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Violência contra as mulheres 
cresce em todo o Estado de SP

 AAlta nos homicídios e feminicídios foi
 de 2,6% entre janeiro e junho deste ano; 
já as agressões aumentaram 5,4%

Segundo um levantamento reali-
zado pelo Instituto Sou da Paz, as 
agressões e os homicídios contra 
mulheres cresceram no primeiro 
semestre deste ano. O número de 

agressões subiu 5,4% a mais, com-
parado a janeiro e junho de 2020. Já 
os feminicídios tiveram uma alta de 
2,6% - 196 , no 1º semestre de 2020, 
contra 201 em 2021.  ESTADO/A3

Médico que 
negava Kit Covid 
era demitido
É o que diz a advogada Bruna Mo-
rato, representante dos médicos da 
Prevent Senior, que con� rmou em 
depoimento à CPI da Covid que es-
tes eram obrigados a prescrever o 
‘Kit Covid’, com os medicamentos 
sem e� cácia comprovada. A advo-
gada ainda a� rmou que os kits vi-
nham com receita pronta.  BRASIL/A5

Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC) estima que 25.550 trabalhadores temporários sejam contratados neste 
� m de ano em São Paulo para reforçar equipes de venda. As novas vagas devem ser 
criadas especialmente na área de vestuário e calçados. O número de temporários, se 
con� rmado, deve ser 36% maior que o veri� cado no ano passado.                    ESTADO/A3

Natal e Ano Novo  Comércio 
deve criar mais de 25 mil 

vagas temporárias

ROVENA ROSAAGÊNCIA BRASIL

Petrobras 
anuncia alta no 
preço do diesel
Menos de 24 horas após o presi-
dente da Petrobras, Joaquim Silva 
e Luna, reunir a imprensa para di-
zer que a empresa não é a vilã dos 
preços dos combustíveis, a estatal 
reajustou o valor do óleo diesel em 
suas re� narias em R$ 0,25 por li-
tro. O valor passará de R$ 2,81 para 
R$ 3,06, uma alta de 8,9%. Essa é 
a primeira revisão em 85 dias.  A 
nova alta, no entanto, re¥ ete ape-
nas “parte da elevação nos pata-
mares internacionais de preços de 
petróleo e da taxa de câmbio”, in-
forma a Petrobras, na nota. Ou seja, 
ainda há espaço para novos reajus-
tes. A Associação Brasileira dos Im-
portadores de Combustíveis calcu-
la uma defasagem de R$ 0,50 por 
litro em comparação ao mercado 
internacional, o dobro da revisão 
concedida pela Petrobras.  BRASIL/A5

Capital vai passar por  
mudança brusca de 
temperatura  ESTADO/A3

SP faz campanha de vacinação 
para crianças e adolescentes
Serão oferecidos 16 tipos de vacinas contra cerca de 20 doenças      SERVIÇOS/A2
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Temer desmente Bolsonaro e diz que foi o presidente quem o procurou. BRASIL/A5

PF investiga 
fraude em 
contratos
Fraudes licitatórias e irregulari-
dades contratuais no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde de 
São Luís (MA), envolvendo verbas 
federais que seriam utilizadas no 
combate à pandemia da Covid-19, 
foram alvo ontem da Operação 
Desmedida. Na ação cerca de 20 
policiais federais cumpriram seis 
mandados de busca e apreensão e 
seis mandados de constrição pa-
trimonial, com valores que che-
gam a R$ 1,2 milhões. Segundo as 
investigações, inicialmente foram 
constatadas fraudes em dois pro-
cessos licitatórios instaurados, em 
2020, pela Secretaria de Saúde de 
São Luís, para a contratação de in-
sumos destinados ao combate à 
Covid-19.  BRASIL/A5

COMBATE À PANDEMIA

Nível de ocupação em 
UTI no ABC é o menor 
em 16 meses  ESTADO/A3

Advogada citou  
Prevent para o
gabinete paralelo
A advogada Bruna Morato no seu 
depoimento à CPI da Covid, a� r-
mou que o Prevent Senior buscou 
aproximação com a estrutura de 
aconselhamento de Jair Bolsona-
ro, conhecida como ‘gabinete pa-
ralelo’, onde são discutidos temas 
ligados à pandemia, fora do Mi-
nistério da Saúde. Bruna Morato 
a� rmou que seus clientes relata-
ram que havia uma preocupação 
da diretoria executiva da Prevent 
Senior de se aproximar do Minis-
tério da Saúde, para contornar as 
críticas que vinham sendo feitas 
pelo então ministro Luiz Henri-
que Mandetta.  BRASIL/A5

ESTUDO COM CLOROQUINA

Taboão zera número 
de internações por  
coronavírus  ESTADO/A3
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Rede de ensino em Embu das Artes. A Secretaria 
de Educação de Embu das Artes, na região sudoeste da 
Grande São Paulo, abriu inscrições para estudantes da 
Educação Infantil que desejam ingressar na rede públi-
ca municipal em 2022.As inscrições vão até o próximo 
dia 1º de outubro. A prefeitura ressalta que “não haverá 
outra chamada para as inscrições”. Para isso, o respon-
sável deve comparecer à unidade escolar mais próxima 
de sua residência e apresentar comprovante de endere-
ço, documentos pessoais da criança e do responsável, 
no caso de menores de idade e declaração de trabalho. 
As inscrições municipais poderão ser feitas pelo formu-
lário on-line, disponibilizado em cada unidade escolar. 
Para obter o link, ligue para a escola mais próxima de 
sua residência. Os contatos podem ser acessados no site 
cidadeembudasartes.sp.gov.br. (GSP)

Edital aberto. A Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) lançou um edital que 
prevê investimentos de cerca de R$ 25,1 milhões em até 
40 projetos voltados a pesquisas sobre os impactos da 
pandemia, em especial sobre as consequências sociais, 
econômicas, culturais e históricas dela decorrentes.  “Os 
trabalhos deverão considerar fatores surgidos ou agra-
vados no contexto pandêmico, como: violência, saú-
de e adoecimento social, reestruturação da arquitetura 
urbana, novas ou adaptadas estruturas de trabalho e de 
ensino, e agravamento de diferenças entre os estados”, 
detalha a Capes ao explicar que a iniciativa pretende 
contribuir para a formação de profissionais qualificados 
e ao desenvolvimento de pesquisas acadêmico-científi-
cas sobre questões emergenciais de abrangência nacio-
nal. Os projetos terão vigência de até 48 meses, e devem 
ser apresentados pelo Sistema de Inscrições da Capes 
(Sicapes), entre os dias 4 de outubro e 22 de novembro. 
Mais informações no site www.gov.br. (AB)

Confiança da Indústria. O Índice de Confiança da In-
dústria (ICI), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), caiu 0,6 
ponto em setembro, ficando em 106,4 pontos no mês. 
Esta é a segunda queda seguida, depois de quatro altas 
mensais consecutivas. Em médias móveis trimestrais, o 
índice caiu 0,4 ponto. (AB)

DIVULGAÇÃO/PMEA

NOTAS

A Secretaria de Es-
tado da Saúde de 
São Paulo inicia 
nesta sexta-fei-
ra, 1º de outu-

bro, a Campanha Estadual de 
Multivacinação para crian-
ças de todas as faixas etárias 
e adolescentes de até 15 anos 
de idade.

