Vallim Gonçalves de Faria, CPF 569.429.318-53, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
Unibanco- União de Bancos Brasileiros S.A.. Encontrando-se os executados 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$ 154.019,57, devidamente atualizada (setembro/2017), sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorári os 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. Se rá 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 abril 
de 2018. Documento Assinado Digitalmente nos Termos da Lei 11.419/2006, Conforme Impressão á Margem Direita. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PAULO ADEMIR MONTEIRO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CA-
PITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que MOHAMMED YOUSSEF MOSTAFA DARWICH, RG nº 
52.250.054-7-SSP/SP, CPF nº 401.294.318-93 pelo presente edital fica intimado, para que no prazo de 15 dias, 
a fluir após 3 dias de publicação deste edital, compareça a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro 
Crispiniano, nº 29, 3º andar, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais de pagamento firmado com o credor fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, registrado sob nº 12, na matrí-
cula n° 179.289 deste Registro, relativo as prestações vencidas e não pagas, e as demais que se vencerem até 
o efetivo pagamento, além das despesas de cobrança e intimação, sob pena de que o não cumprimento da refe-
rida obrigação no prazo ora estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do 
Credor Fiduciário, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta Cidade de São 
Paulo, 14 de setembro de 2021. O Oficial Substituto. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
                                                  
 
1ª Vara Cível Foro Cotia/SP, Edital Citação Prazo de 30 dias Processo 1005219-74-2021.8.26.0152 Dr. Seung Chul Kim 
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Cotia/SP.Faz Saber a réus ausentes incertos desconhecidos interessados bem 
como cônjuges se casados forem herdeiros e/ou sucessores que Associação dos Proprietários do Residencial Jardim San 
Ressore ajuizou ação  Usucapião em face de Pedro Caetano Oliveira Neto visando o imóvel Lote 11 da Quadra “G” com 
área de 855,80 m² JD. San Ressore Caucaia do Alto//Cotia/SP alegando na posse mansa e pacifica no prazo legal 
Estando em termos a expede-se o edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15 dias a fluir após o prazo 
de 30 dias Não sendo contestada a ação os réus 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. 

 
 

Santa Maria Holding S.A. - Em Constituição
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição 

Data, Hora, Local: 03.08.2020, às 10 horas, na Rua Jair Martins Mil Homens, 68, Sala 02, São José do Rio Preto/SP. Presença: 
totalidade das acionistas subscritoras. Mesa: Presidente: Maria Ignez Cícero Oger, Secretária: Maria Cristina Cícero Oger. 
Deliberações Aprovadas: (i) A constituição da Santa Maria Holding S.A. (“Companhia”), que se regerá pelo Estatuto 
Social, passa a integrar a presente, com capital subscrito de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal, parcialmente integralizadas em moeda corrente nacional, nos termos dos Boletins de Subscrição: Maria Ignez 
Cícero Oger: 999 ações - R$ 999,00 e Maria Cristina Cícero Oger: 1 ação - R$ 1,00, e do recibo de depósito do capital social 
integralizado em moeda corrente nacional, realizado em atendimento ao disposto no artigo 80, II, da Lei 6.404/76; (ii) A eleição 
das Sras.  Maria Ignez Cícero Oger, brasileira, viúva, empresária, RG 4.787.064-3 SSP/SP, CPF/ME 018.948.348-28, Diretora 
Presidente; e Maria Cristina Cícero Oger, brasileira, separada, empresária, RG 9.210.479-4 SSP/SP, CPF/ME  080.828.548-39, 
Diretora Vice-Presidente, residentes em São José do Rio Preto/SP, com mandato de 03 anos, podendo ser reeleitos. A 
remuneração dos Diretores será defi nida oportunamente. Encerramento: Nada mais. São José do Rio Preto/SP, 03.08.2020. 
Maria Ignez Cícero Oger - Presidente, Maria Cristina Cícero Oger - Secretária. Advogado: Francisco Mauro Lobato de Almeida - 
OAB/SP 312.626. JUCESP-NIRE 3530055626-7 em 11.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
Estatuto Social da Santa Maria Holding S.A. - Capítulo I - Denominação, Duração, Objeto e Sede: Artigo 1º: A 
Companhia tem a denominação de Santa Maria Holding S.A., sendo uma sociedade anônima de capital fechado, com 
duração por tempo indeterminado, e se regerá por este estatuto e leis aplicáveis a sua espécie (“Companhia”). Artigo 2º: O 
objeto social da Companhia contempla a participação societária em outras sociedades, empresárias ou simples, nacionais ou 
estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista. Artigo 3º: A Companhia tem sede e foro na Rua Jair Martins Mil Homens, 68, 
Sala 02, Nova Redentora, São José do Rio Preto, SP, CEP 15090-080. § Único: A Companhia poderá, por deliberação da 
Assembleia Geral, a todo tempo, criar, montar, transferir ou extinguir fi liais, agências, sucursais, escritórios de contato e 
representações, depósitos, terminais e estabelecimentos do gênero, em qualquer localidade do país ou do exterior, a cada qual 
sendo atribuído um capital em separado. Capítulo II - Capital Social e Transferência de Ações: Artigo 4º: O capital social 
da Companhia é de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Artigo 5º: As ações são 
indivisíveis em relação à Companhia, cabendo a cada ação ordinária o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. 
§ Único: As ações serão registradas no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia e sua transferência operar-se-
á por termos lançados em livro próprio. Artigo 6º: No caso de qualquer acionista desejar alienar suas ações a terceiros, os 
demais acionistas terão preferência para adquiri-las, em igualdade de condições, respeitadas as demais disposições aplicáveis 
por lei. Capítulo III - Administração: Artigo 7º: A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 02 
membros, acionistas ou não, residentes no país, sendo um Diretor Presidente e um Diretor Vice-Presidente, eleitos em 
Assembleia Geral, com mandato unifi cado de 3 anos, sendo permitida a reeleição. § 1º: Os membros da Diretoria serão 
investidos em suas funções mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, 
dispensada qualquer caução para garantia de sua gestão. § 2º: Mesmo após o término do prazo do mandato, os Diretores 
continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse da nova Diretoria, eleita pela Assembleia Geral. Artigo 8º: 
Compete aos Diretores gerir a Companhia e exercer as atribuições que a Assembleia Geral e este Estatuto Social lhe 
conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, observados os limites fi xados por este 
Estatuto Social e pela lei. Artigo 9º: Com as exceções previstas neste Estatuto Social, qualquer ato ou negócio jurídico que 
implique em assunção de responsabilidade ou obrigação pela Companhia perante terceiros, ou na exoneração destes perante 
ela, serão obrigatoriamente assinados: (i) pelo Diretor Presidente, isoladamente, (ii) por 01 Diretor em conjunto com 01 
procurador, com poderes específi cos; ou, (iii) por 01 procurador, com poderes específi cos, observado o disposto no § Único 
abaixo. § Único: Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia deverão ser sempre assinados pelo Diretor 
Presidente, e não poderão ter prazo superior a 01 ano, com exceção dos mandatos outorgados para fi ns de representação em 
processos judiciais e administrativos, que poderão ser por prazo indeterminado. Os instrumentos de mandato deverão conter 
uma descrição pormenorizada dos poderes outorgados aos procuradores da Companhia. Artigo 10: Competirá ao Diretor 
Presidente convocar, instalar e presidir as reuniões de Diretoria. Artigo 11: Os membros da Diretoria poderão receber os 
honorários e participações, globais ou individuais, que a Assembleia Geral determinar. Capítulo IV - Assembleia Geral: 
Artigo 12: A Assembleia Geral é o órgão soberano da Companhia e se reunirá, ordinariamente, dentro dos 04 primeiros meses 
após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem. § Único: A Assembleia 
Geral será presidida pelo Diretor Presidente, no seu impedimento ou ausência, pelo Diretor Vice-Presidente, que convidará um 
dos presentes para servir de secretário da mesa. Capítulo V – Conselho Fiscal: Artigo 13: A Companhia terá um Conselho 
Fiscal de funcionamento não permanente, composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros e igual número de suplentes 
com as atribuições e competências previstas em lei. § 1º: O Conselho Fiscal será instalado pela Assembleia Geral por 
solicitação de acionistas que atendam aos requisitos legais para tanto, encerrando-se seu mandato na Assembleia Geral 
Ordinária que se seguir à sua instalação, permitida a reeleição. § 2º: As reuniões serão convocadas pelo Presidente do 
Conselho Fiscal ou por quaisquer 02 membros do Conselho Fiscal. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas 
lavradas no respectivo livro de atas de reuniões do Conselho Fiscal e assinadas pelos membros de tal órgão que estiverem 
presentes. Capítulo VI - Exercício Social: Artigo 14: O exercício social terá início em 1º de janeiro e encerrará em 31 de 
dezembro de cada ano. Ao fi m de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras, observadas as 
formalidades exigidas pela legislação vigente. Artigo 15: Feitas as necessárias anotações, do lucro líquido apurado no balanço 
anual deduzir-se-ão: I) 5% para a Reserva Legal, até atingir 20% do capital social; II) 5% do lucro líquido ajustado, em 
conformidade com o disposto no artigo 202, da Lei 6.404/76, para distribuição, como dividendo obrigatório, aos acionistas; e, 
III) o saldo que se verifi car após as destinações acima terá a aplicação que lhe for dada pela Assembleia Geral, mediante 
proposição da Diretoria, observadas as disposições legais. § 1º: Os dividendos não reclamados não vencerão juros e, no prazo 
de 03 anos, reverterão em benefício da Companhia. § 2º: A Assembleia Geral poderá, desde que não haja oposição de qualquer 
presente, deliberar a distribuição inferior ao obrigatório ou, ainda, a retenção de todo lucro. § 3º: A Companhia poderá, a 
qualquer tempo, levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais, em cumprimento a requisitos legais, ou para atender a 
interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares e juros sobre o capital próprio, 
mediante deliberação dos acionistas e atendidos os requisitos legais. Estes dividendos e juros sobre o capital próprio, caso 
distribuídos, deverão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo VII - Das Disposições Gerais: Artigo 16: A 
Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei e/ou por deliberação da Assembleia Geral. Caberá à Assembleia 
Geral determinar a forma de liquidação, nomear liquidante e fi xar a sua remuneração. Artigo 17: Nos casos omissos ou 
duvidosos do presente Estatuto Social, aplicar-se-á as disposições pertinentes da Lei 6.404/76, conforme alterada.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011472-91.2020.8.26.0100 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 

Vitor Frederico Kümpel, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sandra Patrícia Diaz Menjivar, 

CPF/MF 233.521.938-35, que nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe requer Banco 

Bradesco S/A, procedeu-se a penhora da quantia de R$ 1.480,36 (fls. 46). Estando a ré em lugar 

ignorado, foi determinada a intimação da penhora por edital, para que em 15 dias úteis, após os 20 

dias supra, ofereça 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 25 de agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004597-60.2021.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALINE DE LIMA 
COSTA CONSTRUTORA, CNPJ 35749636000115, por sua representante ALINE DE LIMA COSTA (CPF 306.817.868-17), este sendo 
réu ausente nos autos, de endereço desconhecido, bem como eventuais interessados como seus sócios, cônjuges e/ou sucessores, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de FALCÃO PERFURAÇÃO E ESTAQUEAMENTO LTDA, (CNPJ 
12.331.306/0001-00), visando a cobrança da quantia certa de R$ 7.162,45, alegando, em síntese, o inadimplemento da obrigação referente 
aos serviços contratados e executados de estaqueamento na obra da requerida no endereço de Avenida Sílvio de Souza, 585, Vila Ema, 
São Paulo-SP, conforme Nota Fiscal nº 600, emitida em 19/06/2020. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jacarei, aos 01 de 
setembro de 2021. –             1X  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013859-03.2021.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do 
Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Fabio Varlese Hillal, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GELIANE DOS SANTOS BENTO, 
CPF 007.942.811-84, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por STARKEY DO BRASIL LTDA 
e outro. 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$ 
14.120,40, 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 Campinas, aos 30 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036664-83.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ELVINO D'AMBROSIO, ANTONIO SANCHES VERA, MERCEDES SANCHES DOS SANTOS, ARMANDO DOS SANTOS, 
SALVADOR BINDA SANCHES VERA, ROSALINA CATHARINA MARTINS VERA, DIRCE SANCHEZ D'AMBRÓSIO, GENIR 
SANCHEZ VOLPE, ROBERTO VOLPE, ANTONIO BINDO SANCHEZ, LOURIVAL SANCHES BINDA e MARISA SANCHES BINDA, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória por parte de ALICE DA CONCEIÇÃO 
ROMEIRO, objetivando a outorga definitiva da escritura de uma casa e seu respectivo terreno, situada na Rua Particular A, nº 02-A da 
quadra C, na Vila Sanches Vera, no Bairros do Jaçanã-SP; a procedência da ação para determinar-se a expedição da Carta de Adjudicação 
a fim de levá-la a registro imobiliário. 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 os 20 dias supra, ofereça resposta, sendo advertido dos 
artigos 344 e 355, II do CPC, sob pena de presumirem como verdadeiros os fatos alegados, sendo que será nomeado curador especial em 
caso de revelia nos termos artigo 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 10 de Setembro de 2021. 
 
Edital de Citação e Intimação - prazo de 20 dias úteis Processo Digital nº 1025937-91.2020.8.26.0002. A Dra. ADRIANA BORGES DE 
CARVALHO, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Comarca da Capital/SP, Faz saber a ANA CLAUDIA 
SANTANA, CPF nº 269.197.268-23, que por parte de VALDOMIRO COSTA SANTOS foi ajuizada ação Monitoria p/ cobrança de 
R$4.604,51 (Junho/2020), referente à débitos relativos ao cheque anexo aos autos. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se o 
edital de Citação e Intimação da ré, na forma do artigo 701 do Código de Processo Civil, consignando-se que no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis a(o) ré(u) poderá pagar a quantia pedida (hipótese em que ficará isento do pagamento das custas judiciais, mas deverá pagar 05% dos 
honorários advocatícios) ou ofertar embargos (defesa) por intermédio de advogado, sob pena de não o fazendo se converter o mandado 
monitório em mandado executivo. No prazo de embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 
valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o devedor requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do parágrafo 5º do artigo 701 do 
CPC. O prazo de embargos ou pagamento espontâneo é de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso de prazo do presente edital, 
sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos aventado na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 08 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059679-83.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fausto Dalmaschio Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ESTRELA 
DA DUTRA AUTOMÓVEIS LTDA., CNPJ n. 00.416.394/0001-63, na pessoa de seu representante legal que por parte de LOGISPOT 
ARMAZÉNS GERAIS S/A foi ajuizada a presente ação de procedimento comum, objetivando a procedência da ação para que proceda à 
transferência do registro de propriedade do automóvel VW/GOL SPECIAL, ano 2004, placa DOM5667/SP para o nome da requerida. Valor 
da causa R$ 23.084,86 (Dezembro/2015). Estando a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo 
de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, 
sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso 
de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 03 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1076239-97.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA CARDOSO DOS REIS, na forma da Lei, etc. Faz saber a CONVIVA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (atual denominação de PATRI CONSTRUÇÕES LTDA), CNPJ n. 07.437.149/0001-81, na 
pessoa de seu representante legal, que por parte de CHJS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA foi ajuizada a presente ação pelo 
procedimento comum, objetivando a procedência da ação para decretar a rescisão do contrato de constituição de sociedade em conta de 
participação firmado entre as partes, bem como condenar a requerida a restituir à requerente o valor total de R$ 416.670,00 (Julho/2015) 
devidamente corrigido e acrescido das demais cominações legais. 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 ofereça defesa, sendo advertido dos 
artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Fica advertido 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 São Paulo, aos 20 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1053440-24.2019.8.26.0002. 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) SILVIO 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA, CPF 316.079.838-00, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BERENICE PINHEIRO DA 
SILVA, alegando em síntese: cobrança de R$4.134,33 (setembro/2019, referente débitos relativos aos cheques anexados nos 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 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a divida, ou oponha Embargos Monitórios, sob 
pena de conversão do mandado monitório em mandado executivo, prosseguindo nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC. Não sendo 
efetuado o pagamento, nem apresentado os embargos monitórios o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 05 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1125072-78.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marian Najjar Abdo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a IBIAPINO COM DE ALIM E 
PROD EM GERAL EIRELI EPP, CNPJ. 19.326.028/0001-41, na pessoa de seu representante legal, que SEPAC SERRADOS E PASTA 
DE CELULOSE LTDA, CNPJ. 75.655.720/0001-94, ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança no valor de R$ 4.235,71 
(Dezembro/2017), referente venda de mercadorias fornecidas pelo Autor, onde foram emitidas (03) Duplicatas, que não foram devidamente 
quitadas pelo executado, conforme documentos descritos e anexados nos autos. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, 
para que em 3 dias, paguem a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. 
(Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereçam 
Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do 
NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). 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 junho de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo 20 dias. Processo nº 1005518-66.2020.8.26.0223. O Dr. Gustavo Gonçalves Alvarez, Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível do Foro da Comarca do Guaruja/SP. Faz Saber a WESTCHESTER PART E ADM DE BENS S/A, CNPJ nº 15.345.483/0001- 33, na 
pessoa de seu representante legal que por parte de CONDOMINIO EDIFICIO ABAPURU foi ajuizada ação de Cobrança de cotas 
condominiais relativas a unidade Nº 52 do condomínio autor no valor de R$7.464,70 (Julho/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, pague o debito devidamente 
atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e 
publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030743-22.2019.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a 
GENOVA IND METALURGICA LT, CNPJ 46.043.949/0001-70, na pessoa de seu representante legal que por parte de RC COMERCIAL 
DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. Foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$23.139,90 
(Agosto/19).referente débitos relativos as duplicatas mercantis inadimplidas nos termos do Artigo 784 inciso “I” do CPC. Estando a executada 
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 
fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos 
pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em 
caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). 
Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 05 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025850-22.2018.8.26.0224. O Dr. Ricardo Felicio Scaff, MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP.na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GILVAN DE HOLANDA SILVA, RG 37.807.221-3 e 
CPF/MF 832.047.173-72 e LUZIA APARECIDA DOS SANTOS, RG 28.632.499-4 e CPF/MF 289.981.888- 05 que lhes foi proposta uma 
ação Reivindicatória por parte de GUARUBEL IMÓVEIS LTDA, objetivado a procedência da ação para ordenar a restituição da área e a 
imissão da autora na posse do imóvel situado nesta cidade de Guarulhos, no bairro do Aracaú em Nova Bonsucesso, na Viela Dois s/n 
(altura da Estrada do Morro Grande nº 27) a autora é proprietária da área conforme Matr. 134.410 do 1º RI/Guarulhos, referida área estava 
arrendada, pelos proprietários anteriores, para Alcides José do Nascimento, marido da autora Cleonice Mares do Nascimento, constante 
da escritura pública e contratos,Desavença entre o casal culminou com a saída do arrendatário do imóvel e sua mulher, em conjunto com os 
demais réus, tentam usucapir o imóvel conforme processo de usucapião nº 4006702-47.2013.8.26.0224 da 1ª Vara cível de Guarulhos, bem 
como condenação nas custas processuais, verba honorária e demais cominações legais. Nos termos do artigo 554, §1º, do Código de 
Processo Civil, foi determinada expedição do presente 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, os réus serão considerados revéis, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Guarulhos, 1/9/21. 
 