Os pais ou responsáveis 
devem levar os menores a 
um dos mais de 5 mil pos-
tos de saúde localizados nos 
municípios de SP com a car-
teira de vacinação em mãos 
para que um profissional 
avalie quais doses precisa-
rão ser aplicadas, tanto para 
eventual situação de atraso, 
falta ou necessidade de re-
forço.

A medida contribui para 
melhorar as coberturas va-
cinais, que têm oscilado nos 
últimos anos. No total, serão 
oferecidos 16 tipos de vaci-
nas que protegem contra 
cerca de 20 doenças.

Até o dia 29 de outubro, 
os profissionais dos pos-
tos atuarão para conferir e 
atualizar individualmente 
as cadernetas desse público 

 D No total, serão oferecidos na campanha estadual 16 tipos 
de vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Governo realiza campanha 
de multivacinação em SP 

e aplicar as doses eventual-
mente necessárias.

Haverá ainda um “Dia V”, 
marcado para 16 de outubro, 
terceiro sábado da campa-
nha. Nessa data, das 8h às 
17h, profissionais estarão tra-
balhando em postos fixos e 
volantes em todo o Estado 
de São Paulo. Os cidadãos 
devem consultar a progra-
mação de seus municípios.

“Esta campanha é mais 
uma oportunidade que te-
mos de lembrar os pais e 

responsáveis sobre a impor-
tância da imunização para 
proteger as crianças e ado-
lescentes contra doenças 
preveníveis e suas possíveis 
complicações”, afirma o se-
cretário de Estado da Saúde, 
Jean Gorinchteyn.

Em situações de perda da 
caderneta de vacinação, a re-
comendação é de que os pais 
ou responsáveis compare-
çam ao mesmo posto de saú-
de onde vacinaram as crian-
ças anteriormente, para que 

seja possível consultar quais 
doses já foram aplicadas na 
ficha de registro arquivada 
na unidade.

COVID-19. 
Para adolescentes entre 12 e 
15 anos, que estão também 
sendo imunizados contra o 
coronavírus, não será neces-
sário intercalar as vacinas, 
sendo possível recebê-las 
concomitantemente.
Respeitando os protoco-
los de prevenção, as salas de 
vacinação deverão manter 
organização do ambiente e 
evitar aglomerações, com 
distanciamento entre mesas 
e profissionais e pacientes, 
além da disponibilização de 
álcool para higienização das 
mãos.

Os profissionais estão 
orientados a fazer triagem 
com identificação de pa-
ciente com sintomas respi-
ratórios, como tosse, coriza 
e falta de ar. Os que apresen-
tarem apenas tosse ou cori-
za poderão receber a vacina, 
com a orientação para pro-
curar um serviço de saúde. 
(GSP)

N o ano de 2001 estreou nos ci-
nemas a película “Os Outros” 
de Alejandro Amenábar, que 
contava com o protagonismo 
da bela estrela australiana 

Nicole Kidman. A produção foi ambien-
tada na Ilha de Jersey durante a segunda 
guerra mundial, retratando a figura de 
uma mulher que vivia em uma mansão 
antiga aguardando a volta do marido que 
estava nos campos de batalhas. A trama se 
desenrola por narrativas aonde indivíduos 
encarnados e desencarnados habitam o 
mesmo espaço físico, mas em dimensões 
não convergentes, porém, conectadas. 

O desdobramento inusitado do roteiro 
situa-se nas seguintes reflexões impostas 
ao espectador - afinal, quem são os perso-
nagens que efetivamente representam os 
fantasmas no desencadeamento da trama? 
Quais são os elementos que outorgam 
a definição existencial das verdadeiras 
assombrações? O outro deve ser tratado 
na qualidade de aberração intrínseca em si 
mesma ou compreendido como a exten-
são de nossa própria essência natural? 
Essas reflexões podem ser transpostas ao 
que experimentamos em “real time” na 
medida em que observamos o recrudes-
cimento comportamental de uma classe 
média branca, inculta, idólatra e fascista, 
convicta que a eliminação e subjugação do 
dessemelhante significa o caminho mais 
curto à felicidade coletiva e a redenção 
social. 

Podemos propor diversos exemplos - 
como no caso do Brasil, o lugar em que o 
bolsonarismo assumiu o vilipêndio siste-
mático da bandeira nacional como símbo-
lo de uma pretensa superioridade moral, 
contudo, desprovido de compaixão com o 
padecimento dos vitimados pelas atroci-
dades perpetradas pelo atual governo; na 
Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orbán 
defende o aumento dos índices de natali-
dade entre as famílias cristãs para contra-

por-se a quantidade de mulçumanos que 
acham-se residindo em solo europeu, além 
de promover leis que visam assimilar à 
homossexualidade à pedofilia; os ultrana-
cionalistas da Polônia estão perseguindo 
historiadores que revisam o advento do 
holocausto, como também, o presidente 
Andrzej Duda, sancionou a lei que amplia-
rá as dificuldades aos judeus que buscam 
recuperar os bens usurpados por nazistas; 
nos EUA a concepção de mundo trumpista 
permanece latente entre parcela conside-
rável da população, inclusive facultando 
as cenas de policiais a cavalos açoitando 
refugiados haitianos a beira do Rio Grande 
na fronteira com o México; em El Salvador 
a atuação de Nayib Bukele assemelha-se a 
de um justiceiro populista que transita a 
margem do Estado Democrático de 
Direito. 

Em outro extremo, também podería-
mos citar as práticas segregacionistas 
recorrentes nas inúmeras Repúblicas 
Islâmicas, ou a política chinesa que con-
fina muçulmanos uigures em campos de 
reeducação cultural, entre tantas outras. 

Todavia, a gravidade das circunstâncias 
encontra-se na incapacidade do universa-
lismo em formular concepções baseadas 
na inclusão civilizatória das diferenças, e 
encampar as lutas libertárias eficazes em 
oportunizar o modelo de progresso que 
unificará a espécie ao renegar os instintos 
primários e predatórios. Os domínios das 
ideologias radicais conduzem inexoravel-
mente as distopias profundas, na medida 
em que edificam horizontes cinzentos e 
opacos.  Não se enganem, os obscuran-
tistas moram próximos e estão dispostos 
a impor sob o mantra de “Deus, família, 
pátria e propriedade” os ideários que rejei-
tam a existência do outro na condição ser 
pensante e portador de espírito soberano. 
“Para o triunfo do mal só é preciso que os 
bons homens não façam nada”. (Edmund 
Burke).

Os outros 

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

ATUALIZAR AS CADERNETAS. A partir de 1º de outubro, desde recém-nascidos até 
jovens de 15 anos poderão receber vacinas pendentes nos postos de saúde do Estado
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Rede de ensino em Embu das Artes. A Secretaria 
de Educação de Embu das Artes, na região sudoeste da 
Grande São Paulo, abriu inscrições para estudantes da 
Educação Infantil que desejam ingressar na rede públi-
ca municipal em 2022.As inscrições vão até o próximo 
dia 1º de outubro. A prefeitura ressalta que “não haverá 
outra chamada para as inscrições”. Para isso, o respon-
sável deve comparecer à unidade escolar mais próxima 
de sua residência e apresentar comprovante de endere-
ço, documentos pessoais da criança e do responsável, 
no caso de menores de idade e declaração de trabalho. 
As inscrições municipais poderão ser feitas pelo formu-
lário on-line, disponibilizado em cada unidade escolar. 
Para obter o link, ligue para a escola mais próxima de 
sua residência. Os contatos podem ser acessados no site 
cidadeembudasartes.sp.gov.br. (GSP)

Edital aberto. A Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) lançou um edital que 
prevê investimentos de cerca de R$ 25,1 milhões em até 
40 projetos voltados a pesquisas sobre os impactos da 
pandemia, em especial sobre as consequências sociais, 
econômicas, culturais e históricas dela decorrentes.  “Os 
trabalhos deverão considerar fatores surgidos ou agra-
vados no contexto pandêmico, como: violência, saú-
de e adoecimento social, reestruturação da arquitetura 
urbana, novas ou adaptadas estruturas de trabalho e de 
ensino, e agravamento de diferenças entre os estados”, 
detalha a Capes ao explicar que a iniciativa pretende 
contribuir para a formação de profissionais qualificados 
e ao desenvolvimento de pesquisas acadêmico-científi-
cas sobre questões emergenciais de abrangência nacio-
nal. Os projetos terão vigência de até 48 meses, e devem 
ser apresentados pelo Sistema de Inscrições da Capes 
(Sicapes), entre os dias 4 de outubro e 22 de novembro. 
Mais informações no site www.gov.br. (AB)

Confiança da Indústria. O Índice de Confiança da In-
dústria (ICI), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), caiu 0,6 
ponto em setembro, ficando em 106,4 pontos no mês. 
Esta é a segunda queda seguida, depois de quatro altas 
mensais consecutivas. Em médias móveis trimestrais, o 
índice caiu 0,4 ponto. (AB)

DIVULGAÇÃO/PMEA

NOTAS

A Secretaria de Es-
tado da Saúde de 
São Paulo inicia 
nesta sexta-fei-
ra, 1º de outu-

bro, a Campanha Estadual de 
Multivacinação para crian-
ças de todas as faixas etárias 
e adolescentes de até 15 anos 
de idade.

Os pais ou responsáveis 
devem levar os menores a 
um dos mais de 5 mil pos-
tos de saúde localizados nos 
municípios de SP com a car-
teira de vacinação em mãos 
para que um profissional 
avalie quais doses precisa-
rão ser aplicadas, tanto para 
eventual situação de atraso, 
falta ou necessidade de re-
forço.

A medida contribui para 
melhorar as coberturas va-
cinais, que têm oscilado nos 
últimos anos. No total, serão 
oferecidos 16 tipos de vaci-
nas que protegem contra 
cerca de 20 doenças.

Até o dia 29 de outubro, 
os profissionais dos pos-
tos atuarão para conferir e 
atualizar individualmente 
as cadernetas desse público 

 D No total, serão oferecidos na campanha estadual 16 tipos 
de vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Governo realiza campanha 
de multivacinação em SP 

e aplicar as doses eventual-
mente necessárias.

Haverá ainda um “Dia V”, 
marcado para 16 de outubro, 
terceiro sábado da campa-
nha. Nessa data, das 8h às 
17h, profissionais estarão tra-
balhando em postos fixos e 
volantes em todo o Estado 
de São Paulo. Os cidadãos 
devem consultar a progra-
mação de seus municípios.

“Esta campanha é mais 
uma oportunidade que te-
mos de lembrar os pais e 

responsáveis sobre a impor-
tância da imunização para 
proteger as crianças e ado-
lescentes contra doenças 
preveníveis e suas possíveis 
complicações”, afirma o se-
cretário de Estado da Saúde, 
Jean Gorinchteyn.

Em situações de perda da 
caderneta de vacinação, a re-
comendação é de que os pais 
ou responsáveis compare-
çam ao mesmo posto de saú-
de onde vacinaram as crian-
ças anteriormente, para que 

seja possível consultar quais 
doses já foram aplicadas na 
ficha de registro arquivada 
na unidade.

COVID-19. 
Para adolescentes entre 12 e 
15 anos, que estão também 
sendo imunizados contra o 
coronavírus, não será neces-
sário intercalar as vacinas, 
sendo possível recebê-las 
concomitantemente.
Respeitando os protoco-
los de prevenção, as salas de 
vacinação deverão manter 
organização do ambiente e 
evitar aglomerações, com 
distanciamento entre mesas 
e profissionais e pacientes, 
além da disponibilização de 
álcool para higienização das 
mãos.

Os profissionais estão 
orientados a fazer triagem 
com identificação de pa-
ciente com sintomas respi-
ratórios, como tosse, coriza 
e falta de ar. Os que apresen-
tarem apenas tosse ou cori-
za poderão receber a vacina, 
com a orientação para pro-
curar um serviço de saúde. 
(GSP)

N o ano de 2001 estreou nos ci-
nemas a película “Os Outros” 
de Alejandro Amenábar, que 
contava com o protagonismo 
da bela estrela australiana 

Nicole Kidman. A produção foi ambien-
tada na Ilha de Jersey durante a segunda 
guerra mundial, retratando a figura de 
uma mulher que vivia em uma mansão 
antiga aguardando a volta do marido que 
estava nos campos de batalhas. A trama se 
desenrola por narrativas aonde indivíduos 
encarnados e desencarnados habitam o 
mesmo espaço físico, mas em dimensões 
não convergentes, porém, conectadas. 

O desdobramento inusitado do roteiro 
situa-se nas seguintes reflexões impostas 
ao espectador - afinal, quem são os perso-
nagens que efetivamente representam os 
fantasmas no desencadeamento da trama? 
Quais são os elementos que outorgam 
a definição existencial das verdadeiras 
assombrações? O outro deve ser tratado 
na qualidade de aberração intrínseca em si 
mesma ou compreendido como a exten-
são de nossa própria essência natural? 
Essas reflexões podem ser transpostas ao 
que experimentamos em “real time” na 
medida em que observamos o recrudes-
cimento comportamental de uma classe 
média branca, inculta, idólatra e fascista, 
convicta que a eliminação e subjugação do 
dessemelhante significa o caminho mais 
curto à felicidade coletiva e a redenção 
social. 