Edital de Citação com Prazo 30 dias. Processo nº 1007367-75.2017.8.26.0127. A Dra. Rossana Luiza Mazzoni de Faria, Juíza de Direito da 
4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Carapicuíba/SP. Faz Saber a CARLOS VANDERLEI RIBEIRO COSTA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNP/MF sob nº 17.254.274/0001-00 e CARLOS VANDERLEI RIBEIRO COSTA, maior, brasileiro, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 077.030.498-24 que por parte de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO foi ajuizada ação de Execução de Título 
Extrajudicial para cobrança de R$26.387,16 (Agosto/2021). referente débitos relativos ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e 
Transação anexo aos autos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e 
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo 
declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir 
após os 30 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1011380-
49.2019.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. RODRIGO DE OLIVEIRA 
CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Celso Mazepa Sebastião, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Yoshico Kadota Muguinda e Hiroshi Muguinda ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a adjudicação do imóvel, assim descrito, um apartamento nº12, localizado no 1º andar do bloco “B” do conjunto 
Residencial Jardim das Acácias, situado na Av. Timóteo Penteado, 807, perímetro urbano do Município de Guarulhos, com área útil de 
51,65m², área comum de 3,996m², área sob pilotis de 13,6125m² e área total construída de 69,259m², correspondendo-lhe a fração ideal de 
3,125% do terreno. Imóvel matriculado sob o nº 25.589 junto ao 2º RI de Guarulhos e inscrito junto a PMG sob o nº 083.71.88.0192-02-002, 
nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 do Decreto Lei 58/37. Os Requerentes declaram que todos os endereços constantes dos autos 
foram diligenciados, 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 20 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 Guarulhos, aos 26 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1012662-38.2020.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). IVO ROVERI NETO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELYSEES 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 07.222.502/0001-06, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
TECDUTOS – INSTALAÇÕES DE DUTOS E ISOLAMENTOS DE AR CONDICIONADO EIRELLI, que alega em síntese ser credora de 
R$ 101.448.61 (junho/2020) referente aos títulos de crédito: cheques do Banco Santander nº's 000146, 000147 e 000148, nos valores de R$ 
25.000,00. R$ 25.000,00 e R$ 18,552,00, respectivamente, todos devolvidos pela alínea 22(divergência ou insuficiência da assinatura da ré). 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento da quantia especificada na petição inicial ou apresente embargos à 
monitória, nos termos do artigo 701 do CPC. Caso os embargos não forem opostos, 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 INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000016-19.2021.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Maurício Brisque Neiva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou 
tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO do EXECUTADO, LUCAS DO NASCIMENTO ROCHA, RG 48.159.694-X, 
CPF 404.308.388-24, com endereço à Rua José Jorge Abrahão, nº 495, Bloco 05 – Apto. 204, Loteamento Villa Branca, CEP. 12301-331, 
Jacareí/SP, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CONDOMÍNIO SPAZIO VALE VERDE. 
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as 
quantias bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD, no valor de R$ 9.255,08 (julho/2021), por intermédio do qual fica intimado de seu inteiro teor 
para, se o caso, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste 
edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital 
que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jacareí/SP, aos 02 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 4004471-
94.2013.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlo 
Mazza Britto Melfi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial 
a(o) RUBENS CARVALHO, COMPANHIA CONSTRUTORA PAULISTA S/A; ADAIR MADALENA DA COSTA, CPF 654.928.468-68; 
NEWTON PINHEIRO, CPF 933.461.828-00; MARIA LUZIA COSTA, CPF 270.479.168-65 e ELAINE PEREIRA DA SILVA, CPF 
082.519.178-59, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que MILTON 
GALVAO DE FARIA, CPF 493.431.908-59; RG 6.698.912-7 e REGINA SILVIA MILANI FARIA, CPF 956.326.708-72; RG 14.264.042 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, objetivando a declaração de domínio sobre o imóvel constituído por uma fração de um terreno, lote nº 
25, da quadra nº 22, da Vila Baeta Neves, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, cadastro 006.037.020.000, com área de 
211,00 m2, alegando posse mansa e pacífica há mais de 50 anos pelos autores. 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 20 dias. Não sendo contestada a ação, 
serão presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 10 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008043-57.2020.8.26.0114. 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 SIMOES FILHO 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ 14.455.830/0001-18,, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de ARLINDO BISBO 
BRAGA, objetivando a cobrança de prestação de serviços de instalação e manutenção de ar condicionado, pagamento pelo cheque nº 
000457, no valor de R$ 3.620,00, devolvido pelo motivo 35(rasura). 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 INTIMAÇÃO 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$ 6.533,42(valor em 
fevereiro/2020),devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos, nos termos do artigo 701 do CPC. Fica o réu advertido que será isento do pagamento de custas processuais se efetuar 
o pagamento no prazo. Caso não efetue o pagamento 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 Campinas, aos 02 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0007116-18.2021.8.26.0068. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro de Barueri/SP, Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vetro System Fabricação de Esquadrias 
Especiais Ltda, CNPJ. 05.704.048/0001-41, na pessoa de seu representante legal, que nos autos da ação supra ajuizada por IVELIZE 
SIBINELLI, já qualificada nos autos da ação de obrigação de fazer, onde o réu condenado a pagar o valor de R$ 8.419,93 (Agosto/2021), 
devidamente atualizado até a data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais, nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, 
do CPC. Estando o réu em local ignorado, expede-se edital de intimação para pagamento e intimação do arresto realizado no rosto dos 
autos nº 1074439-68.2014.8.26.0100, que tramita perante a 27ª Vara Cível da Capital, para que o réu no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 
dias supra, pague o debito, ou apresente impugnação, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, 
também de 10% (NCPC 523, § 1º) e conversão do arresto em penhora. Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. Dado e 
passado nesta cidade de Barueri, aos 08 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0012149-06.2021.8.26.0224. 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 Hyper Lim Comercial Eireli - EPP, 
CNPJ. 20.900.471/0001-63, na pessoa de seu representante legal, que MUNDIAL LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA, CNPJ. 
05.075.152/0001-77 ajuizou ação Declaratória em fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou o executado ao 
pagamento de R$ 7.139,15, atualizado até (Junho/2021) e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. 
Estando o executado 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 o executado 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. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 12 de 
agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1027357-71.2019.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, O Dr. José Carlos de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Cláudio Batista Carneiro, RG. 
37.279.244-3 e CPF. 919.083.376-72, Diva Dominguito Carneiro, RG. M-7661.845-SSP/MG e CPF. 088.493.768- 20 e Antonio Batista 
Carneiro, RG. 3.352.741-6-SSP/SP e CPF.096.545.138-03, que GILBERTO CLÁUDIO MAZOLA, RG. 6.532.407 SSP/SP e CPF. 
394.265.308-78 e NATALINA ANDRADE MAZOLA RG.17.434.898 e CPF. 246.179.588-60, ajuizaram ação de Execução de Título para 
cobrança de R$ 12.562,37 (Setembro/2019), referente ao Contrato de Locação firmado entre as partes, do Imóvel situado na Rua General 
Isidoro Dias Lopes, 132- Vila Amália/SP, decorrente da inadimplência de aluguéis, multas, IPTU’s, locado ao primeiro réu, afiançado pelos 
demais réus que não foram pagos, conforme consta nos documentos descritos e anexados nos autos. Estando os réus em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 3 dias, paguem a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% 
a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) 
ou querendo, ofereçam Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de setembro de 
2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1040460-71.2021.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 24ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem, terceiros 
interessados, incertos e não sabidos, em especial aos réus/invasores Neirisvanio da Silva Gomes, RG. 5.938.659-4-SP; Tatiana Oliveira 
Silva, RG. 045562235-39; Maria de Lourdes Silva Alexandre, RG. 39.133.511-X; Vanessa de Oliveira Silva, RG. 23.469.984-28; Fabiana 
Alves Farias, RG. 43.899.575-2; David Nelson Castorino, RG. 18.898.495-3 e Rosenilda Ferreira da Silva, RG. 33.643.087-5, invasores do 
imóvel consistente nos Prédios nº 399 e 407, da Rua Doutor Almeida Lima - Brás - SP, com área construída de 460,00m2, onde o Autor é 
legítimo possuidor do citado imóvel, e a fim de não se alegar nulidade, serve o presente edital para conhecimento geral que se trata de ação 
de Reintegração de Posse, ajuizada por JOSÉ RONALDO FARIAS DOS SANTOS, RG.38.607.361-2 SSP/SP e CPF. 924.173.454-04, 
visando a procedência da ação e a retomada do citado imóvel. Para se evitar alegação de nulidade, nos termos do artigo 554, § 1º do CPC 
expediu-se o presente edital para que no prazo de 15 dias apresentem  contestação, consignando que o prazo para contestarem, contar-
se-á a partir do término do prazo estabelecido no edital. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. SP. 08/09/2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO–PRAZO DE 30 DIAS expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO nº1003891-33.2021.8.26.0048 O 
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Atibaia, Estado de São Paulo, Dr. Rogério A. Correia Dias, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Jedson 
Doanis Petri Sanches e Roselaine Iannuzzi Sanches ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na Rua João Batista Poloni, s/nº, de um lote de terra situado numa área de 41.415 m² constante na Matrícula 9.398 do Cartório 
de Registro de imóveis da Comarca de Atibaia- SP, 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 Atibaia, aos 26 de agosto de 2021. 

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente, do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira 
e Litoral Sul, no uso de suas atribuições 
legais, diante dos elementos de instrução 
dos autos HOMOLOGA o procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial 
31/21, Processo 084/21 que objetiva 
o Registro de Preços de Materiais de 
Consumo de Limpeza para as unidades 
do Consaúde, pelo critério de menor 
preço, e ADJUDICA o objeto da licitação 
em favor da empresa: RECOMMED 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 
SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 14.566.826/0001-27, 
os itens 01 e 02. Fica a empresa convocada 
para comparecer no SS para a assinatura 
do Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

EXTRATO DE 
ADITAMENTO CONTRATUAL

A Superintendência do CONSAÚDE 
torna público o aditamento do contrato n.º 
012/18, originado do Pregão Presencial 
020/18, Processo 039/18, referente à 
prorrogação da prestação de serviços de 
NEFROLOGIA, nos termos da Lei Federal 
8.666/93 atualizada, com a empresa PRMF 
SERVIÇOS NEFROLÓGICOS LTDA. – 
Valor: R$ 437.760,00. Vigência: 30.08.21 a 
29.08.22.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Senhor Wagner Bento da Costa, Prefeito 
Municipal de Pariquera-Açu, CONVIDA a 
comunidade para participar da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA presencial, no dia 21 de setembro de 
2021, às 18 horas, nas dependências da Câmara 
Municipal, sito a Avenida Dr. Fernando Costa, 497 
– Centro, Pariquera-Açu/SP, em cumprimento ao 
disposto no artigo 48, parágrafo 1º, inciso I da Lei 
nº. 101, de 04/05/2000, objetivando discutir sobre 
os seguintes assuntos:
1º- Proposta orçamentária (LOA 2022);
2º- Avaliação das metas fiscais do 2º 
quadrimestre de 2021;
3º- Prestação de contas da saúde referente ao 2º 
quadrimestre 2021.

Pariquera-Açu/SP, 13 de setembro de 2021.

Wagner Bento da Costa 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - UGE 180220 - CENTRO MÉDICO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO - PREGÃO ELETRÔNICO N° PR-220/0212/21
PROCESSO 2021220624 - OFERTA DE COMPRA Nº 180220000012021OC01264

O Dirigente da UGE 180.220, após necessárias readequações do Edital, torna público, a REPUBLICAÇÃO neste CENTRO MÉDICO do presente 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando à CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA LINEAR, A SEREM UTILIZADAS NO CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, conforme especificações técnicas contidas no Memorial Descritivo, anexo I do Edital, por um prazo de 
03 (três) meses, do tipo MENOR PREÇO.
Início do recebimento das propostas dar-se-á em 15/09/2021 e a realização da sessão às 09h00min horas do dia 27/09/2021, no endereço 
eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou www.fazenda.bec.sp.gov.br.
O Edital e seus anexos estarão disponíveis nos seguintes sítios eletrônicos: www.imprensaoficial.com.br (opção “e-negociospublicos”), www.
bec.sp.gov.br e www.pregao.sp.gov.br.
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5ª VARA CÍVEL - COMARCA DE GUARULHOS - SP - Rua dos Crisântemos, nº 29
- 14º andar - sala 1405 - Vila Tijuco - CEP  07091-060 - fone: (11)  2408.8122
- Guarulhos/SP - E-mail:  guarulhos5cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO.
Prazo de 20 dias. Processo nº 1031178-64.2017.8.26.0224.  O MM Juiz de
Direito d 5ª Vara Cível do foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. ARTUR
PESSÔA DE MELO MORAIS, na forma da lei, etc. FAZ SABER a ARTUR
ROGÉRIO DA SILVA JUNIOR, brasileirok, casado, militar,  RG 9.692.526, CPF
250.069.911-00, e ROSEMEIRE BARBOSA OLIVEIRA SILVA, brasileira, RG
2293897-15, CPF 131.781.908-05, ambos com endereço à Rua Erva Andorinha,
123, Jardim Helena, CEP 08090-470, São Paulo/SP, que lhe foi proposta uma
ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por par te de CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL SUPERA, alegando em síntese: que foi procedida a penhora dos
direitos decorrentes da escritura particular (art. 61 da Lei Federal nº 4.380/64),
firmada em 31/01/2014,  relativos ao apartamento Tipo N. 13, localizado no 1º
andar, do bloco 6 do condomínio exequente, com entrada pelo nº 1449 da Av.
Pres. Humberto de Alencar Castelo Branco, Vila Augusta, Guarulhos/SP, com a
área privativa de 86,30m² área total construída de 147,07m², cabendo-lhe duas
vagas na garagem  (matriculado sob nº 101.991 no 1º R.I. de Guarulhos/SP),
bem como o bloqueio de R$1.239,24 apurada em contas correntes dos mesmos.
Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL
para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereçam EMBARGOS
/ IMPUGNAÇÃO, na ausência dos quais prosseguirá o feito nos ulteriores termos e
cientes 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 Guarulhos, aos 02 de setembro de 2021.