Podemos propor diversos exemplos - 
como no caso do Brasil, o lugar em que o 
bolsonarismo assumiu o vilipêndio siste-
mático da bandeira nacional como símbo-
lo de uma pretensa superioridade moral, 
contudo, desprovido de compaixão com o 
padecimento dos vitimados pelas atroci-
dades perpetradas pelo atual governo; na 
Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orbán 
defende o aumento dos índices de natali-
dade entre as famílias cristãs para contra-

por-se a quantidade de mulçumanos que 
acham-se residindo em solo europeu, além 
de promover leis que visam assimilar à 
homossexualidade à pedofilia; os ultrana-
cionalistas da Polônia estão perseguindo 
historiadores que revisam o advento do 
holocausto, como também, o presidente 
Andrzej Duda, sancionou a lei que amplia-
rá as dificuldades aos judeus que buscam 
recuperar os bens usurpados por nazistas; 
nos EUA a concepção de mundo trumpista 
permanece latente entre parcela conside-
rável da população, inclusive facultando 
as cenas de policiais a cavalos açoitando 
refugiados haitianos a beira do Rio Grande 
na fronteira com o México; em El Salvador 
a atuação de Nayib Bukele assemelha-se a 
de um justiceiro populista que transita a 
margem do Estado Democrático de 
Direito. 

Em outro extremo, também podería-
mos citar as práticas segregacionistas 
recorrentes nas inúmeras Repúblicas 
Islâmicas, ou a política chinesa que con-
fina muçulmanos uigures em campos de 
reeducação cultural, entre tantas outras. 

Todavia, a gravidade das circunstâncias 
encontra-se na incapacidade do universa-
lismo em formular concepções baseadas 
na inclusão civilizatória das diferenças, e 
encampar as lutas libertárias eficazes em 
oportunizar o modelo de progresso que 
unificará a espécie ao renegar os instintos 
primários e predatórios. Os domínios das 
ideologias radicais conduzem inexoravel-
mente as distopias profundas, na medida 
em que edificam horizontes cinzentos e 
opacos.  Não se enganem, os obscuran-
tistas moram próximos e estão dispostos 
a impor sob o mantra de “Deus, família, 
pátria e propriedade” os ideários que rejei-
tam a existência do outro na condição ser 
pensante e portador de espírito soberano. 
“Para o triunfo do mal só é preciso que os 
bons homens não façam nada”. (Edmund 
Burke).

Os outros 

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

ATUALIZAR AS CADERNETAS. A partir de 1º de outubro, desde recém-nascidos até 
jovens de 15 anos poderão receber vacinas pendentes nos postos de saúde do Estado
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 A Um levantamento da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) estima que 
25.550 trabalhadores tem-
porários sejam contratados 
neste fim de ano no estado 
de São Paulo para reforçar 
equipes de venda.

As novas vagas devem 
ser criadas especialmente na 
área de vestuário e calçados, 
segundo a CNC. O número 
de temporários, se confirma-
do, deve ser 36% maior que o 
verificado no ano passado. A 
maior procura é por vende-
dores e operadores de caixa. 
As informações foram divul-
gadas pelo “G1”.

Para o economista da 
CNC, Fábio Bentes, o aumen-
to nas vagas para o Natal e 
Ano Novo deve ocorrer por 
conta de “uma maior movi-
mentação de consumidores 
e um maior fluxo de con-
sumidores nas lojas do co-
mércio”.

“Isso de certa forma vai 
compensar essa inflação alta As novas vagas devem ser criadas especialmente na área de vestuário e calçados, segundo a CNC

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Comércio deve criar mais  
de 25 mil vagas temporárias 

e os juros mais altos”, avaliou 
Bentes ao “G1”.

Para muitos trabalhado-
res que estão sendo contrata-
dos neste fim de ano a expec-
tativa é a de ser efetivado no 
cargo e começar 2022 com 
carteira assinada. Segundo a 
CNC, as chances disso acon-
tecer são melhores que as do 
ano passado: a estimativa da 
associação é que a taxa de 
efetivação no estado de São 
Paulo, que em 2020 foi de 
0,2%, chegue a 15% em 2021, 
a maior em cinco anos. (GSP)

Violência 
contra as 
mulheres 
cresce em SP

 A Segundo um levanta-
mento realizado pelo Insti-
tuto Sou da Paz, as agressões 
e os homicídios contra mu-
lheres cresceram no primei-
ro semestre deste ano no es-
tado de São Paulo. 

O número de agressões 
subiu 5,4% a mais no esta-
do, comparado a janeiro e 
junho de 2020. Já os femini-
cídios tiveram uma alta de 
2,6% - no primeiro semestre 
de 2020 foram 196 homicí-
dios e feminicídios, contra 
201 neste ano.

A coordenadora das de-
legacias da Mulher, Jamila 
Ferrari disse ao ‘’G1’’ que ho-
micídios normalmente são 
provocados por brigas, trá-
fico de drogas e vingança, e 
não necessariamente pela 
relação amorosa.

“Nós temos dividido o 
homicídio e feminicídio 
contra a mulher. É uma es-
colha essa divisão justa-
mente nem sempre todo 
homicídio de mulher é um 
feminicídio ou ele aconte-
ceu em um âmbito da famí-
lia, de um relacionamento 
amoroso ou de menospre-
zo pela condição de mulher. 
Quando a gente analisa os 
dados a gente vê que o nú-
mero de feminicídios cai, 
são 2, e o número de ho-
micídios de mulher sobe”, 
afirmou.

O aumento das agres-
sões, segundo Jamila, era o 
esperado devido ao confina-
mento do novo coronavírus.

“Com relação a violên-
cia, lesão corporal, ameaça, 
era esperado esse aumento. 
As pessoas estavam dentro 
de casa, estavam isoladas e 
agora elas conseguem sair. 
E ao sair, elas conseguem 
denunciar, fazer o boletim 
de ocorrência e pedir ajuda”

BOLETIM. 
Pela internet as mulhe-
res conseguem fazer bole-
tim de ocorrência e solici-
tar medida protetiva contra 
o agressor. Existe um aplica-
tivo para as mulheres que 
já possuem medida proteti-
va chamado ‘SOS MULHER’, 
ao acionar o pedido de so-
corro no aplicativo uma 
viatura da Polícia Militar 
deve chegar em 15 minutos.  
(GSP) 

EM TODO O ESTADO 

 A A chegada da primavera na 
última quarta-feira (22) trouxe 
altas temperaturas para a capi-
tal paulista, mas este cenário 
deve mudar essa semana. Nes-
ta quarta (29), a temperatura 
vai começar a cair e os paulis-
tas devem enfrentar pancadas 
de chuva isoladas, segundo in-
formações do Inmet (Instituto 
Nacional de Meteorologia) e 
do CGE (Centro de Gerencia-
mento de Emergências).

Adilson Nazário, técnico 
em meteorologia do CGE, ór-
gão ligado à Prefeitura de São 
Paulo, explica que “a partir de 
sexta, devemos ter a aproxi-
mação e atuação de uma fren-

Capital terá mudança brusca 
no clima nesta semana

Apesar de a primavera ter trazido altas temperaturas, uma  
frente fria é esperada para esta semana na cidade de São Paulo 

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

te fria associada a instabili-
dades vindas do interior em 
direção ao leste de São Paulo, 
por isso teremos mais chuva 
no final de semana e tempe-
raturas mais baixas”. 

Segundo Franco Nadal Vil-
lela, meteorologista e chefe da 
seção de Previsão do Tempo do 
7º Distrito de Meteorologia do 
Inmet, as oscilações que serão 
vistas nesta semana são carac-
terísticas claras da primavera. 

“A primavera é a transição 
entre o inverno, que é mui-
to frio e seco, e o verão, que 
é quente e chuvoso. A princi-
pal mudança no cenário é a 
entrada de umidade, que vai 

O clima irá mudar a partir desta quarta-feira (29) com queda de 
temperatura e pancadas de chuva isoladas na cidade

entrando com pulsos de ins-
tabilidade. Assim, até a prima-
vera entrar num regime de 
maior regularidade, com chu-
vas mais consolidadas, a gente 
vai tendo esses pulsos, interca-
lando o tempo mais seco com 
algumas tempestades mais lo-
calizadas”, afirma Villela.

Ele ainda explica que tem-
pestades com trovões e grani-
zos, como a registrada no últi-
mo sábado, são muito comuns 
nesta estação, justamente pelo 
contraste entre ar quente e 
seco e ar mais frio e úmido. 

A quinta-feira (30) perma-
necerá com temperaturas que 
irão dos 16ºC no começo do 

dia aos 24ºC. Mas será na sex-
ta-feira (1º) que as chuvas co-
meçarão a chegar com mais 
intensidade. Com temperatu-
ra mínima de 16ºC e máxima 
de 24ºC, ocorreram pancadas 
de chuva e trovoadas duran-
te todo o dia. No sábado (2), o 

tempo estará bastante nubla-
do durante todo o dia, com 
chuvas mais regulares. A míni-
ma deve ser 17ºC e a máxima, 
24ºC. Para fechar o final de se-
mana, o domingo (3) trará chu-
vas o dia todo, com temperatu-
ra na casa dos 22ºC. (FP)

Para muitos 
trabalhadores 
que estão sendo 
contratados neste 
fim de ano a 
expectativa é a de 
ser efetivado no 
cargo e começar 
2022 com carteira 
assinada

PARA O NATAL E ANO NOVO. Expectativa é de que vagas temporárias sejam 36% mais numerosas neste ano 

 A A ocupação dos lei tos de 
Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) para pacientes de Co-
vid-19 no ABC Paulista atin-
giu, no último domingo (26), 
o patamar mais baixo desde 
maio do ano passado, quando 
o governo do Estado começou 
a monitorar esse indicador no 
âmbito do Plano São Paulo de 
combate à pandemia.

A taxa estava em 20,7% 
no último domingo, segun-
do da dos do Sistema de Mo  -
nitoramento Inteligente (Si   -
mi), do governo do Esta do, 
com    pi la dos pelo Diário Re-
gio  nal.

Segundo a platafor ma, a re-
de pública de saúde da região 
tinha 293 pacientes com co-
vid-19 em estado gra ve no do-
mingo. O dado é também o 
me nor desde maio de 2020.

O indicador mantém-se há 
39 dias abai xo de 30%, mes mo 

Nível de ocupação em UTI no 
ABC é o menor em 16 meses

depois da progressiva redução 
na quantidade de leitos de UTI 
– decorrente, principalmente, 
do fechamento de hospitais de 
cam  panha. Na semana passa-
da, por exemplo, a Prefeitura 
de Ribeirão Pi res desmontou 
definitivamente a estrutura de 
seu complexo, que já não re ce-
bia pacientes desde 31 de julho.

Agora, o único equi-
pamento provisório erguido 
no ABC pa ra receber pacien-
tes de covid-19 ainda em fun-
cionamento é o do Complexo 
Esportivo Pedro Dell’Antonia, 
em Santo André.

Na semana passada, a Pre-
feitura de São Bernardo anun-
ciou a reorganização da ofer ta 
de leitos disponíveis na re de 
hospitalar municipal.

Com o rearranjo, o Hospital 
de Urgência (HU) – que era re-
ferência no tratamento da co-
vid-19 na cidade – passa a par-

tir de agora a atender casos de 
urgência e emergência de pa-
cientes encaminhados pelas 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs). O Hospital de 
Clíni cas (HC) fica responsável 
pe los aten dimentos ambula-
toriais e ci rúrgicos, enquan-
to o novo Hospital An chieta 
(HA) segue exclusivo para o 
tratamento de pacientes com 
o novo coronavírus.

“A redução da ocupação nas 
UTIs é resultado concreto do 
avanço da vacinação na região 
e das medidas de controle to-
madas pelas sete prefeituras”, 
disse o prefeito de Santo An-
dré, Paulo Serra (PSDB).

Segundo as prefeituras, 1,5 
mi lhão de moradores comple-
taram seu esquema vacinal. 
O total corresponde a 71,8% 
do público-alvo. A matéria 
completa no site da Gazeta.  
(GSP e Diário Regional)

 A A Prefeitura de Taboão 
da Serra, na região sudoeste 
da Grande São Paulo,  divul-
gou que não registrou mor-
tes por Covid-19 nas últimas 
24 horas e que não há mais 
pacientes internados com a 
doença na UPA Akira Tada, 
unidade de referência na ci-
dade para tratamento de in-
fectados pelo novo corona-
vírus. As informações foram 
divulgadas pela Prefeitura 
no boletim epidemiológi-
co da noite de segunda-fei-
ra (27).

No pior período da pan-
demia, Taboão da Serra re-
gistrou no mês de março 
deste ano, ocupação de 132% 
na ocupação nos leitos covid 
na UPA Akira Tada. E entre os 
dias 5 de março a 11 de abril, 
46 pessoas morreram no 
município à espera de um 
leito de alta complexidade.

Taboão da Serra não registra 
internações por Covid em 24h

 Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada em 
Taboão da Serra é referência para casos de coronavírus 

 EDUARDO TOLEDO/PORTAL O TABOANENSE

Desde o início da pande-
mia até esta segunda-feira, a 
cidade já registrou 16.366 ca-
sos confirmados e 881 mor-
tes pela doença.