     





                
              




  


 

 


          

         








 

 

6ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO DE SÃO PAULO/SP
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

O Dr. Juiz  faz saber a todos que o leiloeiro Giordano Bruno Coam Amador levará a público p/ venda e
arrematação, o bem descrito abaixo, c/ segue: 1º Leilão, dia 20/09/21 às 16h c/ encerr dia 23/09/21 às
16h,  aceitos lances iguais/sup. a avaliação; não havendo lances, seguirá s/ interrupção o  2° leilão  do dia
23/09/21 às 16:01h c/ encerr dia 13/10/21 às 16h,  aceitos lances c/  no mín. 50% da avaliação.
Local: Site:  www.giordanoleiloes.com.br. Proc.:  0112489-62.2009.8.26.0002 de  Condomínio  Edifício
Copava  contra  Edson Antônio de Freitas Candelária e Sonia Barbosa de Freitas Candelária.  Bem:  Direitos
sobre o Apto 24 do tipo “C”, no 2º andar do Condomínio Edifício Copava, R. Aristodemo Gazzotti, 205, esq. c/
R. Josefina Moretti, Vila das Belezas, 29º Subdistrito – Santo Amaro, c/ área útil ou privativa de 68,53m² e a
área comum de 54,4467m², já incluída a correspondente vaga indeterminada na garagem coletiva localizada
nos 2º e 1º subsolos, p/ a guarda de um veículo de tam. médio, perfaz. total construída de 122,9767m²,
corresp. fração ideal de 3,24% no terreno e demais coisas de uso comum do condomínio.  11º CRI de São
Paulo/SP nº 234.168, R$ 352.180,19. Ônus: Débitos na Pref. Municipal; Hipoteca ao Banco Bradesco S/A. O
arrematante arcará c/ os débitos pendentes que recaiam sobre os bens, exceto os decorrentes de débitos
fiscais e tributários. Quem pretender arrematar deverá cadastrar-se até 24h antes do leilão, aceitando os
termos e condições informados no site. Pgto: À vista. Interessando em adquirir o bem em prestações,deverá
apresentar  propostas  que deverão ser  apresentadas exclusivamente ao leiloeiro público,  responsável  pelo
posterior encaminhamento p/ análise do Magistrado. Atraso ou não pgto de qualquer das prestações, incidirá
multa  de  10%  sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  c/  às  vincendas.  Comissão:  5%  do  arremate;
remição/acordo, antes da arrematação, eventuais despesas despesas comprovadas. Inform.: 0800-707-9339.
Edital  disponível  na  íntegra  no  site  www.publicjud.com.br e  site  supramencionado.  Ficam intimados  as
partes/repres. legal//cônjuges/credores/demais interess., se não encontrados pessoalm., e de que, antes da
arremat./adjudic., poderão remir a execução, ciente que o prazo p/ apresentar medidas process. será de 10
dias  após  o  arremate.  P/  conhecimento  de  todos  e  ninguém  alegue  ignorância,  expediu  o  presente,
public./afix. na forma da Lei. Em, 21/07/21.

Dr. Emanuel Brandão Filho – Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006016-72.2014.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FRANCO TEGON, Brasileiro, CPF 082.638.948-16, com endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A visando o recebimento da quantia de 
R$379.791,87 (Trezentos e setenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos) para fevereiro de 
2014, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 00334266300000002670(Operação 4266000002670300170), emitida em 
08/11/2012. Encontrando-se o Executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da 
importância reclamada. Prazo para Embargos: 15 (quinze) dias úteis. Neste prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, os Executado poderão requerer o 
pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo 
localizado os Executado e decorrido o prazo deste, lhe 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 Guarulhos, aos 14 de maio de 2020.

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

14 e 15/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002962-66.2020.
valor total: R$ 30,00
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Edital de Citação. Processo Digital nº: 1007437-09.2019.8.26.0229. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsó 
ria Requerente: Sebastião Faioli Requerido: Plinio Cavalcanti de Albuquerque Filho e outros. Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 
1007437-09.2019.8.26.0229. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Hortolândia, Estado de São Paulo, Dr. Luis Mario Mori 
Domingues, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) BG Construtora Imobiliária e Comercio Ltda - ME, CNPJ 45.799.418/0001-49, Lupércio 
Penteado, Aluizio Mattoso Nunes, Reynaldo Porchat Neto,  Nilson Pery Targa Vieira, Eduardo Guimarães Falcone, Plinio Cavalcante 
de Albuquerque Filho,  Heloisa Cavalcante de Albuquerque,  Roberto José Melaragno, Roberto Vautier Franco Júnior, Helena de 
Souza Aranha Malaragno, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sebastião Faioli, ajuizou-lhes 
ação de Adjudicação Compulsória tendo como objeto a outorga definitiva da escri tura do Lote de Terreno sob n.º 11, da quadra 19, do 
loteamento denominado Parque dos Pinheiros, situado no Município de Hortolândia, comarca de Sumaré/SP, matrícula n.º 88.263 d o Cartório 
de Registro de Imóveis de Sumaré/SP. Objetiva a procedência da ação para determinar-se a expedição da carta de adjudicação a fim de leva-
la a registro imobiliário. 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 20 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 Hortolândia, aos 29 de julho de 2021 . 

Edital de Intimação. Cumprimento de Sentença. Processo Digital nº: 0007131-12.2017.8.26.0008. Classe: Assunto: Cumprimento de Sen 
tença - Obrigações Exeqüente: Unibanco- União de Bancos Brasileiros S.a. Executado: Mbt Bar e Lanches Ltda e outros. Edital de Intimação. 
Prazo de 20 dias. Processo nº 0007131-12.2017.8.26.0008. A MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dra. Márcia Cardoso, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) MBT Bar Lanches Ltda, CNPJ 01.847.269/0001-70 e Mary 
Vallim Gonçalves de Faria, CPF 569.429.318-53, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
Unibanco- União de Bancos Brasileiros S.A.. Encontrando-se os executados 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$ 154.019,57, devidamente atualizada (setembro/2017), sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorári os 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. Se rá 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 abril 
de 2018. Documento Assinado Digitalmente nos Termos da Lei 11.419/2006, Conforme Impressão á Margem Direita. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PAULO ADEMIR MONTEIRO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CA-
PITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que MOHAMMED YOUSSEF MOSTAFA DARWICH, RG nº 
52.250.054-7-SSP/SP, CPF nº 401.294.318-93 pelo presente edital fica intimado, para que no prazo de 15 dias, 
a fluir após 3 dias de publicação deste edital, compareça a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro 
Crispiniano, nº 29, 3º andar, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais de pagamento firmado com o credor fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, registrado sob nº 12, na matrí-
cula n° 179.289 deste Registro, relativo as prestações vencidas e não pagas, e as demais que se vencerem até 
o efetivo pagamento, além das despesas de cobrança e intimação, sob pena de que o não cumprimento da refe-
rida obrigação no prazo ora estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do 
Credor Fiduciário, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta Cidade de São 
Paulo, 14 de setembro de 2021. O Oficial Substituto. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
                                                  
 
1ª Vara Cível Foro Cotia/SP, Edital Citação Prazo de 30 dias Processo 1005219-74-2021.8.26.0152 Dr. Seung Chul Kim 
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Cotia/SP.Faz Saber a réus ausentes incertos desconhecidos interessados bem 
como cônjuges se casados forem herdeiros e/ou sucessores que Associação dos Proprietários do Residencial Jardim San 
Ressore ajuizou ação  Usucapião em face de Pedro Caetano Oliveira Neto visando o imóvel Lote 11 da Quadra “G” com 
área de 855,80 m² JD. San Ressore Caucaia do Alto//Cotia/SP alegando na posse mansa e pacifica no prazo legal 
Estando em termos a expede-se o edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15 dias a fluir após o prazo 
de 30 dias Não sendo contestada a ação os réus 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. 

 
 

Santa Maria Holding S.A. - Em Constituição
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição 

Data, Hora, Local: 03.08.2020, às 10 horas, na Rua Jair Martins Mil Homens, 68, Sala 02, São José do Rio Preto/SP. Presença: 
totalidade das acionistas subscritoras. Mesa: Presidente: Maria Ignez Cícero Oger, Secretária: Maria Cristina Cícero Oger. 
Deliberações Aprovadas: (i) A constituição da Santa Maria Holding S.A. (“Companhia”), que se regerá pelo Estatuto 
Social, passa a integrar a presente, com capital subscrito de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal, parcialmente integralizadas em moeda corrente nacional, nos termos dos Boletins de Subscrição: Maria Ignez 
Cícero Oger: 999 ações - R$ 999,00 e Maria Cristina Cícero Oger: 1 ação - R$ 1,00, e do recibo de depósito do capital social 
integralizado em moeda corrente nacional, realizado em atendimento ao disposto no artigo 80, II, da Lei 6.404/76; (ii) A eleição 
das Sras.  Maria Ignez Cícero Oger, brasileira, viúva, empresária, RG 4.787.064-3 SSP/SP, CPF/ME 018.948.348-28, Diretora 
Presidente; e Maria Cristina Cícero Oger, brasileira, separada, empresária, RG 9.210.479-4 SSP/SP, CPF/ME  080.828.548-39, 
Diretora Vice-Presidente, residentes em São José do Rio Preto/SP, com mandato de 03 anos, podendo ser reeleitos. A 
remuneração dos Diretores será defi nida oportunamente. Encerramento: Nada mais. São José do Rio Preto/SP, 03.08.2020. 
Maria Ignez Cícero Oger - Presidente, Maria Cristina Cícero Oger - Secretária. Advogado: Francisco Mauro Lobato de Almeida - 
OAB/SP 312.626. JUCESP-NIRE 3530055626-7 em 11.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
Estatuto Social da Santa Maria Holding S.A. - Capítulo I - Denominação, Duração, Objeto e Sede: Artigo 1º: A 
Companhia tem a denominação de Santa Maria Holding S.A., sendo uma sociedade anônima de capital fechado, com 
duração por tempo indeterminado, e se regerá por este estatuto e leis aplicáveis a sua espécie (“Companhia”). Artigo 2º: O 
objeto social da Companhia contempla a participação societária em outras sociedades, empresárias ou simples, nacionais ou 
estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista. Artigo 3º: A Companhia tem sede e foro na Rua Jair Martins Mil Homens, 68, 
Sala 02, Nova Redentora, São José do Rio Preto, SP, CEP 15090-080. § Único: A Companhia poderá, por deliberação da 
Assembleia Geral, a todo tempo, criar, montar, transferir ou extinguir fi liais, agências, sucursais, escritórios de contato e 
representações, depósitos, terminais e estabelecimentos do gênero, em qualquer localidade do país ou do exterior, a cada qual 
sendo atribuído um capital em separado. Capítulo II - Capital Social e Transferência de Ações: Artigo 4º: O capital social 
da Companhia é de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Artigo 5º: As ações são 
indivisíveis em relação à Companhia, cabendo a cada ação ordinária o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. 
§ Único: As ações serão registradas no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia e sua transferência operar-se-
á por termos lançados em livro próprio. Artigo 6º: No caso de qualquer acionista desejar alienar suas ações a terceiros, os 
demais acionistas terão preferência para adquiri-las, em igualdade de condições, respeitadas as demais disposições aplicáveis 
por lei. Capítulo III - Administração: Artigo 7º: A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 02 
membros, acionistas ou não, residentes no país, sendo um Diretor Presidente e um Diretor Vice-Presidente, eleitos em 
Assembleia Geral, com mandato unifi cado de 3 anos, sendo permitida a reeleição. § 1º: Os membros da Diretoria serão 
investidos em suas funções mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, 
dispensada qualquer caução para garantia de sua gestão. § 2º: Mesmo após o término do prazo do mandato, os Diretores 
continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse da nova Diretoria, eleita pela Assembleia Geral. Artigo 8º: 
Compete aos Diretores gerir a Companhia e exercer as atribuições que a Assembleia Geral e este Estatuto Social lhe 
conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, observados os limites fi xados por este 
Estatuto Social e pela lei. Artigo 9º: Com as exceções previstas neste Estatuto Social, qualquer ato ou negócio jurídico que 
implique em assunção de responsabilidade ou obrigação pela Companhia perante terceiros, ou na exoneração destes perante 
ela, serão obrigatoriamente assinados: (i) pelo Diretor Presidente, isoladamente, (ii) por 01 Diretor em conjunto com 01 
procurador, com poderes específi cos; ou, (iii) por 01 procurador, com poderes específi cos, observado o disposto no § Único 
abaixo. § Único: Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia deverão ser sempre assinados pelo Diretor 
Presidente, e não poderão ter prazo superior a 01 ano, com exceção dos mandatos outorgados para fi ns de representação em 
processos judiciais e administrativos, que poderão ser por prazo indeterminado. Os instrumentos de mandato deverão conter 
uma descrição pormenorizada dos poderes outorgados aos procuradores da Companhia. Artigo 10: Competirá ao Diretor 
Presidente convocar, instalar e presidir as reuniões de Diretoria. Artigo 11: Os membros da Diretoria poderão receber os 
honorários e participações, globais ou individuais, que a Assembleia Geral determinar. Capítulo IV - Assembleia Geral: 
Artigo 12: A Assembleia Geral é o órgão soberano da Companhia e se reunirá, ordinariamente, dentro dos 04 primeiros meses 
após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem. § Único: A Assembleia 
Geral será presidida pelo Diretor Presidente, no seu impedimento ou ausência, pelo Diretor Vice-Presidente, que convidará um 
dos presentes para servir de secretário da mesa. Capítulo V – Conselho Fiscal: Artigo 13: A Companhia terá um Conselho 
Fiscal de funcionamento não permanente, composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros e igual número de suplentes 
com as atribuições e competências previstas em lei. § 1º: O Conselho Fiscal será instalado pela Assembleia Geral por 
solicitação de acionistas que atendam aos requisitos legais para tanto, encerrando-se seu mandato na Assembleia Geral 
Ordinária que se seguir à sua instalação, permitida a reeleição. § 2º: As reuniões serão convocadas pelo Presidente do 
Conselho Fiscal ou por quaisquer 02 membros do Conselho Fiscal. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas 
lavradas no respectivo livro de atas de reuniões do Conselho Fiscal e assinadas pelos membros de tal órgão que estiverem 
presentes. Capítulo VI - Exercício Social: Artigo 14: O exercício social terá início em 1º de janeiro e encerrará em 31 de 
dezembro de cada ano. Ao fi m de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras, observadas as 
formalidades exigidas pela legislação vigente. Artigo 15: Feitas as necessárias anotações, do lucro líquido apurado no balanço 
anual deduzir-se-ão: I) 5% para a Reserva Legal, até atingir 20% do capital social; II) 5% do lucro líquido ajustado, em 
conformidade com o disposto no artigo 202, da Lei 6.404/76, para distribuição, como dividendo obrigatório, aos acionistas; e, 
III) o saldo que se verifi car após as destinações acima terá a aplicação que lhe for dada pela Assembleia Geral, mediante 
proposição da Diretoria, observadas as disposições legais. § 1º: Os dividendos não reclamados não vencerão juros e, no prazo 
de 03 anos, reverterão em benefício da Companhia. § 2º: A Assembleia Geral poderá, desde que não haja oposição de qualquer 
presente, deliberar a distribuição inferior ao obrigatório ou, ainda, a retenção de todo lucro. § 3º: A Companhia poderá, a 
qualquer tempo, levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais, em cumprimento a requisitos legais, ou para atender a 
interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares e juros sobre o capital próprio, 
mediante deliberação dos acionistas e atendidos os requisitos legais. Estes dividendos e juros sobre o capital próprio, caso 
distribuídos, deverão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo VII - Das Disposições Gerais: Artigo 16: A 
Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei e/ou por deliberação da Assembleia Geral. Caberá à Assembleia 
Geral determinar a forma de liquidação, nomear liquidante e fi xar a sua remuneração. Artigo 17: Nos casos omissos ou 
duvidosos do presente Estatuto Social, aplicar-se-á as disposições pertinentes da Lei 6.404/76, conforme alterada.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011472-91.2020.8.26.0100 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 

Vitor Frederico Kümpel, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sandra Patrícia Diaz Menjivar, 

CPF/MF 233.521.938-35, que nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe requer Banco 

Bradesco S/A, procedeu-se a penhora da quantia de R$ 1.480,36 (fls. 46). Estando a ré em lugar 

ignorado, foi determinada a intimação da penhora por edital, para que em 15 dias úteis, após os 20 

dias supra, ofereça 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 25 de agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004597-60.2021.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALINE DE LIMA 
COSTA CONSTRUTORA, CNPJ 35749636000115, por sua representante ALINE DE LIMA COSTA (CPF 306.817.868-17), este sendo 
réu ausente nos autos, de endereço desconhecido, bem como eventuais interessados como seus sócios, cônjuges e/ou sucessores, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de FALCÃO PERFURAÇÃO E ESTAQUEAMENTO LTDA, (CNPJ 
12.331.306/0001-00), visando a cobrança da quantia certa de R$ 7.162,45, alegando, em síntese, o inadimplemento da obrigação referente 
aos serviços contratados e executados de estaqueamento na obra da requerida no endereço de Avenida Sílvio de Souza, 585, Vila Ema, 
São Paulo-SP, conforme Nota Fiscal nº 600, emitida em 19/06/2020. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jacarei, aos 01 de 
setembro de 2021. –             1X  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013859-03.2021.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do 
Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Fabio Varlese Hillal, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GELIANE DOS SANTOS BENTO, 
CPF 007.942.811-84, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por STARKEY DO BRASIL LTDA 
e outro. 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$ 
14.120,40, 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 Campinas, aos 30 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036664-83.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ELVINO D'AMBROSIO, ANTONIO SANCHES VERA, MERCEDES SANCHES DOS SANTOS, ARMANDO DOS SANTOS, 
SALVADOR BINDA SANCHES VERA, ROSALINA CATHARINA MARTINS VERA, DIRCE SANCHEZ D'AMBRÓSIO, GENIR 
SANCHEZ VOLPE, ROBERTO VOLPE, ANTONIO BINDO SANCHEZ, LOURIVAL SANCHES BINDA e MARISA SANCHES BINDA, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória por parte de ALICE DA CONCEIÇÃO 
ROMEIRO, objetivando a outorga definitiva da escritura de uma casa e seu respectivo terreno, situada na Rua Particular A, nº 02-A da 
quadra C, na Vila Sanches Vera, no Bairros do Jaçanã-SP; a procedência da ação para determinar-se a expedição da Carta de Adjudicação 
a fim de levá-la a registro imobiliário. 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 os 20 dias supra, ofereça resposta, sendo advertido dos 
artigos 344 e 355, II do CPC, sob pena de presumirem como verdadeiros os fatos alegados, sendo que será nomeado curador especial em 
caso de revelia nos termos artigo 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 10 de Setembro de 2021. 
 