Ainda de acordo com o 

balanço, até o momento, 
15.485 taboanenses já se re-
cuperaram da covid-19. Ta-
boão da Serra tem 35 pessoas 
sendo monitoradas pela Se-
cretaria da Saúde. (GSP) 
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 (RESUMIDO)

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 
E OUTROS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, APLICANDO-SE O DESCONTO DA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATEN-
DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA. Abertura: 13/10/2021, 
às 13h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item (maior desconto). O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), 
ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br

HERCULANDIA/SP, 28 de setembro de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

EDITAL Nº 140/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2.021

OBJETO: - Registro de preços para contratação 
de empresa especializada para realização de 
exames anátomo patológicos, para diagnósti-
cos de enfermidades dos pacientes atendidos 
pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
especifi cações do anexo I e VIII – Termo de Re-
ferência. Data da abertura - 14/10/2021, às 08 
horas. Melhores informações poderão ser obti-
das junto à Seção de Licitações na Rua Anhan-
guera nº 1155, Jardim Morumbi. O Edital poderá 
ser lido naquela Seção e retirado gratuitamente 
no site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis 
Milan - SP, 28/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

“AVISO DE DECLÍNIO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 0004/2021, PROCES-
SO ADMINISTRATIVO N° E-6.994/2021 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 
Objeto: Visa o Registro de Preços para a contratação de empresas especia-
lizadas em confecção de Uniformes, conforme especificações estabelecidas 
no termo de referência – anexo – I do edital.  A empresa BERNARDINO DA 
LUZ E SANTOS LTDA, CNPJ n°13.936.073.0001-31, declina a adjudicação 
por não conseguir atender o objeto da presente licitação. Embu-Guaçu, 28 de 
setembro de 2021 José Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021 PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° E – 6994/2021, ADJUDICO o objeto presente visa o 
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresas especializadas 
em confecção de Uniformes, conforme especificações estabelecidas no 
termo de referência – anexo – I do Edital para a empresa: KLESS COMER-
CIAL DE PRODUTOS DO VESTUÁRIO LTDA, CNPJ n° 32.027.159/0001-
96, Lote 4 – pelo valor de R$12.750,00. Embu Guaçu, 28 de setembro de 
2021, José Antônio Pereira – Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“RESPOSTA AO RECURSO” – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 6.568/2021 TIPO: MENOR PRE-
ÇO GLOBAL. Objeto: Visa o Registro de Preços, para futura e eventual 
contratação de empresa especializada em Arbitragem, para o Campeonato 
Municipal de 2021 1 Divisão, 2 Divisão, 3 Divisão e Veteranos, com 190 
jogos. Comunicamos que na presente data foi publicado no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Embu Guaçu www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes 
e www.bbmnetlicitacoes.com.br a resposta ao recurso interposto pela em-
presa CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605, inscri-
ta sob CNPJ n°29.823.557/0001-04. Embu-Guaçu, 28 setembro de 2021. 
José Antônio Pereira – Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da 
Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licitação Pública, na modalida-
de PREGÃO (ELETRÔNICO) sob Nº 020/2021 do tipo MENOR PREÇO POR LOTE 
objetivando o registro de preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA FESTIVIDADES. Início do acolhimento de propostas: às 17:30 
horas, do dia 29/09/2021, abertura das propostas: às 10:01 horas do dia 15/10/2021, 
data e a hora da disputa: às 10:15 horas do dia 15/10/2021.Local Sítio: www.bbmnetlici-
tacoes.com.br. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico http://www.
francodarocha.sp.gov.br. Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da 
Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licitação Pública, na modalidade 
PREGÃO (ELETRÔNICO) sob Nº 021/2021 do tipo MENOR PREÇO POR GLOBAL 
objetivando o registro de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS. Início do acolhimento de pro-
postas: às 17:30 horas, do dia 29/09/2021, abertura das propostas: às 10:01 horas do dia 
18/10/2021, data e a hora da disputa: às 10:15 horas do dia 18/10/2021.Local Sítio: www.
bbmnetlicitacoes.com.br. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico 
http://www.francodarocha.sp.gov.br. Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ABANDONO

“Solicitamos o comparecimento de JOSE DE ALENCAR SOUSA, RG nº. 14.351.295, CPF 
nº. 085436128-61, CTPS nº. 39.468 - Série nº. 56, no Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, no prazo de 03 (três) dias, para justifi car 
faltas injustifi cadas de longa data, faltas essas interpoladas com licenças médicas ou mesmo 
consecutivas, sob pena de confi gurar abandono de emprego, previsto no artigo 482, letra “i” 
da CLT.”

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/21 – Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e 
fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, com 
chip de segurança a serem recarregados mensalmente, para aquisição de gêne-
ros alimentícios “in natura” em estabelecimentos comerciais de rede credenciada, 
conforme descritivo constante do Anexo I e do Termo de Referência deste Edital, 
do tipo MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. O encerramento dar-se-á em 14 
de outubro de 2021, às 09 horas. O Edital estará disponível na íntegra, sem 
custos, os interessados deverão acessar o site www.campolimpopaulista.sp.gov.
br ou ainda retirá-lo na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário das 
11:00 às 16:00 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo 
Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. 

Fábio Ferreira da Silva
Secretário de Finanças e Orçamento

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 062/21 – Objeto Contratação especializada no for-
necimento e instalação cesto aéreo isolado, para caminhão de marca Iveco Daily 
70C13, sob a responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos, conforme 
descritivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 
CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: 14:00 horas 
do dia 29/09/21 até às 14:00 horas do dia 14/10/21. Abertura de Propostas Ini-
ciais: 14/10/21 às 14:05 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos 
interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.campolimpopaulis-
ta.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos e informações pelos telefones: (11) 
4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de Administração desta Pre-
feitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 
255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e 
pontos facultativos.

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
Secretário de Serviços Urbanos

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

REABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/21 – Objeto: Contratação de em-
presa para execução de obras de contenção na Rua Natal Rodrigues – Jardim 
Marchetti, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo, projetos e crono-
grama físico financeiro, Edital e seus anexos, sob responsabilidade da Secretaria 
de Obras e Planejamento, do tipo MENOR PREÇO  GLOBAL. DATA DE EN-
TREGA DOS ENVELOPES: até o dia 18/10/2021 às 10:00h e ABERTURA DOS 
ENVELOPES: na mesma data e horário. A retirada do Edital poderá ser feita pelo 
site www.campolimpopaulista.sp.gov.br – no link licitações, solicitado por e-mail 
nos endereços pregao@campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de 
Administração, situada na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Campo 
Limpo Paulista, das 11:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feria-
dos e pontos facultativos.

EDMILSON GERALDO ROSA
Secretário de Obras e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 048/2021
Licitação nº 059/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA 
DIAGNÓSTICOS DA DENGUE
Regime de Execução: Entrega Parcelada/ Preço unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 14/10/2021 às 09:30 horas. Valor 
do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empre-
sa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br e/ou dayara.marques@
sumare.sp.gov.br, mediante solicitação.
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) 3399-5332 das 
08:30 às 16:30 nos dias úteis.