Edital de Citação e Intimação - prazo de 20 dias úteis Processo Digital nº 1025937-91.2020.8.26.0002. A Dra. ADRIANA BORGES DE 
CARVALHO, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Comarca da Capital/SP, Faz saber a ANA CLAUDIA 
SANTANA, CPF nº 269.197.268-23, que por parte de VALDOMIRO COSTA SANTOS foi ajuizada ação Monitoria p/ cobrança de 
R$4.604,51 (Junho/2020), referente à débitos relativos ao cheque anexo aos autos. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se o 
edital de Citação e Intimação da ré, na forma do artigo 701 do Código de Processo Civil, consignando-se que no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis a(o) ré(u) poderá pagar a quantia pedida (hipótese em que ficará isento do pagamento das custas judiciais, mas deverá pagar 05% dos 
honorários advocatícios) ou ofertar embargos (defesa) por intermédio de advogado, sob pena de não o fazendo se converter o mandado 
monitório em mandado executivo. No prazo de embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 
valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o devedor requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do parágrafo 5º do artigo 701 do 
CPC. O prazo de embargos ou pagamento espontâneo é de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso de prazo do presente edital, 
sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos aventado na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 08 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059679-83.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fausto Dalmaschio Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ESTRELA 
DA DUTRA AUTOMÓVEIS LTDA., CNPJ n. 00.416.394/0001-63, na pessoa de seu representante legal que por parte de LOGISPOT 
ARMAZÉNS GERAIS S/A foi ajuizada a presente ação de procedimento comum, objetivando a procedência da ação para que proceda à 
transferência do registro de propriedade do automóvel VW/GOL SPECIAL, ano 2004, placa DOM5667/SP para o nome da requerida. Valor 
da causa R$ 23.084,86 (Dezembro/2015). Estando a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo 
de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, 
sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso 
de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 03 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1076239-97.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA CARDOSO DOS REIS, na forma da Lei, etc. Faz saber a CONVIVA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (atual denominação de PATRI CONSTRUÇÕES LTDA), CNPJ n. 07.437.149/0001-81, na 
pessoa de seu representante legal, que por parte de CHJS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA foi ajuizada a presente ação pelo 
procedimento comum, objetivando a procedência da ação para decretar a rescisão do contrato de constituição de sociedade em conta de 
participação firmado entre as partes, bem como condenar a requerida a restituir à requerente o valor total de R$ 416.670,00 (Julho/2015) 
devidamente corrigido e acrescido das demais cominações legais. 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 ofereça defesa, sendo advertido dos 
artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Fica advertido 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 São Paulo, aos 20 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1053440-24.2019.8.26.0002. 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) SILVIO 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA, CPF 316.079.838-00, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BERENICE PINHEIRO DA 
SILVA, alegando em síntese: cobrança de R$4.134,33 (setembro/2019, referente débitos relativos aos cheques anexados nos 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 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a divida, ou oponha Embargos Monitórios, sob 
pena de conversão do mandado monitório em mandado executivo, prosseguindo nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC. Não sendo 
efetuado o pagamento, nem apresentado os embargos monitórios o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 05 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1125072-78.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marian Najjar Abdo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a IBIAPINO COM DE ALIM E 
PROD EM GERAL EIRELI EPP, CNPJ. 19.326.028/0001-41, na pessoa de seu representante legal, que SEPAC SERRADOS E PASTA 
DE CELULOSE LTDA, CNPJ. 75.655.720/0001-94, ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança no valor de R$ 4.235,71 
(Dezembro/2017), referente venda de mercadorias fornecidas pelo Autor, onde foram emitidas (03) Duplicatas, que não foram devidamente 
quitadas pelo executado, conforme documentos descritos e anexados nos autos. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, 
para que em 3 dias, paguem a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. 
(Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereçam 
Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do 
NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). 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 junho de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo 20 dias. Processo nº 1005518-66.2020.8.26.0223. O Dr. Gustavo Gonçalves Alvarez, Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível do Foro da Comarca do Guaruja/SP. Faz Saber a WESTCHESTER PART E ADM DE BENS S/A, CNPJ nº 15.345.483/0001- 33, na 
pessoa de seu representante legal que por parte de CONDOMINIO EDIFICIO ABAPURU foi ajuizada ação de Cobrança de cotas 
condominiais relativas a unidade Nº 52 do condomínio autor no valor de R$7.464,70 (Julho/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, pague o debito devidamente 
atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e 
publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030743-22.2019.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a 
GENOVA IND METALURGICA LT, CNPJ 46.043.949/0001-70, na pessoa de seu representante legal que por parte de RC COMERCIAL 
DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. Foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$23.139,90 
(Agosto/19).referente débitos relativos as duplicatas mercantis inadimplidas nos termos do Artigo 784 inciso “I” do CPC. Estando a executada 
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 
fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos 
pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em 
caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). 
Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 05 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025850-22.2018.8.26.0224. O Dr. Ricardo Felicio Scaff, MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP.na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GILVAN DE HOLANDA SILVA, RG 37.807.221-3 e 
CPF/MF 832.047.173-72 e LUZIA APARECIDA DOS SANTOS, RG 28.632.499-4 e CPF/MF 289.981.888- 05 que lhes foi proposta uma 
ação Reivindicatória por parte de GUARUBEL IMÓVEIS LTDA, objetivado a procedência da ação para ordenar a restituição da área e a 
imissão da autora na posse do imóvel situado nesta cidade de Guarulhos, no bairro do Aracaú em Nova Bonsucesso, na Viela Dois s/n 
(altura da Estrada do Morro Grande nº 27) a autora é proprietária da área conforme Matr. 134.410 do 1º RI/Guarulhos, referida área estava 
arrendada, pelos proprietários anteriores, para Alcides José do Nascimento, marido da autora Cleonice Mares do Nascimento, constante 
da escritura pública e contratos,Desavença entre o casal culminou com a saída do arrendatário do imóvel e sua mulher, em conjunto com os 
demais réus, tentam usucapir o imóvel conforme processo de usucapião nº 4006702-47.2013.8.26.0224 da 1ª Vara cível de Guarulhos, bem 
como condenação nas custas processuais, verba honorária e demais cominações legais. Nos termos do artigo 554, §1º, do Código de 
Processo Civil, foi determinada expedição do presente 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, os réus serão considerados revéis, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Guarulhos, 1/9/21. 
 
Edital de Citação com Prazo 30 dias. Processo nº 1007367-75.2017.8.26.0127. A Dra. Rossana Luiza Mazzoni de Faria, Juíza de Direito da 
4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Carapicuíba/SP. Faz Saber a CARLOS VANDERLEI RIBEIRO COSTA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNP/MF sob nº 17.254.274/0001-00 e CARLOS VANDERLEI RIBEIRO COSTA, maior, brasileiro, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 077.030.498-24 que por parte de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO foi ajuizada ação de Execução de Título 
Extrajudicial para cobrança de R$26.387,16 (Agosto/2021). referente débitos relativos ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e 
Transação anexo aos autos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e 
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo 
declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir 
após os 30 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1011380-
49.2019.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. RODRIGO DE OLIVEIRA 
CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Celso Mazepa Sebastião, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Yoshico Kadota Muguinda e Hiroshi Muguinda ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a adjudicação do imóvel, assim descrito, um apartamento nº12, localizado no 1º andar do bloco “B” do conjunto 
Residencial Jardim das Acácias, situado na Av. Timóteo Penteado, 807, perímetro urbano do Município de Guarulhos, com área útil de 
51,65m², área comum de 3,996m², área sob pilotis de 13,6125m² e área total construída de 69,259m², correspondendo-lhe a fração ideal de 
3,125% do terreno. Imóvel matriculado sob o nº 25.589 junto ao 2º RI de Guarulhos e inscrito junto a PMG sob o nº 083.71.88.0192-02-002, 
nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 do Decreto Lei 58/37. Os Requerentes declaram que todos os endereços constantes dos autos 
foram diligenciados, 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 20 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 Guarulhos, aos 26 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1012662-38.2020.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). IVO ROVERI NETO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELYSEES 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 07.222.502/0001-06, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
TECDUTOS – INSTALAÇÕES DE DUTOS E ISOLAMENTOS DE AR CONDICIONADO EIRELLI, que alega em síntese ser credora de 
R$ 101.448.61 (junho/2020) referente aos títulos de crédito: cheques do Banco Santander nº's 000146, 000147 e 000148, nos valores de R$ 
25.000,00. R$ 25.000,00 e R$ 18,552,00, respectivamente, todos devolvidos pela alínea 22(divergência ou insuficiência da assinatura da ré). 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento da quantia especificada na petição inicial ou apresente embargos à 
monitória, nos termos do artigo 701 do CPC. Caso os embargos não forem opostos, 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 INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000016-19.2021.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Maurício Brisque Neiva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou 
tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO do EXECUTADO, LUCAS DO NASCIMENTO ROCHA, RG 48.159.694-X, 
CPF 404.308.388-24, com endereço à Rua José Jorge Abrahão, nº 495, Bloco 05 – Apto. 204, Loteamento Villa Branca, CEP. 12301-331, 
Jacareí/SP, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CONDOMÍNIO SPAZIO VALE VERDE. 
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as 
quantias bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD, no valor de R$ 9.255,08 (julho/2021), por intermédio do qual fica intimado de seu inteiro teor 
para, se o caso, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste 
edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital 
que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jacareí/SP, aos 02 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 4004471-
94.2013.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlo 
Mazza Britto Melfi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial 
a(o) RUBENS CARVALHO, COMPANHIA CONSTRUTORA PAULISTA S/A; ADAIR MADALENA DA COSTA, CPF 654.928.468-68; 
NEWTON PINHEIRO, CPF 933.461.828-00; MARIA LUZIA COSTA, CPF 270.479.168-65 e ELAINE PEREIRA DA SILVA, CPF 
082.519.178-59, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que MILTON 
GALVAO DE FARIA, CPF 493.431.908-59; RG 6.698.912-7 e REGINA SILVIA MILANI FARIA, CPF 956.326.708-72; RG 14.264.042 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, objetivando a declaração de domínio sobre o imóvel constituído por uma fração de um terreno, lote nº 
25, da quadra nº 22, da Vila Baeta Neves, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, cadastro 006.037.020.000, com área de 
211,00 m2, alegando posse mansa e pacífica há mais de 50 anos pelos autores. 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 20 dias. Não sendo contestada a ação, 
serão presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 10 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008043-57.2020.8.26.0114. 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 SIMOES FILHO 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ 14.455.830/0001-18,, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de ARLINDO BISBO 
BRAGA, objetivando a cobrança de prestação de serviços de instalação e manutenção de ar condicionado, pagamento pelo cheque nº 
000457, no valor de R$ 3.620,00, devolvido pelo motivo 35(rasura). 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 INTIMAÇÃO 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$ 6.533,42(valor em 
fevereiro/2020),devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos, nos termos do artigo 701 do CPC. Fica o réu advertido que será isento do pagamento de custas processuais se efetuar 
o pagamento no prazo. Caso não efetue o pagamento 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 Campinas, aos 02 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0007116-18.2021.8.26.0068. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro de Barueri/SP, Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vetro System Fabricação de Esquadrias 
Especiais Ltda, CNPJ. 05.704.048/0001-41, na pessoa de seu representante legal, que nos autos da ação supra ajuizada por IVELIZE 
SIBINELLI, já qualificada nos autos da ação de obrigação de fazer, onde o réu condenado a pagar o valor de R$ 8.419,93 (Agosto/2021), 
devidamente atualizado até a data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais, nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, 
do CPC. Estando o réu em local ignorado, expede-se edital de intimação para pagamento e intimação do arresto realizado no rosto dos 
autos nº 1074439-68.2014.8.26.0100, que tramita perante a 27ª Vara Cível da Capital, para que o réu no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 
dias supra, pague o debito, ou apresente impugnação, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, 
também de 10% (NCPC 523, § 1º) e conversão do arresto em penhora. Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. Dado e 
passado nesta cidade de Barueri, aos 08 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0012149-06.2021.8.26.0224. 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 Hyper Lim Comercial Eireli - EPP, 
CNPJ. 20.900.471/0001-63, na pessoa de seu representante legal, que MUNDIAL LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA, CNPJ. 
05.075.152/0001-77 ajuizou ação Declaratória em fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou o executado ao 
pagamento de R$ 7.139,15, atualizado até (Junho/2021) e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. 
Estando o executado 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 o executado 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. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 12 de 
agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1027357-71.2019.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, O Dr. José Carlos de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Cláudio Batista Carneiro, RG. 
37.279.244-3 e CPF. 919.083.376-72, Diva Dominguito Carneiro, RG. M-7661.845-SSP/MG e CPF. 088.493.768- 20 e Antonio Batista 
Carneiro, RG. 3.352.741-6-SSP/SP e CPF.096.545.138-03, que GILBERTO CLÁUDIO MAZOLA, RG. 6.532.407 SSP/SP e CPF. 
394.265.308-78 e NATALINA ANDRADE MAZOLA RG.17.434.898 e CPF. 246.179.588-60, ajuizaram ação de Execução de Título para 
cobrança de R$ 12.562,37 (Setembro/2019), referente ao Contrato de Locação firmado entre as partes, do Imóvel situado na Rua General 
Isidoro Dias Lopes, 132- Vila Amália/SP, decorrente da inadimplência de aluguéis, multas, IPTU’s, locado ao primeiro réu, afiançado pelos 
demais réus que não foram pagos, conforme consta nos documentos descritos e anexados nos autos. Estando os réus em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 3 dias, paguem a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% 
a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) 
ou querendo, ofereçam Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de setembro de 
2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1040460-71.2021.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 24ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem, terceiros 
interessados, incertos e não sabidos, em especial aos réus/invasores Neirisvanio da Silva Gomes, RG. 5.938.659-4-SP; Tatiana Oliveira 
Silva, RG. 045562235-39; Maria de Lourdes Silva Alexandre, RG. 39.133.511-X; Vanessa de Oliveira Silva, RG. 23.469.984-28; Fabiana 
Alves Farias, RG. 43.899.575-2; David Nelson Castorino, RG. 18.898.495-3 e Rosenilda Ferreira da Silva, RG. 33.643.087-5, invasores do 
imóvel consistente nos Prédios nº 399 e 407, da Rua Doutor Almeida Lima - Brás - SP, com área construída de 460,00m2, onde o Autor é 
legítimo possuidor do citado imóvel, e a fim de não se alegar nulidade, serve o presente edital para conhecimento geral que se trata de ação 
de Reintegração de Posse, ajuizada por JOSÉ RONALDO FARIAS DOS SANTOS, RG.38.607.361-2 SSP/SP e CPF. 924.173.454-04, 
visando a procedência da ação e a retomada do citado imóvel. Para se evitar alegação de nulidade, nos termos do artigo 554, § 1º do CPC 
expediu-se o presente edital para que no prazo de 15 dias apresentem  contestação, consignando que o prazo para contestarem, contar-
se-á a partir do término do prazo estabelecido no edital. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. SP. 08/09/2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO–PRAZO DE 30 DIAS expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO nº1003891-33.2021.8.26.0048 O 
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Atibaia, Estado de São Paulo, Dr. Rogério A. Correia Dias, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Jedson 
Doanis Petri Sanches e Roselaine Iannuzzi Sanches ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na Rua João Batista Poloni, s/nº, de um lote de terra situado numa área de 41.415 m² constante na Matrícula 9.398 do Cartório 
de Registro de imóveis da Comarca de Atibaia- SP, 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 Atibaia, aos 26 de agosto de 2021. 