28 DE SETEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 062/2021
Licitação nº 079/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMA-
GEM PARA O SAMU.
Licitação Tipo: Menor valor unitário
Regime de Execução: Entrega parcelada/valor unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 19/10/2021 às 09:30 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante soli-
citação.
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.

28 DE SETEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 063/2021
Licitação nº 080/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO DE PRO-
POSTA FEDERAL.
Licitação Tipo: Menor valor unitário
Regime de Execução: Entrega parcelada/valor unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 21/10/2021 às 09:30 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante soli-
citação.
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.

28 DE SETEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 064/2021
Licitação nº 081/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER EMENDA PARLA-
MENTAR.
Licitação Tipo: Menor valor unitário
Regime de Execução: Entrega parcelada/valor unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 26/10/2021 às 09:30 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante soli-
citação.
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.

28 DE SETEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2020
Processo 2866/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONS-
TRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO AL-
TOS DO JEQUITIBÁ

Decorrido o prazo para impugnações e recursos, fica o resul-
tado como segue:

1. S. Canton Engenharia e Construção Ltda – VENCEDORA

A ata com maiores informações estará disponível n Portal da Trans-
parência no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do Processo 
2866/2020, 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

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2021
EDITAL Nº 115/2021

PROCESSO Nº 126/2021
Objeto: Aquisição de Material Gráfi co, atra-
vés de entrega única. O Edital está disponível 
gratuitamente através dos sites: www.bbmnetli-
citacoes.com.br e www.saae.sp.gov.br. Este 
Pregão será realizado de forma ELETRÔNICA, 
através do BBM – Bolsa Brasileira de Merca-
doria, na data de 14 de outubro de 2021, às 
09h00. Maiores informações, na Gerência de 
Compras, Licitações e Contratos do SAAE, 
através do telefone: (19) 3834-9435. Indaia-
tuba, 28 de setembro de 2021. ENGº PEDRO 
CLAUDIO SALLA - Superintendente

 PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

EXTRATOS DE CONTRATOS N. 66/2021 A N. 78/2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
09/2021. OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE 
“MEDICAMENTOS”, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TER-
MO DE REFERÊNCIA - ART. 40, I, LEI 8.666/93 PELO PERÍODO DE 12 MESES. EXTRATO DE 
CONTRATO N. 66/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: 
EMPRESA INOVAMED HOSPITALAR LTDA. ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 01, 09, 12, 
13, 20, 28, 29, 31, 38, 39, 50, 58, 60, 69, 91, 93, 111, 112, 113, 120, 124, 128, 144, 145, 156, 159, 165, 
181, 183, 204. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 105.249,70 (CENTO E CINCO MIL, DUZENTOS 
E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS). EXTRATO DE CONTRATO N. 67/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA CENTERMEDI 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 
02, 14, 17, 24, 32, 40, 41, 48, 71, 76, 77, 79, 88, 89, 97, 99, 100, 101, 110, 135, 162, 163, 169, 194, 
207, 217, 222. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 174.274,00 (CENTO E SETENTA E QUATRO 
MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS). EXTRATO DE CONTRATO N. 68/2021. CON-
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA R.A.P. APARECIDA 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 03, 04, 05, 06, 
08, 15, 22, 23, 27, 36, 42, 43, 49, 52, 55, 61, 67, 70, 73, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 96, 102, 104, 106, 122, 
123, 125, 132, 133, 138, 142, 146, 147, 148, 150, 153, 154, 155, 157, 160, 168, 171, 184, 185, 187, 
191, 192, 205, 209, 210. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 215.365,50 (Duzentos e Quinze Mil, 
Trezentos e sessenta e cinco Reais e Cinquenta Centavos). EXTRATO DE CONTRATO N. 69/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA RG2S DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 07, 19, 35, 
57. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 14.360,00 (Quatorze Mil e Trezentos e Sessenta Reais). 
EXTRATO DE CONTRATO N. 70/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. 
CONTRATADA:EMPRESA AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ITENS “MEDICAMEN-
TOS” VENCEDORES: 10, 11, 84, 140. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 25.570,00 (Vinte e Cinco 
Mil e Quinhentos e Setenta Reais). EXTRATO DE CONTRATO N. 71/2021. CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP. 
ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 16, 37, 109, 151, 161, 167, 202, 224. VALOR TOTAL DO 
CONTRATO (R$): R$ 31.237,00 (Trinta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais). EXTRATO DE 
CONTRATO N. 72/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: 
EMPRESA VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ITENS “MEDICAMENTOS” 
VENCEDORES: 18, 26, 33, 54, 65, 90, 118, 164, 166, 176, 199, 200, 221. VALOR TOTAL DO CON-
TRATO (R$): R$ 107.634,00 (Cento e Sete Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais). EXTRATO DE 
CONTRATO N. 73/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: 
EMPRESA JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ITENS “MEDICAMEN-
TOS” VENCEDORES: 25, 47, 177. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 16.502,00 (Dezesseis mil 
e quinhentos e dois reais). EXTRATO DE CONTRATO N. 74/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI. ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 34, 44, 51, 53, 63, 68, 72, 75, 130, 
137, 139, 152, 170, 172, 173, 179, 180, 182, 197, 198, 214, 220. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 
121.154,00 (Cento e vinte e um mil e cento e cinquenta e quatro reais). EXTRATO DE CONTRATO 
N. 75/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA 
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 
46, 80, 92, 186, 193, 216. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 8.196,00 (Oito mil e cento e noventa e 
seis reais). EXTRATO DE CONTRATO N. 76/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME. ITENS 
“MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 56, 64, 141, 143. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 20.880,30 
(Vinte mil, oitocentos e oitenta reais e trinta centavos). EXTRATO DE CONTRATO N. 77/2021. CON-
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA FORCE FARMA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP. ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 62, 
131, 208, 215. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 11.472,00 (Onze mil e quatrocentos e setenta e 
dois reais),  EXTRATO DE CONTRATO n. 78/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TEJUPÁCONTRATADA: EMPRESA NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
EPP. ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 94, 114, 127, 129, 136. VALOR TOTAL DO CON-
TRATO: R$ 22.570,00 (Vinte e dois mil e quinhentos e setenta reais), DURAÇÃO DOS CONTRATOS: 
25/06/2021 a 24/06/2022. DATA DA ASSINATURA DOS CONTRATOS: 25/06/2021. VALTER BORA-
NELLI - PREFEITO MUNICIPAL
DATA DA ASSINATURA DA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL: 24/09/2021 – VALTER BORANELLI - 
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 22/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
- preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de 
formula de leite infantil, suplemento alimentar (adulto e infantil) e suplemento alimentar para pacientes 
renais, sendo assim para melhor atender a gerencia de saúde da população, pelo período de 12 me-
ses. Vencimento: 14 de Outubro de 2021 às 09:00 (nove) horas. Edital completo: Setor de Licitações 
da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br / www.bll.
org.br . Tejupá/SP, 28 de Setembro de 2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 24/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição 
de cesta de natal para os beneficiários do Programa Bolsa Família, Projeto Vida Ativa, Projeto Espaço 
Amigo e beneficiários dos grupos de convivência de SCFV do CRAS, para ser entregue no mês de 
dezembro. Vencimento: 15 de Outubro de 2021 às 09:00 (nove) horas. Edital completo: Setor de Lici-
tações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br / 
www.bll.org.br . Tejupá/SP, 28 de Setembro de 2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 71/2021, PROCESSO: 403/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO 
DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 18/10/2021 
as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, 
Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no 
período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem 
eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da empresa, a modalidade 
e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
 Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 72/2021, PROCESSO: 404/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE RECICLADO. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 
13/10/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio 
Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de 
Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando 
mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da empresa, a 
modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
 Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 73/2021, PROCESSO: 405/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO 
DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM, CALDEIRARIA E SOLDAS ESPECIAIS. 
DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 15/10/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço 
Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na 
íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter 
o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , 
informando os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone (11) 4693-8012. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
 Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 74/2021, PROCESSO: 406/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 
20/10/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio 
Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de 
Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando 
mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da empresa, a 
modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
 Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: Pregão Presencial 75/2021, PROCESSO: 410/2021, OBJETO 
RESUMIDO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE BLOCO PARA PAVIMENTO-PAVER. 
DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 22/10/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço 
Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na 
íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter 
o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , 
informando os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
 Prefeito Municipal