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente, do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira 
e Litoral Sul, no uso de suas atribuições 
legais, diante dos elementos de instrução 
dos autos HOMOLOGA o procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial 
31/21, Processo 084/21 que objetiva 
o Registro de Preços de Materiais de 
Consumo de Limpeza para as unidades 
do Consaúde, pelo critério de menor 
preço, e ADJUDICA o objeto da licitação 
em favor da empresa: RECOMMED 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 
SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 14.566.826/0001-27, 
os itens 01 e 02. Fica a empresa convocada 
para comparecer no SS para a assinatura 
do Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

EXTRATO DE 
ADITAMENTO CONTRATUAL

A Superintendência do CONSAÚDE 
torna público o aditamento do contrato n.º 
012/18, originado do Pregão Presencial 
020/18, Processo 039/18, referente à 
prorrogação da prestação de serviços de 
NEFROLOGIA, nos termos da Lei Federal 
8.666/93 atualizada, com a empresa PRMF 
SERVIÇOS NEFROLÓGICOS LTDA. – 
Valor: R$ 437.760,00. Vigência: 30.08.21 a 
29.08.22.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Senhor Wagner Bento da Costa, Prefeito 
Municipal de Pariquera-Açu, CONVIDA a 
comunidade para participar da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA presencial, no dia 21 de setembro de 
2021, às 18 horas, nas dependências da Câmara 
Municipal, sito a Avenida Dr. Fernando Costa, 497 
– Centro, Pariquera-Açu/SP, em cumprimento ao 
disposto no artigo 48, parágrafo 1º, inciso I da Lei 
nº. 101, de 04/05/2000, objetivando discutir sobre 
os seguintes assuntos:
1º- Proposta orçamentária (LOA 2022);
2º- Avaliação das metas fiscais do 2º 
quadrimestre de 2021;
3º- Prestação de contas da saúde referente ao 2º 
quadrimestre 2021.

Pariquera-Açu/SP, 13 de setembro de 2021.

Wagner Bento da Costa 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - UGE 180220 - CENTRO MÉDICO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO - PREGÃO ELETRÔNICO N° PR-220/0212/21
PROCESSO 2021220624 - OFERTA DE COMPRA Nº 180220000012021OC01264

O Dirigente da UGE 180.220, após necessárias readequações do Edital, torna público, a REPUBLICAÇÃO neste CENTRO MÉDICO do presente 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando à CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA LINEAR, A SEREM UTILIZADAS NO CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, conforme especificações técnicas contidas no Memorial Descritivo, anexo I do Edital, por um prazo de 
03 (três) meses, do tipo MENOR PREÇO.
Início do recebimento das propostas dar-se-á em 15/09/2021 e a realização da sessão às 09h00min horas do dia 27/09/2021, no endereço 
eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou www.fazenda.bec.sp.gov.br.
O Edital e seus anexos estarão disponíveis nos seguintes sítios eletrônicos: www.imprensaoficial.com.br (opção “e-negociospublicos”), www.
bec.sp.gov.br e www.pregao.sp.gov.br.

B7gazetasp.com.br
Terça-feira, 14 De seTembro De 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP. Torna público 
para conhecimento de interessados o resultado de julgamento na fase de habilitação referente a 
Tomada de Preços n.º 02/2021, Edital n.º 100/2021 – Objeto: Contratação de empresa especializada 
em engenharia para reforma e ampliação do CEMEI – Veridiana da Silva, localizada na Avenida 41, 
n.º 650, Bairro Pimenta, Barretos-SP. Empresas habilitadas: PRISMA BARRETOS ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA, GG RIBEIRÃO CONSTUÇÕES LTDA. Empresas Inabilitadas: CONSTRUTORA 
RIOOBRAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI por não apresentar os itens 6.1.16 
do Edital e ARION CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI por não apresentar os itens 
6.1.16 do Edital. Fica aberto o prazo de 5 dias para apresentação de recurso e igual prazo para 
contrarrazões, conforme Lei 8666/93. Barretos, 13 de setembro de 2021. Cristina Aparecida Alves 
da Silva. Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 42/2021
Processo nº 26.067/2021

Objeto: Contratação de empresa para tro-
ca das lonas e conjunto de cabos de aço 
com seus acessórios para os palcos da 
Praça de Eventos do Centro e Praça de 
Eventos do Porto Novo com fornecimen-
to de material.
Abertura: 24/09/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO”
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021

EDITAL Nº 050/2021
Objeto: Aquisição de veículo aéreo não 
tripulado (drone) e bateria sobressalente 
para Drone.
Encerramento: 27 (vinte e sete) de setem-
bro de 2021 às 09h00.
Informações: A Cópia completa do Edital po-
derá ser adquirida, mediante apresentação 
de mídia, no Departamento de Suprimentos, 
sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 1.135 – 
Centro – Itapecerica da Serra, no horário 
das 08:30 às 16:30 horas, nos dias úteis, 
ou mediante solicitação através do endere-
ço eletrônico pregao@itapecerica.sp.gov.br, 
contendo os dados cadastrais do interessa-
do. Demais informações poderão ser obti-
das pelo telefone 4668.9000 ramais 9109 ou 
9112, com código de acesso (DDD) 0XX11.
Itapecerica da Serra, 13 de setembro de 2.021.

MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Está aberto no setor de licitações Processo Adminis-
trativo nº 134/2021 PREGÃO PRESENCIAL 75/2021 
Referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA 
DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES E DO TELHADO 
DO PROJETO VIDA DA GENTE. Data de abertura 27/09/2021 
às 14:00 HORAS / Local: Sala de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, nº 
45, Centro, Pedra Bela - SP. Informações: www.pedrabela.sp. 
gov.br / (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@gmail.com. 
Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Edital: 108/21. Processo Administrativo: 3277/21. Tomada de Pre-
ços: 08/21. Objeto: contratação de empresa para reforma do telhado 
dos prédios da Secretaria de Promoção Social e do Fundo Social 
de Solidariedade. O Edital será disponibilizado no site http://www. 
pirassununga.sp.gov.br, a partir do dia 14 de setembro de 2021. Os en-
velopes deverão ser protocolados até as 14:00 horas do dia 04 de ou-
tubro de 2021, na Seção de Licitações. Pirassununga, 13 de setembro 
de 2021. Sandra R. Fadini Carbonaro –  Chefe da Seção de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DE CULTURA

RESUMO: Processo nº 7544/2021 
– Modalidade Pregão Eletrôni-

co nº 59/2021 – Oferta de Compra nº - OC 
863600801002021OC00021 – a AQUISIÇÃO DE 
MIXER PROFISSIONAL E PEDESTAL DE APOIO. 
DATA DE ABERTURA: “Fica reagendada a licita-
ção em epígrafe para o dia 20 de setembro de 2021 
às 09 horas, a ser realizada no endereço eletrôni-
co www.bec.sp.gov.br. O edital, anexos e demais 
informações e esclarecimentos, poderão ser obti-
dos nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br, 
e http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, 
ou no Departamento de Licitações e Contratos, e 
telefones para contato: 4233-7235”. São Caetano 
do Sul, 13 de setembro de 2021. Carolina Morales 
Bernardino – Diretora do Departamento de Licita-
ções e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: PROCESSO Nº 5217/2021 – MODALI-
DADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2021 - RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. DECISÃO DO 
PREGOEIRO: Após a aprovação das “Amostras” 
apresentadas pelas empresas detentoras das me-
lhores ofertas, conforme parecer da área técnica 
de fl s. 347 a 353, o Sr. Pregoeiro declarou ven-
cedoras: Empresa: MONTE BELLO COMERCIAL 
EIRELI – EPP – CNPJ sob o nº 12.029.173/0001-
11 – Lote 01 – Valor Total do Lote R$ 268.858,00; 
Empresa: ROLEMARE COMERCIAL LTDA – EPP 
– CNPJ sob o nº 02.640.199/0001-48 – Lote 02 
– Valor Total do Lote R$ 103.000,00; Empresa: 
FRANCISCA PAULINA DE LIMA – ME – CNPJ sob 
o nº 21.060.020/0001-28 – Lote 03 – Valor Total do 
Lote R$ 43.000,00. Ficando assim, todos intimados 
do prazo recursal de três dias úteis para apresen-
tação das razões do recurso, e os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contrarra-
zões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-
-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos 
termos do inciso XVIII, do artigo 4º da Lei Federal 
nº 10.520/2002”. Sérgio Luiz Gueiros - 13/09/2021. 
São Caetano do Sul, 13 de setembro de 2021. Ca-
rolina Morales Bernardino – Diretora do Departa-
mento de Licitações e Contratos.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS-SP

EXTRATO AVISO DE EDITAL
O SAAE de Cordeirópolis/SP, torna público a Abertura da Se-
guinte Licitação:

Pregão Presencial nº 004/2021
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços 
de fornecimento da licença de uso e manutenção mensal de 
sistemas de informática, compreendendo a gestão de cobrança 
e arrecadação completa, gestão de serviços, leitura e entrega 
simultânea de contas para uso diário pela Gestão Comercial de 
Saneamento do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 
DE CORDEIRÓPOLIS.
Data da Sessão: 05/10/2021 às 09:30 horas.
O Edital da Licitação acima e seus anexos poderão ser obtidos 
no sítio eletrônico oficial: https://licitaweb.com.br/saae_cordeiro-
polis/licitacoes-abertas

Cordeirópolis, 14 de setembro de 2021.
Silvio da Silva

Presidente Executivo

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

Data do leilão: 23/09/2021 - A partir das: 10:30 as 10:45 horas
Local: Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal da AG. 
DIADEMA, COD. 0248 na AVENIDA ANTONIO PIRANGA, Nº 540, VILA 
ODETE, DIADEMA/SP. HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícu-
la JUCESP 603, estabelecido a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, 
Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-2791-2274, faz 
saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 
21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 
10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA 
DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente 
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do 
sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de 
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e 
devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada 
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira 
escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos 
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital 
deverão procurar uma instituição Financeira com a antecedência ne-
cessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus 
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão univer-
sal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das 
execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, 
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel 
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas 
providências de desocupação do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não 
sejam localizados.
SED: 684 – Contrato: 103444133800-3 - CREDOR: EMGEA - EMPRE-
SA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HI-
POTECARIA PIRATINI – CHP.
DEVEDOR(ES): MARCOS D´IORIO DE PAULA, BRASILEIRO, DIVOR-
CIADO, ELETRICÍTÁRIO, RG. 9.802.144-SSP/SP, CPF: 004.120.628-
28. Imóvel sito à: RUA SANTO INACIO, Nº 55, APARTAMENTO Nº 
156, 15º ANDAR, BLOCO B, EDIFÍCIO RESIDENCIAL JARDIM DAS 
PITANGUEIRAS, DIADEMA/SP - CEP: 09913-020. Com a área útil real 
de 50,700 metros quadrados, área comum real de 43,418 metros qua-
drados, área total real construída de 94,118 metros quadrados, com a 
cota de participação no terreno de 0,83333333%, equivalente a fração 
ideal no terreno de 10,685416 metros quadrados, cabendo-lhe uma 
vaga incerta e indeterminada para a guarda de um veículo de passeio 
de tamanho médio, sem auxilio de manobrista na garagem coletiva lo-
calizada nos 1º, 2º e 3º sub-solos do conjunto. COM TODAS AS SUAS 
INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021

REGISTRO DE PREÇOS 
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA  

(DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO)
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
51/2021 - Processo nº 8.621/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE APOIO EM EXAMES LABORATORIAIS 
NÃO REALIZADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, 
conforme condições e especificações contidas no 
Edital e seus anexos, cujo edital se encontrará dispo-
nível no Site da Prefeitura Municipal de Peruíbe atra-
vés do link: http://www.peruibe3.sp.gov.br/editais-pa-
ra-concorrencia-publica/ e no site:  www.comprasbr.
com.br a partir do dia 15 / 09 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 15 / 09 /2021. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
09:00 horas do dia 28 / 09 /2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
09:01 horas do dia 28 / 09 /2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 28 / 09 /2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 13 DE 

SETEMBRO DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2021

REGISTRO DE PREÇOS 
LICITAÇÃO COM RESERVA EXCLUSIVA PARA MI-
CROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO POR-
TE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
52/2021 - Processo nº 4.108/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (AL-
VENARIA), conforme condições e especificações 
contidas no Edital e seus anexos, cujo edital se en-
contrará disponível no Site da Prefeitura Municipal de 
Peruíbe através do link: http://www.peruibe3.sp.gov.
br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site:  www.
comprasbr.com.br a partir do dia 16 / 09 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  16 / 09 /2021. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
09:00 horas do dia 29 / 09 /2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
09:01 horas do dia 29 / 09 /2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 29 / 09 /2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 13 DE 

SETEMBRO DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 
LICITAÇÃO COM RESERVA EXCLUSIVA PARA MI-
CROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO POR-
TE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
53/2021 - Processo nº 4.107/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (CO-
BERTURAS), conforme condições e especificações 
contidas no Edital e seus anexos, cujo edital se en-
contrará disponível no Site da Prefeitura Municipal de 
Peruíbe através do link: http://www.peruibe3.sp.gov.
br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site:  www.
comprasbr.com.br a partir do dia 16/ 09 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 14:00 
horas do dia  16 / 09 /2021. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
14:00 horas do dia 29 / 09 /2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
14:01 horas do dia 29 / 09 /2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 14:30 horas do dia 29 / 09 /2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 13 DE 

SETEMBRO DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021

REGISTRO DE PREÇOS 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA – RESERVA DE COTA 
DE ATÉ 25% 
PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PE-
QUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDI-
VIDUAL – MEI conforme previsão do Art 48 da LC 
123/06 e 147/14
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
54/2021 - Processo nº 4.106/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO 
(AGREGADOS), conforme condições e especifica-
ções contidas no Edital e seus anexos, cujo edital se 
encontrará disponível no Site da Prefeitura Municipal 
de Peruíbe através do link: http://www.peruibe3.sp.
gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site:  
www.comprasbr.com.br a partir do dia 15 / 09 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  15 / 09 /2021. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
09:00 horas do dia 28 / 09 /2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
09:01 horas do dia 28 / 09 /2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 28 / 09 /2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 13 DE SETEMBRO DE 2021.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021

REGISTRO DE PREÇOS 
LICITAÇÃO COM RESERVA EXCLUSIVA PARA MI-
CROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
- MEI
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
55/2021 - Processo nº 4.104/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TU-
BOS E CONEXÕES), conforme condições e especi-
ficações contidas no Edital e seus anexos, cujo edital 
se encontrará disponível no Site da Prefeitura Muni-
cipal de Peruíbe através do link: http://www.peruibe3.
sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site:  
www.comprasbr.com.br a partir do dia 15 / 09 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  15 / 09 /2021. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
09:00 horas do dia 29 / 09 /2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
09:01 horas do dia 29 / 09 /2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 29 / 09 /2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 13 DE SETEMBRO DE 2021.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2021

REGISTRO DE PREÇOS 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA – RESERVA DE COTA 
DE ATÉ 25% 
PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PE-
QUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDI-
VIDUAL – MEI conforme previsão do Art 48 da LC 
123/06 e 147/14
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
56/2021 - Processo nº 4.109/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (MA-
DEIRAS E CHAPAS), conforme condições e especi-
ficações contidas no Edital e seus anexos, cujo edital 
se encontrará disponível no Site da Prefeitura Muni-
cipal de Peruíbe através do link: http://www.peruibe3.
sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site:  
www.comprasbr.com.br a partir do dia 17 / 09 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  17 / 09 /2021. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
09:00 horas do dia 30 / 09 /2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
09:01 horas do dia 30 / 09 /2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 30 / 09 /2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 13 DE 

SETEMBRO DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

Aviso de Licitação 
Órgão Licitante: Município de Tabapuã. Processo Lici-
tatório nº 106/2021- Modalidade: Pregão Presencial nº 
035/2021, do tipo “menor preço unitário”. Objeto: Con-
tratação de empresa para fornecimento de insumos para 
diabetes (tiras reagentes, seringas e lancetas), destinado 
aos pacientes cadastrados no Programa de Controle da 
Diabetes no Município, conforme especificações cons-
tantes do Anexo I do Edital. Credenciamento e abertura 
dos envelopes: no dia 29 de setembro, com início às 
09h30min, no Fundo Social de Solidariedade de Tabapuã, 
situado na Av. Rodolfo Baldi nº 805 - Centro, ao lado do 
Paço Municipal. Edital completo e mais informações po-
derão ser obtidas através do site www.tabapua.sp.gov.br e 
do e-mail: licitacao@tabapua.sp.gov.br. Tabapuã/SP, 13 de 
setembro de 2021. SILVIO CESAR SARTORELLO - Prefei-
to Municipal. PUBLIQUE-SE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Processo SUPRI 348/2021 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 100/2021 – Aquisição de mobiliários 
para Unidades de Saúde incluindo a montagem. 
(Licitação diferenciada com itens de ampla participação 
e itens exclusivos para ME, EPP e MEI, nos termos 
do artigo 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006) 
- Edital disponível gratuitamente nas páginas da 
internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: 
a partir das 19h30min do dia 14/09/2021 até às 14h00min 
do dia 27/09/2021. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
às 14h01min do dia 27/09/2021. - INÍCIO DO PREGÃO 
(FASE COMPETITIVA): às 14h10min do dia 27/09/2021. 
- 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, 
13/09/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Reabertura - Processo SUPRI 37/2021 – 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 30/2021 – Aquisição de 
uniforme completo para os servidores da Zoo-
noses (Licitação exclusiva para ME, EPP e MEI, 
nos termos do Artigo 48, I, da Lei Complementar 
nº 123/2006) – Edital disponível gratuitamente nas 
páginas da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/ 
licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - CA-
DASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min do 
dia 15/09/2021 até às 09h00min do dia 28/09/2021. - 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min do dia 
28/09/2021. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETI-
TIVA): às 09h10min do dia 28/09/2021. - 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, 
13/09/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 229/2021 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 99/2021 – Contratação de empresa 
especializada em tecnologia da informação para o 
fornecimento de solução e a prestação de consultoria 
e serviços técnicos para a transformação digital na 
gestão de processos administrativos e de negócios 
digitais da Prefeitura de Itapevi – Edital disponível 
gratuitamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - 
CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min 
do dia 14/09/2021 até às 09h00min do dia 27/09/2021. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min 
do dia 27/09/2021. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE 
COMPETITIVA): às 09h10min do dia 27/09/2021. - 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, 13/09/2021 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Reabertura - Processo SUPRI 63/2021 – 
PREGÃO PRESENCIAL nº 06/2021 – Registro de 
preços para eventual aquisição de materiais de 
limpeza e higiene. (Licitação diferenciada com itens de 
ampla participação e itens exclusivos para ME, EPP e 
MEI, nos termos do artigo 48, l, da Lei Complementar nº 
123/2006). - Recebimento e abertura dos Envelopes às 
09h00 do dia 29/05/2021. Local: Rua Agostinho Ferreira 
Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/
SP. – Retirar o edital excepcionalmente na página da 
Internet http: //www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 4143-
7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
13/09/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

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

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 
Pregão Presencial 51/2021 - Processo: 1754/2021 - 
Objeto: Fornecimento e instalação de grama sintéti-
ca com execução de contra piso. - A empresa FABIO 
LOPES MUNIZ – ME que apresentou o menor pre-
ço no certame, fica convocada para apresentação 
da amostra de grama, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. Sendo o local de entrega no Departamento de 
Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748 no horá-
rio das 08h30 às 17h00. Dúvidas entrar em contato 
pelo Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: 
https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. 
São Pedro, 13 de setembro de 2021. Valdemir Antô-
nio 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

HOMOLOGAÇÃO
Fica homologado o resultado do Pregão Presencial nº 
55/2021, para contratação de empresa para aquisição 
de material hospitalar II , que classificou as empresas: 
CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA – EPP 
nos itens 09,27 e 29; CIRURGICA UNIÃO LTDA nos 
itens 10,15,16,20,21 e 30; JOSE NERGINO SOBREIRA 
nos itens 02,03,04,05,06,07,08 e 28 e SALVI E LOPES 
E CIA LTDA nos itens 12,13,14, 18,19,22,23,24 e 35.Fi-
cam notificadas as licitantes vencedoras para que assi-
nem o contrato no Setor de Licitações da Prefeitura, sob 
pena de decaír do direito ao fornecimento, podendo ain-
da, sujeitar-se as penalidades estabelecidas no Edital.  

São Pedro,  13 de setembro de 2021.
Thiago Silverio da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO – RETIFICAÇÃO 
Comunicamos que está retificado a data da Licitação 
relacionada abaixo:
Pregão Presencial 56/2021 - Processo: 2.008/2021 
- Objeto: Aquisição de Lousas Digitais integradas. - 
Início da Sessão Pública: 28/09/2021, às 09h00 na 
Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Maestro 
Benedito Quintino, n° 886, Centro, São Pedro/SP. O 
edital completo encontra-se à disposição no Departa-
mento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim 
Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 
3481-9223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.
gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro, 13 de setembro 
de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO – RETIFICAÇÃO 
Comunicamos que está retificado a data de abertura 
da Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Registro de Preços 57/2021 
- Processo: 2.014/2021 - Objeto: Aquisição de Ma-
terial de Limpeza III. - Início da Sessão Pública: 
28/09/2021, às 14h00 na Secretaria Municipal de 
Educação, sito a Rua Maestro Benedito Quintino, 
n° 886, Centro, São Pedro/SP. O edital completo 
encontra-se à disposição no Departamento de Com-
pras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no 
horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 
ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/ 
licitacoes-publicas. São Pedro, 13 de setembro de 
2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

CONSÓRCIO REGIONAL 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS

AVISO DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 
02/2021 – LICITAÇÃO Nº 51/2021 - O CONSÓR-
CIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
– CRIS, que em relação ao procedimento licita-
tório na modalidade Tomada de Preços, sob o nº 
02/2021, tendo por objeto a contratação de em-
presa especializada para a organização e realiza-
ção de até 6 (seis) Concursos Públicos, INFORMA 
que em relação à sessão de abertura de envelo-
pes a íntegra da ata consta em www.cris.sp.gov.
br. Tupã, em 10 de setembro de 2021. Alexandre 
Martinez Ignatius, Secretário Executivo.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Está aberto no setor de licitações Processo Adminis-
trativo nº 138/2021 PREGÃO PRESENCIAL 78/2021 
Referente a: REGISTRO DE PREÇOS PARA A 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FOR-
NECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO 
DA FROTA MUNICIPAL. Data de abertura 28/09/2021 às 09:00 
HORAS / Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, nº 45, Cen-
tro, Pedra Bela - SP. Informações: www.pedrabela.sp.gov.br / 
(11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@gmail.com. 
Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS 04/2021 

PROCESSO DE COMPRA 405/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PA-
VIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO E 
DRENAGEM DA RUA 01 E 02, BAIRRO ÁGUA PA-
RADA, CONCEDENTE: SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME MEMO-
RIAL DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA 
ORÇAMENTÁRIO.
CREDENCIAMENTO, Recebimento dos envelopes 
Habilitação e Proposta:: 28/09/2021 as 09h30min.
O Edital completo poderá ser adquirido no Depto. de 
Compras e Licitações, mediante pagamento de taxa, 
e ou pelo site www.pedrodetoledo.sp.gov.br e ou pelo 
e-mail: compras@pedrodetoledo.sp.gov.br, informa-
ções Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 13 de setembro de 2021.Eleazar Mu-
niz Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
A V I S O     D E     L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO N.º 050/2021 -  CONCORRÊNCIA N.º 002/2021 -  EDITAL Nº 021/2021. Encontra-se aberta na 
Prefeitura Municipal de Eldorado, a CONCORRÊNCIA N.º 002/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para 
CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) UNIDADES DE SANEAMENTO INDIVIDUAL  (USI) NO BAIRRO 
PEDRO CUBAS – ELDORADO/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, com supervisão 
direta de profissional (ais) devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e/ou Arquitetura - 
CREA/CAU, e fornecimento de materiais e equipamentos sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, que 
será regida pela Lei Federal nº. 8.666, de 29 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia  20 de outubro de 2021 às 
09h00min.O edital em inteiro teor estará à disposição no sítio eletrônico da prefeitura https://www.eldorado.sp.gov.

br/portal/editais/1/1/0/0/0/2/0/0/0/D Prefeitura Municipal de Eldorado, 09 de setembro de 2021.
DINOEL PEDROSO ROCHA -  Prefeito

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,

R      E      S      O      L      V      E

CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público a partir desta data, os candidatos abai-
xo relacionados, conforme aprovação no Concurso Público nº 001/19, realizado nos dias 
09/06/2019 e 16/06/2019, sob o Regime Jurídico Estatutário:

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO NOME R.G.

05º MARIAH DE ALMEIDA FERREIRA 42.222.243-4
O candidato convocado terá o prazo de 15 (quinze) dias, 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, conforme Edital do Concurso Público n.º 
001/2019, 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, 14 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO

FICAM CONVOCADOS (AS), para contratação por prazo determinado, através 
de aproveitamento da lista, os (as) candidatos (as) aprovados (as) no Concurso 
Público nº 01/2019.

CARGO: OPERADOR DE RX E ULTRASSOM
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE
12º LUGAR CICERO DOS SANTOS LEITE 482701742
13º LUGAR WALLACE VINICIUS FERNANDES DA SILVA 531040112

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE
40º LUGAR VILMA DE MIRANDA LOPES 241771250
41º LUGAR ADRIANO DA SILVA PONTES 335007909
42º LUGAR ANDRE FERREIRA SANTOS 416543820

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE
08º LUGAR TELMA MARIANO DOS SANTOS 241106928
09º LUGAR SILVANA LUIZA DE OLIVEIRA CORREA 255445106
10º LUGAR CLAUDIA GODOI BARBOSA 106377526
11º LUGAR MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA BASICO 26.461.8890
12º LUGAR JOAO PAULINO VIEIRA NETO 2733091955

CARGO: MERENDEIRA
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE
07º LUGAR RAFAELA MARA SILVEIRA 468885833
08º LUGAR CRISTIANE XAVIER ABREU PEREIRA 463136755
09º LUGAR EDINEIA MARIA TEIXEIRA DOS REIS 433025724

O candidatos terão o prazo de 04 (quatro) dias úteis para se apresentarem na 
Coordenadoria de RH da Prefeitura Municipal, munido dos documentos constan-
tes na Portaria nº 352 de 13 de setembro de 2021, disponível na íntegra no sítio 
oficial  www.cananeia.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 13 de setembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANÉIA

DocuSign Envelope ID: BC414801-270C-482B-B087-4989C448466A
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LEILÃO SOMENTE ONLINE

10 %

22/09/2021  às 14h00
COBRE, CABOS

ELÉTRICOS, METAL DURO, 
entre outros...
  e VEÍCULOS!

LEILÃO DE SUCATAS E VEÍCULOS !! IMPERDÍVEL!

PREÇOS
IMPERDÍVEIS! 

CONFIRA E 
APROVEITE!

Veículos Chassis n°s: 9BWZZZ30ZKT027511 | 9BGVX19PRRB222097

*Leilão Somente Online.

NÃO PERCA
ESSA 

OPORTUNIDADE!
EDUARDO CONSENTINO

JUCESP 616
LEILOEIRO OFICIAL 

SEDE- Av Fagundes Filho, 145 - Conj. 22 - 
Vila Monte Alegre - São Paulo - SP - Mais Informações: (11) 4083-2575

  www.biasileiloes.com.br

JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI
preposto em exercício 

JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI
preposto em exercício 

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  | O leilão será realizado 28 de Setembro de 2021, às 14:00, no site 
www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato – Jucesp 817. EDITAL 
COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO 
DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.HISALEILOES.COM.BR.

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado TRATORA TRATAMENTO DE MADEIRAS COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
09.573.329/0001-16. A Dra. Fernanda Henriques Goncalves Zoboli, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Capital/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 CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO em face de TRATORA TRATAMENTO DE MADEIRAS COMERCIO LTDA - 
Processo nº 0024745-21.2019.8.26.0053 (Processo Principal - 1031992-70.2018.8.26.0053) - Controle nº  1263/2018, e que foi designada a venda do 
bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada 
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 22/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 27/09/2021 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 27/09/2021 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 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: Usina de tratamento de madeiras (auto 
clave), trata até 9 metros de comprimento, por 4 metros de diamentro, acompanha bomba de vacuo, bomba de pressão e reservatório de 15.000 litros. Valor da Avaliação (conf. 
Fls. 102): R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) para novembro de 2020. O bem encontra-se à Rua Adão Domingues, 200, Cond. Peq. Empresas Distrito Industrial - CEP 18185-000, Pilar do Sul-SP. Débitos 
desta ação no valor de R$ 98.480,67 (08/2020). São Paulo, 19 de agosto de 2021. Dra. Fernanda Henriques Goncalves Zoboli, Juíza de Direito. 
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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 
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 
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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 
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 
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 

1º Leilão terá início no dia 22/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 27/09/2021 às 10:00h
2º Leilão, que terá início no dia 27/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 18/10/2021 às 10:00h
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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 
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 
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 
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 
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 

- 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 
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 
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 
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 
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 
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 

- 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 
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 
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 
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 
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 
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 

- 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 
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 
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 

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. 

1º Leilão terá início no dia 22/09/2021 às 10:00h e se encerrará dia 27/09/2021 às 10:00h
2º Leilão, que terá início no dia 27/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 18/10/2021 às 10:00h

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 
2º Leilão, que terá início no dia 27/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 18/10/2021 às 10:00h

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 
2º Leilão, que terá início no dia 27/09/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 18/10/2021 às 10:00h

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 
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 
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 

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 
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 
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 

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 
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 
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 

- 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 
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 
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 

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 
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 
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 

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. 
clave), trata até 9 metros de comprimento, por 4 metros de diamentro, acompanha bomba de vacuo, bomba de pressão e reservatório

. O bem encontra-se à Rua Adão Domingues, 200, Cond. Peq. Empresas Distrito Industrial - CEP 18185-000, Pilar do Sul-SP. Débitos 
desta ação no valor de R$ 98.480,67 (08/2020). São Paulo, 19 de agosto de 2021. Dra. Fernanda Henriques Goncalves Zoboli, Juíza de Direito. 

2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Capital/SP

RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

• COMIL SVELTO U 2014/2015 • TGX 28.440 6X2 T 2019/2020 • 15.190 CRM TOPLINE CD 2016/2017 • 25.420
CTC 6X2 2014/2014 • MASCA VIAMIDI 17230 O 2011/2012 • 25.420 CTC 6X2 2014/2014 • VOLKSWAGEN 17-
180 WORKER 2P (DIESEL) 2011/2012 • NEOBUS MEGA U 2014/2014 • 15.190 CRM TOPLINE CD 2016/2017 •
COMIL SVELTO U 2014/2014 • VW/INDUSCAR APACHE U 2012/2012 • VW/13.180 CNM 2011/2012 • 19.320 CLC
TT 2008/2009 • NEOBUS MEGA U 2014/2015 • KA SE 1.0 HA 2015/2015 • VW/GOL CL MB 2014/2015 • GOL 1.0
2010/2011 • FOX 1.6 PRIME GII 2012/2012 • PRISMA MAXX 2009/2009 • GOLF GTI AD 2014/2015 • VOYAGE 1.0
2009/2010 • C3 ATTRACTION A 2019/2019 • CTROEN XSARA BK EX16V 1999/2000 • CLASSIC LIFE 2008/2008 •
VECTRA SD EXPRESSION 2011/2011 • MARCH 10S 2015/2016 • FIESTA 1.6 FLEX 2012/2012 • C3 GLX 14 FLEX
2009/2010 • IDEA ADVENTURE 1.8 2011/2012 • LOGAN EXPR 1016V 2016/2016 • CLASSIC LIFE 2006/2007 •
FIAT/IDEA ADVENTURE FLEX 2008/2008 • GM CAPTVA SPORT FWD 2009/2010 • VW/VOYAGE 1.6 COMFORTL
2009/2010 • KA FLEX 2011/2011 • TOYOTA LAND CRUSER PR 2007/2007 • LINEA HLX 1.9 2010/2010 •

O Leilão será realizado com limitação de até 50 pessoas, devido às restrições impostas pelo Ministério da Saúde.

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

LEVES E PESADOS 07/07/2021 . 10H (16) 4042-255015/09/2021 . 10H

REQUERIDO: MARCIA REGINA BORELLA, REQUERENTE: PAULO ELIAS, MARIA ELISABETE 
GIGLIOLI, PAULO ANTONIO ELIAS, DANIELA ROBERTA ELIAS E GUILHERME BATISTA DE 
VASCONCELLOS ELIAS - Procedimento Comum Cível, Proc. 0008677-80.2005.8.26.0022. O 
Doutor Fabiola Brito do Amaral, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Amparo, do 
Estado de São Paulo na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 20 
de SETEMBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no 23 de SETEMBRO de 2021 às 14:00 
horas, e, para eventual 2º leilão: dia 13 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública 
poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor 
não inferior a 50% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 
819, site www.hastapublica.com.br. Bem: PARTE IDEAL DE 32,130% do imóvel de nº 302, na 
Rua Dr. Oswaldo Cruz, Amparo/SP, matrícula nº 27.933 do Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Amparo/SP, assim descrito: Um terreno com frente para a Rua Oswaldo Cruz, 
nesta cidade, município e comarca de Amparo, medindo 14,90m de frente por 25,60m da 
frente aos fundos, confrontando de um lado com Augusto Michelini, de outro lado com Celina 
Bueno e nos fundos com Alaor Rocha. Conforme Av.01 da matricula, no imóvel foi edifi cado 
um prédio residencial com a área de 306,80m². AVALIAÇÃO: R$ 278.410,07. Comissão do Lei-
loeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, a executada, INTIMADA das designações 
supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casada for, bem como eventuais terceiros, 
sendo PAULO ELIAS E MARCELO FERDINANDO GERBI, caso não sejam localizados para as 
intimações pessoais.  Flavio Dassi Vianna, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em www.
hastapublica.com.br.

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

EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e de intimação da executada e depositária ROBERTA DE OLIVEIRA TORMIN CHAER, inscrita no CPF/MF sob o nº 249.712.698-43. 
A Dra. Luciane Cristina Silva Tavares, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único 
do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por E M 
COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DE TABOÃO DA SERRA LTDA - EPP em face de ROBERTA DE OLIVEIRA TORMIN CHAER - processo nº 1002537-76.2020.8.26.0704 – 
controle nº 542/2020, 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 verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem móvel 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 ÚNICO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, terá início no dia 22/09/2021 às 10:00h e se 
encerrará dia 21/10/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando 
José Cerello Gonçalves, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – O valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais 
débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários, e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do 
art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia 
de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DO PAGAMENTO PARCELADO - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por 
escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda 
que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados 
nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do bem. 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 ficará 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 
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Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 2.171,41 (17/08/2021). Valor da Avaliação do Bem: R$ 27.790,00 (Vinte e sete mil 
e setecentos e noventa reais) para abril de 2021. Débitos desta ação no valor de R$ 17.813,39 (agosto/2021). São Paulo, 18 de agosto de 2021. Dra. Luciane Cristina Silva Tavares, Juíza de Direito.
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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 
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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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 

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 
 - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, terá 

, 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 Oficial Sr. Fernando 
 - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, terá 

, 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 Oficial Sr. Fernando 
 - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, terá 

José Cerello Gonçalves, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – O valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por 
, 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 Oficial Sr. Fernando 

José Cerello Gonçalves, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – O valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por 
, 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 Oficial Sr. Fernando 

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 
José Cerello Gonçalves, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – O valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais 
José Cerello Gonçalves, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – O valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por 

débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários, e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do 
art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia 
de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DO PAGAMENTO PARCELADO - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por 
escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda 
que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados 
nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados 
nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados 

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 
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 
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 

do leilão, através de guia de depósito, que ficará 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. 
Um veículo da marca/modelo I/VW JETTA, Ano/Modelo: 2007, placa FCA 5566, cor preta, chassi 3VWV361K67M112466, gasolina, renavam 00914678671. Consta no site da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 2.171,41 (17/08/2021). Valor da Avaliação do Bem: R$ 27.790,00 (Vinte e sete mil 

. Débitos desta ação no valor de R$ 17.813,39 (agosto/2021). São Paulo, 18 de agosto de 2021. Dra. Luciane Cristina Silva Tavares, Juíza de Direito.

3ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP

EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
O Dr. Carlos Eduardo Gomes dos Santos, MM. Juiz de Direito da 01ª Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista/SP, na forma da lei, 
FAZ SABER, que será realizado leilão público pela Gestora HASTA VIP, por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.hastavip.
com.br, conduzido por seu Leiloeiro Oficial, Sr. Eduardo Jordão Boyadjian, matriculado na JUCESP sob o nº 464, dos móveis nos 
autos da ação de Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, processo n°: 
4004975-40.2013.8.26.0099, em que é falida INDÚSTRIA METALÚRGICA BAPTISTUCCI LTDA. Representada por seu Administrador 
Judicial Expertisemais Serviços Contábeis e Administrativos, em 1º LEILÃO com início no dia 04/10/2021, às 14:00hs, e encerramento 
no dia 07/10/2021, a partir das 14:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: corresponderá ao valor determinado na decisão de fls. 
3.036/3.043. Caso não haja licitantes, seguirá sem interrupção o 2º LEILÃO com início no dia 07/10/2021, às 14:01hs, e encerramento 
no dia 25/10/2021, a partir das 14:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: corresponderá ao valor determinado na decisão de fls. 
3.036/3.043. Descrição dos bens: Trata-se de um terreno que possui 9.357,18m² e está situado na Estrada Municipal Afonso 
Ferrini, bairro Rio Acima, Vargem/SP, no quarteirão completado pela própria Estrada Municipal Afonso Ferrini. Conforme 
Escritura Pública de Venda e Compra lavrada pelo Tabelionato de Notas e Registro Civil de Vargem/SP. O Edital completo e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no website da Gestora HASTA VIP. Maiores informações poderão ser obtidas pelo 
E-mail contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5251. São Paulo, 10 de setembro de 2021.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251

Edital de 1ª e 2ª praça de bem imóvel e para intimação do Espólio de Ruben Alves da Silva (inventariante Jessika Prado 
da Silva), Isabele Maria da Silva Nascimento, bem como de Leiry prado da Silva, Jéssika Prado da Silva (inventariante), 
Monica Aparecida Silva Marques e da Prefeitura da Cidade de São Paulo, expedido nos autos da ação de Despesas Con-
dominiais, que lhe requer Condomínio Maria Leonor. Processo nº 1070414-75.2015.8.26.0100. O Dr. Luiz Antonio Carrer, 
Juiz de Direito  da 13 ª Vara Cível do Foro Central, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc... FAZ SABER que os lei-

loeiros ofi ciais, Sr. Irani Flores, JUCESP 792, e ou, a Sra. Dagmar C. S. Flores, JUCESP 901, levarão a leilão público para venda e arrematação, 
no local e hora descritos no site, com transmissão pela internet e disponibilização imediata no portal de leilões eletrônico, www.leilaobrasil.com.
br  para lances pela internet: Do início e encerramento do leilão: Início do 1º leilão em 24/09/2021 às 10:30 horas e encerramento do 1º leilão 
em 27/09/2021 às 10:30 horas. Em não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação para a data supra, seguir-se-á sem interrupção o 
2º leilão que se encerrará em 21/10/2021 às 10:30 horas.. BEM: O apartamento n° 62, situado no 6° andar ou 8° pavimento, do 
Edifício Maria Leonor, à Rua Guinle, 407, esquina da rua Vasconcelos Drumond, 196, no 18° Subdistrito-Ipiranga, Matrícula n° 25.920  do 6º 
CRI de São Paulo. Contribuinte 040.005.0085-6. Avaliação R$ 640.200,00 (junho de 2021). EDITAL COMPLETO NO SITE.  Dúvidas 
e Esclarecimentos: pessoalmente perante o 13 º Ofício Cível, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, Sr. Irani Flores, Av. Gaspar Vaz da Cunha n° 
258, Capital - SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3965-0000 e e-mail: atendimento@leilaobrasil.com.br, fi cam os executados, bem como eventuais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais, Será o edital “por extrato”, afi xado 
e publicado na forma da lei, Provimento CGJ N° 32/2018, artigo 428.1.2 e artigo 887, § 2º do código de processo civil, São Paulo, 19/08/2021

Leilão Brasil - www.leilaobrasil.com.br

Edital de 1ª e 2ª praça de bem imóvel e para intimação de Fabio Fukunaga e Cynthia Arakaki Fukunaga, 
expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, que lhe requer Condomínio Parco 
Imperiale,  Processo nº 1004574-52.2015.8.26.0704 A Dra. Luciane Cristina Silva Tavares, Juíza de 
Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional XV de Butantã, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER que os leiloeiros ofi ciais, Sr. Irani Flores, JUCESP 792, e ou, a Sra. Dagmar C. S. Flores, 

JUCESP 901, levarão a leilão público para venda e arrematação, no local e hora descritos no site, com transmissão   pela 
internet e disponibilização imediata no portal de leilões eletrônico, www.leilaobrasil.com.br  para lances pela internet: Do 
início e encerramento do leilão: Início do 1º leilão em início do 1º leilão em 21/09/2021 às 10:03 horas e encerramento do 1º 
leilão em 24/09/2021 às 10:03 horas, em não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação para a data supra, se-
guir-se-á sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 15/10/2021 às 10:03 horas.  Bem: Lote 01) – Apartamento núme-
ro 31, localizado no 3º andar do Edifício Parco Imperiale, situado à Rua Professor Jose Horácio Meirelles Teixeira, número 
610, Contribuinte nº 171.058.0194-7. Matricula 139.580 do 18º CRI de São PauloLote 2) Vaga de garagem número 38-M, 
contribuinte nº Contribuinte: 171.058.0241-2. Matrícula nº 139.627 do 18º CRI de São Paulo. Lote 3) Vaga  de Garagem nº 
39-M, Contribuinte nº 171.058.0242-0. Matrícula nº 139.628 do 18º CRI de São Paulo. Lote 4) Vaga de Garagem nº 51-M. 
Contribuinte nº  171.058.0254-4. Matrícula 139.640 do 18º CRI de São Paulo Lote 5) Vaga de Garagem nº 52-M, Contri-
buinte nº 171.058.0255-2. Matrícula 139.641 do 18º CRI de São Paulo. Avaliação R$ 1.400.000,00 (janeiro/2020). EDITAL 
COMLPLETO NO SITE. Dúvidas e Esclarecimentos: pessoalmente perante o  3º Ofício Cível, ou no escritório do leiloeiro 
ofi cial, Sr. Irani Flores, Av. Gaspar Vaz da Cunha n° 258, Capital - SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3965-0000 e e-mail: 
atendimento@leilaobrasil.com.br, fi cam os executados, bem como eventuais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais, Será o edital “por extrato”, afi xado e publicado na forma 
da lei, Provimento CGJ N° 32/2018, artigo 428.1.2 e artigo 887, § 2º do código de processo civil, São Paulo, 15/08/2021

Leilão Brasil - www.leilaobrasil.com.br


                

 




    




                     

  
                       






                       






                          


                       
    
 

 










SATO LEILÕES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente vendedor: CARVALHO DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIARIO LTDA Inscrito no CNPJ sob nº 32.098.986/0001-70. - Data: 30 de Setembro de 2021, às 11:00. O leilão será realizado pela 
Leiloeira Oficial Sr. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – 
SP, online no site www.satoleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhados serão exibidas no site. Os bens serão vendidos no estado em 
que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 1: 01 Televisão 82" Samsung; Lote 2: 01 Televisão 43" LG; Lote 3: 01 Televisão 43" LG; Lote 

4: 01 Televisão 43" LG; Lote 5: 02 Poltronas; Lote 6: 03 Caixas de Som; Lote 7: 03 Caixas de Som; Lote 8: 03 Caixas de Som; Lote 9: 02 Poltronas e 01 
mesinha; Lote 10: 01 Balcão; Lote 11: 01 Microondas; Lote 12: 01 Mesa; Lote 13: 02 Tigelas; Lote 14: 01 Pilão com Socador de Pedra; Lote 15: 01 Kit de 
Azeites; Lote 16: 01 Jarra decorada; Lote 17: 01 Quadro "LUCK"; Lote 18: 01 menino em porcelana; Lote 19: 01 Luminária em Lâmpada; Lote 20: apoiador 
de livros; Lote 21: 01 Garrafa; Lote 22: 01 Garrafa; Lote 23: 02 Taças; Lote 24: 04 Taças; Lote 25: 02 Taças; Lote 26: 01 Garrafa; Lote 27: 02 Suportes para 
velas; Lote 28: 01 Vaso; Lote 29: 03 Pratos; Lote 30: Kit de talheres e 01 jogo americano; Lote 31: 01 Vaso com planta; Lote 32: 2 bolas de cerâmica; Lote 
33: 01 Bola em Cerâmica; Lote 34: 6 copos de vidro; Lote 35: 01 Porta mantimentos; Lote 36: 01 Prateleira; Lote 37: 01 Bandeja; Lote 38: 01 Chuveiro e 
registros preto; Lote 39: 01 Abridor de garrafa; Lote 40: 01 Letreiro; Lote 41: Quadro Branco; Lote 42: 01 Livro de receitas; Lote 43: 05 Livros de Leitura; 
Lote 44: 04 Livros de Leitura; Lote 45: 01 Porta escova de dente; Lote 46: 01 Caixa em madeira; Lote 47: 01 Torneira preta; Lote 48: 01 04 Cabides; Lote 
49: 01 Caixa em metal; Lote 50: 01 Edredom de casal; Lote 51: 01 Manta; Lote 52: 01 Mesa com 04 banquetas; Lote 53: 01 Mesa com 4 banquetas; Lote 
54: 05 Poltronas; Lote 55: 01 Banqueta em Couro; Lote 56: 02 Cadeira Betoia; Lote 57: 01 Mesa e 04 Banquetas; Lote 58: 01 Mesa e 04 Banquetas; Lote 
59: 01 Mesa e 04 Banquetas; Lote 61: 01 Mesa Alta; Lote 62: 01 Mesa; Lote 63: 01 Mesa; Lote 64: 01 Mesa; Lote 65: 01 Mesa; Lote 66: 01 Mesa preta; Lote 
67: 04 Banquetas; Lote 68: 04 Banquetas; Lote 69: 03 Banquetas; Lote 70: 02 Banquetas; Lote 71: 02 Banquetas; Lote 72: 02 Cadeiras em Plástico; Lote 
73: 04 Cadeiras aramadas pretas; Lote 74: 04 Cadeiras aramadas pretas; Lote 75: 04 Cadeiras aramadas pretas; Lote 76: 02 Lixos; Lote 77: 02 Lixos; Lote 
78: 02 Lixos; Lote 79: 04 Lixos; Lote 80: 01 Lixo; Lote 82: 01 Mesinha de centro e 04 Poltronas; Lote 83: 01 Mesinha de centro e 04 Poltronas; Lote 84: 
Estrutura para Colchão box; Lote 85: 01 prateleira; Lote 86: 01 Mesa de centro; Lote 87: 2 Mesa de centro; Lote 88: 3 Mesa de centro; Lote 89: 4 Mesa de 
centro; Lote 90: 01 Mesa escrivaninha; Lote 91: Mesa de escritório; Lote 92: 03 Bancos; Lote 93: 01 Forno; Lote 94: 01 Frigobar; Lote 95: 01 Colchão Casal; 
Lote 96: 01 Colchão Casal; Lote 97: 01 Toten de aviso; Lote 98: 01 Roupeiro com 3 gavetas; Lote 99: 01 pia  +  torneira preta; Lote 100: 01 Vaso Sanitário; 
Lote 101: 01 Cortina; Lote 102: 07 Almofadas; Lote 103: 02 Travesseiros e 02 Almofadas; Lote 104: 03 almofadas diversas; Lote 105: 01 Toalha de Banho 
01 Toalha de rosto; Lote 106: Kit com 4 Livros para leitura; Lote 107: Kit com 3 Livros para leitura; Lote 108: 01 Cooktop ; Lote 109: Caixa Organizadora e 
2 sabonetes; Lote 110: 03 Luminárias Cone; Lote 111: 01 Luminária Redonda; Lote 112: Sofá 3 Lugares com 2 almofadas; Lote 113: Sofá +/- 6 Lugares 
desmontado; Lote 114: Sofá Grande vários lugares, desmontado; Lote 115: Kit 05 Almofadas; Lote 116: 01 Edredom; EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES 
DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO BENS MÓVEIS | O leilão será realizado dia 27 de 
Setembro de 2021, às 10:00 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.

EDITAL DE LEILÃO BENS MÓVEIS | O leilão será realizado dia 27 de 
Setembro de 2021, às 10:30 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.

VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO.
14 de Setembro de 2021 à partir das 10h– SOMENTE ONLINE  |  Lances: www.satoleiloes.com.br

MARCA/MODELO: AUDI:A3 05/05 – GM: ONIX 1.4MT LTZ 15/16; ONIX 1.4AT LTZ 17/18; CAPTIVA SPORT 2.4 11/12; COBALT 1.8 LTZ 13/13; VECTRA 
SEDAN ELEGANCE 07/07;PRISMA 1.4MT LT 15/16; ZAFIRA ELEGANCE 05/06; SPIN 1.8L AT LT 15/16; VECTRA HATCH 4P GT 08/09;PRISMA 1.4MT 
LT 18/19;S10 ADVANTAGE 08/09; PRISMA 1.4AT LTZ 16/16 -  I/ CITROEN: C4 20GLXA5P F 10/11– I/DODGE: JOURNEY SXT 09/10 – FIAT: STRADA 
FIRE FLEX 11/12;PALIO ADVENTURE 10/10; TORO FREEDOM AT6 20/21; STRADA WORKING 16/16; DUCATO MAXICARGO 14/14 – 
FORD:ECOSPORT XL 03/04; ECOSPORT XLT1.6FLEX 09/09; ECOSPORT XLT2.0 12/12; FUSION 08/09; ECOSPORT XLT 1.6L 04/05 - HONDA: HR-V 
EX CVT 16/17; CIVIC LXS FLEX 09/10; CIVIC EX CVT 18/18;CIVIC LXL FLEX 10/10; CIVIC LXS FLEX 08/08– HYUNDAI: TCSON GLSB 10/11; HR HDB 
09/10; ELANTRA 14/15;CRETA ATTITU 17/18; HB20 S1.6 M CONF 17/18 - I/JAC J5 12/13 - JEEP: RENEGADE LNGTD AT 21/21 –I/M.BENZ: GLA 200 
17/17;  C200 09/10 –I/MINI COOPER 12/12– NISSAN:VERSA 16 S 17/17; VERSA 16SV CVT 19/20 – PEUGEOT:308 CC 13/14; 208 ALLURE 15/16; 
BOXER M330M 23S 12/13; RENAULT:DUSTER ZEN16 CVT 20/21;DUSTER 16 D 4X2 12/13; LOGAN EXP 16 12/13; DUSTER 20 D 4X2A 12/13 
–SANDERO STEPWAY 08/09; MASTER 2.5 DCI 16V 1 11/12; DUSTER 1.6 D 4X2 12/13 - TOYOTA: COROLLA GLI18 FLEX 11/11; FIELDER 07/08 – VW: 
NOVA SAVEIRO TL MBVS 20/21;TIGUAN 2.0 TSI 12/12;NOVA SAVEIRO RBMBVS 17/17; GOLF 07/08;  KOMBI 08/09; VOYAGE 1.6L MB5 18/19;NOVO 

FOX ROCK RIO MB 15/16;  SAVEIRO CE CROSS MA 15/16 GBX0340; TIGUAN 2.0 TSI 12/12. 
Visitação para inspeção visual dos bens mediante agendamento pela central de atendimento (11) 4223-4343. 

CHASSI: 93UMB28L454003782; 9BGKT48R0GG115684; 9BGKT48V0JG241269; 3GNAL7EKXCS534626; 9BGJC69Z0DB287345; 
9BGAB69W07B212820; 9BGKS69R0GG185330; 9BGTU75W06C100428; 9BGJB75E0GB104389; 9BGAJ48W09B118258; 9BGKS69V0KG109082; 
9BG138HU09C426783; 9BGKT69R0GG226914; 8BCLCRFJWBG535129; 3D4PG5FD5AT144779; 9BD27803MC7403011; 9BD173097A4330715; 
98822611BMKD38677; 9BD57834UGB082348; 93W245G34E2131068; 9BFZE16F748518694; 9BFZE55P198524449; 9BFZE55H8C8756658; 
3FAHP08Z89R119936; 9BFZE16N058599000; 93HRV2850HZ206086;  93HFA6530AZ204713; 93HFC2640JZ211510; 3HFA6560AZ114304; 
93HFA65308Z241766; 95PJN81BPBB000723; 95PZBN7HPAB018886; KMHDH41GBFU418081; 9BHGA811BJP052932; 9BHBG41DAJP786408; 
LJ12FKS2XD4500758; 98861112XMK381942; 9BMTG4DW2HM001703; WDDGF4BWXAA346127; WMWSU3103CT443143; 94DBCAN17HB114228; 
94DBCAN17LB207462; VF34B5FMYES001601; 936CLNFN2GB001644; 936ZBWMMBD2099765; 93YHJD202MJ495774; 93YHSR6P5DJ530206; 
93YLSR76HDJ537704; 93YHSR2LADJ537795; 93YBSR2VK9J159180; 93YADCUL6CJ135155; 93YHSR6P5DJ487194; 9BRBB42E4B5157287; 
9BR72ZEC488700713; 9BWKB45U5MP033276; WVGSV65NXCW568450; 9BWKB45U1HP130755; 9BWAA01J284012024; 9BWMF07X49P011547; 

9BWDB45U2KT036634; 9BWAB45Z6G4018525; 9BWLL45U6GP056989
Infs. (11) 4223-4343 – www.satoleiloes.com.br | Antonio Hissao Sato Jr. - Leiloeiro Oficial – JUCESP 690

SATO LEILOES – (11) 4223-4343 – www.satoleiloes.com.br – LEILÃO – Comitente vendedor: 
GALLERIA FINANÇAS SECURITIZADORA S.A. – CNPJ 34.425.347/0001-06 – Data: 23 de setembro 
de 2021, às 11:00. O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 
817, situado na 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: 1. Casa em Cotia/SP.  Matrícula nº 93.512 – Serventia do 
Registro de Imóveis de Cotia/SP. Lance Inicial: R$ 225.000,00. 2. Terreno em Cosmópolis/SP. Matrícula nº 10.217 – 
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cosmópolis/SP. Lance Inicial: R$ 200.000,00. 3. Terreno em 
Cosmópolis/SP. Matrícula nº 10.275 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cosmópolis/SP. Lance Inicial: 
R$ 200.000,00. 4. Terreno em Cosmópolis/SP. Matrícula nº 10.276 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Cosmópolis/SP. Lance Inicial: R$ 200.000,00. 5. Terreno em Cosmópolis/SP. Matrícula nº 10.277 – Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de Cosmópolis/SP. Lance Inicial: R$ 200.000,00. 6. Chácara em Mogi Guaçu/SP. 
Matrícula nº 40.223 – Registro de Imóveis da Comarca de Mogi Guaçu/SP. Lance Inicial: R$ 2.500.000,00. 7. Sala 
Comercial em Santos. Matrícula nº 55.897 – 3º Oficial de Registro de Imóveis de Santos/SP. Lance Inicial: R$ 
260.000,00. EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL 
EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br

4ª VARA CÍVEL - FORO DE OSASCO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: CELSO LUIZ MASSURA (CPF/MF Nº 800.374.458-04)
e seu cônjuge ROSA MALENA DORETTO MASSURA (CPF/MF Nº 074.456.328-16); bem como dos interessados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LANVILLE (CNPJ/MF Nº 55.060.768/0001-42).
O MM. Juiz de Direito Dr. Carlos Eduardo D’Elia Salvatori, da 4ª Vara Cível – Foro de Osasco, 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 Hipotecaria, ajuizada por BANCO BRADESCO S A (CNPJ/MF Nº 60.746.948/0001-12) em face de CELSO LUIZ MASSURA (CPF/MF Nº 800.374.458-04) e ROSA
MALENA DORETTO MASSURA (CPF/MF Nº 074.456.328-16), nos autos do Processo nº 0020430-49.2005.8.26.0405, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos
Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Apartamento nº 51, 5º andar, do Edifício Lanville, situado à Rua Itu, nº 255, Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP – CEP: 09751-040 - Descrição do Imóvel: Apartamento nº
51, tipo A, localizado no 5º andar, do edifício Lanville, situado à Rua Itu nº 255, esquina com a Rua Amparo, contendo dois dormitórios, sala, cozinha, 2 banheiros, hall, área de serviço e sacada, com a área privativa real de
79,11 m²., área comum real de 59,3702 m²., totalizando a área construída de 138,4802 m²., correspondendo-lhe uma fração ideal de 2,83774%, equivalente a 21,084 m² do terreno. A esse apartamento, corresponde o
direito ao uso de uma vaga indeterminada na garagem coletiva, localizada nos subsolos, com auxílio de manobrista, cuja área está incluída na área comum anteriormente mencionada. O terreno onde está construído o edifício,
é constituído pelos lotes ns. 8 e 9, da quadra 8, da Vila Baeta Neves, com a área de 743 m².

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 006.010.005.013
Matrícula Imobiliária n° 56.379 1º Cartório de Registros de Imóveis de São Bernardo do Campo

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 20/05/1988 Hipoteca - Banco Bradesco
Av. 04 04/06/2014 Penhora Exequenda Proc. nº 0020430-49.2005.8.26.0405 Banco Bradesco S.A
Av. 05 03/02/2015 Penhora Proc. nº 0032634-31.2008.8.26.0564 Condomínio Edifício Lanville
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação (fls. 301/310), o apartamento em questão tem as características de área residencial, sendo contemplado com toda infraestrutura necessária como, rede de agua/esgoto, linha
regular de ônibus, iluminação pública, telefone, pavimentação asfáltica, comercio regular, como padarias, farmácias, açougues, armazéns, bancos, hospitais, etc.
OBS 02: Há uma ação de cobrança de débitos condominiais sob nº 0032634-31.2008.8.26.0564, em trâmite perante a 8ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 280.000,00 (Fev/2019 – Avaliação às fls. 301/310).
Valor de avaliação atualizado: R$ 322.783,38 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 911,10 (Ago/2021) sendo referente ao exercício de 2021. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Condominial: R$ 89.000,85 (Jun/2018 – fls. 217/218). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
Débito Exequendo: R$ 1.032.279,72 (Ago/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 04 de outubro de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 07 de outubro de 2021, às 15 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao
início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 07 de outubro de 2021, às 15 horas, e se encerrará em 27 de outubro de 2021, às 15 horas. 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, 23 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. CARLOS EDUARDO D’ELIA SALVATORI - JUIZ DE DIREITO

Processo Digital nº: 1030747-69.2017.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente:
BANCO BRADESCO S/A. Executado: Marcos Gonçalves de Queiroz. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº
1030747-69.2017.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, ANDRÉ
PEREIRA DE SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCOS GONÇALVES DE QUEIROZ, CPF 228.541.298-30, RG 3761519453
que encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, da PENHORA sobre valores de R$
503,41 (Fls.156/158)bloqueados pelo Sistema SISBAJUD, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, se o caso,
apresentar impugnação acerca dos valores no prazo de 05 (cinco) dias, que fluirá após o prazo do 20 dias. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 11 de junho de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1000823-42.2019.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª
Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, MAURICIO SIMOES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER A LEANDRO BARBOSA GOMES DE PAULA, brasileiro, casado, agente administrativo, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.669.787-
70. O Exequente firmou com o Executado, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - nº 329.014.968 e em
decorrência do pacto firmado, foi liberada uma linha de crédito, os quais deveriam ser pagos nos seus respectivos vencimentos. No
entanto, referidas parcelas estão vencidas e não foram pagos, sendo que a Executada anuiu ao pactuado. Em razão do pactuado no
referido contrato, foi concedido o crédito no importe de R$ 57.971,74(cinquenta e sete mil novecentos e setenta e um reais e setenta
e quatro centavos). O Executado encontra-se em lugar incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório processa-se a ação de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL requerida por BANCO BRADESCO S/A, para os termos da presente Execução, CIENTIFICANDO-
O de que poderá NO PRAZO DE TRÊS (03) DIAS, efetuar o pagamento da dívida de R$ 48.277,49 (quarenta e oito mil duzentos e
setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), o qual deverá ser atualizado desde a data da propositura da ação em 15/01/2019 até
a data do efetivo pagamento, acrescida das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (reduzido pela metade daquele
fixado - 10%) para o caso de pagamento neste prazo), ou OFERECER EMBARGOS À EXECUÇÃO no prazo legal de QUINZE (15)dias,
independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 915 do CPC). Decorrido o prazo para apresentação dos embargos à
execução, será nomeado curador especial, nos termos do art.72, inciso II do CPC. Ficam pois, os executados devidamente citados da
presente ação. E, para que chegue ao conhecimento do requerido, e não possa no futuro alegar ignorância, é expedido o presente edital que
vai ser publicado e afixado no lugar de costume. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 07 de julho de 2021.

10ª Vara Cível do Foro de Campinas/SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1018954-81.2017.8.26.0196. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro de Franca, Estado de São Paulo, Dr(a). Julieta Maria Passeri de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao WILSON
FELICIANO FILHO, RG 69.613.795, CPF 593.964.588-72, e a CALÇADOS COMODORO DE FRANCA LTDA. ME, CNPJ 05.749.359/
0001-80, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: que
avençou com os executados Título Executivo Extrajudicial sob nº 009173672; que foi concedido crédito no valor de R$ 60.000,00 para
pagamento em 36 parcelas; que os executados efetuaram o pagamento de 22 parcelas, permanecendo inadimplentes com as demais; que
o valor atualizado até 12/07/2017 é de R$ 34.185,37 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos). Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para pagamento da dívida, custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), no prazo de 3 (três)dias, a contar da citação, ou oferecimento
de embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias,contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil. Alternativamente, no
lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do
restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de um por cento ao mês. Será o presente edital, por
extrato, publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Franca, aos 3 de agosto de 2021.

4ª Vara Cível do Foro de Franca/SP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

Edital de leilões de imóvel e para intimação dos Executados LUDNALDO DE QUEIROZ ALVAREZ MENDES e ANA LUCIA LOPES, dos Promitentes Vendedores CARLOS ALBERTO
JORDÃO e VALÉRIA REDIVO JORDÃO e de terceiros interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº 0002637-38.2005.8.26.0554, que lhe move
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA JULIA, em curso perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. A leiloeira SILVANIA BALBO SOARES, inscrita
na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pela Doutora Adriana Bertoni Holmo Figueira, MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 20/setembro/2021, às 10:30hs

até o dia 23/setembro/2021, às 10:30hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte bem: DIREITOS decorrentes de Compromisso
de Compra e Venda do seguinte IMÓVEL: Apartamento nº 32, localizado no 3º andar do Edifício Maria Júlia, situado na Avenida Estados Unidos nº 617, Parque das Nações, na cidade de Santo André, possuindo uma área privativa de 125,135m²,
área comum de 88,6493m², estando nesta incluída a área correspondente a 1 (uma) vaga dupla ou 2 (duas) vagas simples na garagem, perfazendo uma área total construída de 213,7843m², correspondendo-lhe uma fração ideal no todo
do terreno e nas demais coisas de uso comum do condomínio igual a 0,038042 ou 3,8042% ou ainda 29,9390m², inscrito na Municipalidade local sob nº 04.146.247, objeto da matrícula nº 53.553, do 2º Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, avaliado em R$ 563.000,00 (fev/2016), atualizado para jul/2021 em R$ 714.709,65, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Conforme decidido em Assembleia Geral Extraordinária
do Condomínio, realizada em 30/outubro/2018, foi aceito pela maioria dos presentes, que em caso de arrematação do imóvel por terceiro, o condomínio isentará o arrematante ao pagamento da diferença entre o valor do lance e o valor
da dívida, porém, o condomínio reserva-se o direito a prosseguir na execução em face dos devedores Ludinaldo Q.A.Mendes e Ana Lucia Lopes pelo saldo remanescente da dívida. O débito de IPTU incidente sobre a unidade em leilão é de
R$ 45.037,95, atualizado até fev/2021. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 21/outubro/2021, às 10:30hs, ocasião em que o bem será entregue a quem
mais der, desde que não considerado vil, assim considerados se inferior a 70%, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores,
o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 10/janeiro/2022, às 10:30hs e encerramento em 13/janeiro/2022, às 10:30hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão,
através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 10/fevereiro/2022, às 10:30hs, ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer desde que não considerado vil, assim considerados se inferior a 70%,
nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam os Executados LUDNALDO DE QUEIROZ ALVAREZ MENDES e ANA
LUCIA LOPES e os Promitentes Vendedores CARLOS ALBERTO JORDÃO e VALÉRIA REDIVO JORDÃO, intimados das designações supra, caso não sejam intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889,
I e VII, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação(ões) de construção(ões), de cancelamento(s) de penhora(s), hipoteca(s) e de outros ônus constantes da respectiva matrícula; os
débitos de IPTU serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance.
E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. São Bernardo do Campo, quarta-feira, 28 de julho de 2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XI-PINHEIROS DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO

Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação do Executado ESPÓLIO DE SIRINO DIAS RIBEIRO NETO representado pela administradora provisória RUMILDA RODRIGUEZ
BARRIOS RIBEIRO e de terceiros interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO que lhe move BANCO SAFRA
S.A., Processo nº 0005475-36.2002.8.26.0011, em curso perante a 4ª Vara Cível do Foro Regional XI-Pinheiros da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. A leiloeira
Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pelo Doutor Rogério de Camargo Arruda, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional
XI-Pinheiros da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem

interessar possa, que do dia 20/setembro/2021, às 11:00hs até o dia 23/setembro/2021, às 11:00hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor
da avaliação, o seguinte bem IMÓVEL: O Apartamento nº 74, situado no 7º andar do Bloco “A”, integrante do empreendimento imobiliário denominado Condomínio Morumbi Garden, situado à Rua Paulo Sergio de Macedo nº
71, no 13º Subdistrito-Butantã, com a área privativa de 76,12m², a área comum de 109,05m², ai já incluída o direito a guarda de 02 automóveis de passeio na garagem coletiva do edifício, perfazendo a área construída de
185,17m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,90815% no terreno do condomínio, inscrito na Municipalidade local sob nº 171.280.0135-1, objeto da matrícula nº 124.292, do 18º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
da Capital do Estado de São Paulo, avaliado em R$ 422.000,00 (out/2020), atualizado para jul/2021 em R$ 453.307,52, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. O débito de IPTU incidente sobre a unidade
em leilão é de R$ 71.641,49 (ago/2021). Consta da matrícula do imóvel R.2 hipoteca exequenda e Av.5 penhora inerente ao presente feito. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta
eletrônica, que encerrar-se-á em 21/outubro/2021, às 11:00hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que não considerado vil, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e
das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 10/janeiro/2022, às 11:00hs e encerramento em 13/janeiro/
2022, às 11:00hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 10/fevereiro/2022, às 11:00hs, ocasião em que o bem será entregue
a quem maior lance oferecer desde que não considerado vil, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, fica
o Executado ESPÓLIO DE SIRINO DIAS RIBEIRO NETO representado pela administradora provisória RUMILDA RODRIGUEZ BARRIOS RIBEIRO intimado das designações supra, caso não seja intimado pessoalmente ou na pessoa
de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação(ões) de construção(ões), de cancelamento(s) de penhora(s), hipoteca(s) e de outros
ônus constantes da respectiva matrícula, exceto eventuais débitos de IPTU que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os
de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance. E
para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. São Paulo, segunda-feira, 9 de agosto de 2021.
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11. 3729-6600
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

Unidade Gestora Executora – UGE 180355
RETIFICAÇÃO

Retificando o despacho de abertura da Tomada de Preços UGE nº 01/2021 - Processo UGE 
nº 018/2021 – DGP nº 1.748/2021, objetivando a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de execução de obras, reformas e serviços de engenharia para o 
prédio que abriga o 35º Distrito Policial – Avenida George Corbisier nº 322 – Jabaquara – São 
Paulo/SP, publicado às folhas 126 do Diário Oficial - Poder Executivo - Seção I - quinta-feira, 
9 de setembro de 2021, onde se lê “20/09/2021”, leia-se “04/10/2021”.
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