Pregão Eletrônico nº 15/2021
Processo nº 08500.015430/2021-30. OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de serviços continuados de 
recepcionistas, carregadores e supervisores uniformizados correspondentes a atividades materiais acessórias, instrumentais 
ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal da Superintendência Regional de Polícia Federal 
no Estado de São Paulo e suas unidades, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital 
e seus anexos. DATA DA ABERTURA: 14 de outubro de 2021, às 10:00 horas (horário de Brasília). UASG 200360 - EDITAL: 
Site: www.comprasnet.gov.br.

Ordenador de Despesas

TELEFONE/FAX: (11) 3538-5780; (11) 3538-5507; E-MAIL: CPL.SRSP@DPF.GOV.BR

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E

 SEGURANÇA PÚBLICA

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

DocuSign Envelope ID: 1C59E0CA-AAC7-4AEB-B6A3-1705BFA4A20E
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 (RESUMIDO)

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 
E OUTROS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, APLICANDO-SE O DESCONTO DA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATEN-
DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA. Abertura: 13/10/2021, 
às 13h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item (maior desconto). O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), 
ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br

HERCULANDIA/SP, 28 de setembro de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

EDITAL Nº 140/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2.021

OBJETO: - Registro de preços para contratação 
de empresa especializada para realização de 
exames anátomo patológicos, para diagnósti-
cos de enfermidades dos pacientes atendidos 
pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
especifi cações do anexo I e VIII – Termo de Re-
ferência. Data da abertura - 14/10/2021, às 08 
horas. Melhores informações poderão ser obti-
das junto à Seção de Licitações na Rua Anhan-
guera nº 1155, Jardim Morumbi. O Edital poderá 
ser lido naquela Seção e retirado gratuitamente 
no site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis 
Milan - SP, 28/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

“AVISO DE DECLÍNIO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 0004/2021, PROCES-
SO ADMINISTRATIVO N° E-6.994/2021 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 
Objeto: Visa o Registro de Preços para a contratação de empresas especia-
lizadas em confecção de Uniformes, conforme especificações estabelecidas 
no termo de referência – anexo – I do edital.  A empresa BERNARDINO DA 
LUZ E SANTOS LTDA, CNPJ n°13.936.073.0001-31, declina a adjudicação 
por não conseguir atender o objeto da presente licitação. Embu-Guaçu, 28 de 
setembro de 2021 José Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021 PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° E – 6994/2021, ADJUDICO o objeto presente visa o 
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresas especializadas 
em confecção de Uniformes, conforme especificações estabelecidas no 
termo de referência – anexo – I do Edital para a empresa: KLESS COMER-
CIAL DE PRODUTOS DO VESTUÁRIO LTDA, CNPJ n° 32.027.159/0001-
96, Lote 4 – pelo valor de R$12.750,00. Embu Guaçu, 28 de setembro de 
2021, José Antônio Pereira – Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“RESPOSTA AO RECURSO” – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 6.568/2021 TIPO: MENOR PRE-
ÇO GLOBAL. Objeto: Visa o Registro de Preços, para futura e eventual 
contratação de empresa especializada em Arbitragem, para o Campeonato 
Municipal de 2021 1 Divisão, 2 Divisão, 3 Divisão e Veteranos, com 190 
jogos. Comunicamos que na presente data foi publicado no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Embu Guaçu www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes 
e www.bbmnetlicitacoes.com.br a resposta ao recurso interposto pela em-
presa CHRISTIAN ALMEIDA GALHARDO SIQUEIRA 08770335605, inscri-
ta sob CNPJ n°29.823.557/0001-04. Embu-Guaçu, 28 setembro de 2021. 
José Antônio Pereira – Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da 
Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licitação Pública, na modalida-
de PREGÃO (ELETRÔNICO) sob Nº 020/2021 do tipo MENOR PREÇO POR LOTE 
objetivando o registro de preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA FESTIVIDADES. Início do acolhimento de propostas: às 17:30 
horas, do dia 29/09/2021, abertura das propostas: às 10:01 horas do dia 15/10/2021, 
data e a hora da disputa: às 10:15 horas do dia 15/10/2021.Local Sítio: www.bbmnetlici-
tacoes.com.br. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico http://www.
francodarocha.sp.gov.br. Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da 
Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licitação Pública, na modalidade 
PREGÃO (ELETRÔNICO) sob Nº 021/2021 do tipo MENOR PREÇO POR GLOBAL 
objetivando o registro de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS. Início do acolhimento de pro-
postas: às 17:30 horas, do dia 29/09/2021, abertura das propostas: às 10:01 horas do dia 
18/10/2021, data e a hora da disputa: às 10:15 horas do dia 18/10/2021.Local Sítio: www.
bbmnetlicitacoes.com.br. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico 
http://www.francodarocha.sp.gov.br. Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ABANDONO

“Solicitamos o comparecimento de JOSE DE ALENCAR SOUSA, RG nº. 14.351.295, CPF 
nº. 085436128-61, CTPS nº. 39.468 - Série nº. 56, no Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, no prazo de 03 (três) dias, para justifi car 
faltas injustifi cadas de longa data, faltas essas interpoladas com licenças médicas ou mesmo 
consecutivas, sob pena de confi gurar abandono de emprego, previsto no artigo 482, letra “i” 
da CLT.”

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/21 – Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e 
fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, com 
chip de segurança a serem recarregados mensalmente, para aquisição de gêne-
ros alimentícios “in natura” em estabelecimentos comerciais de rede credenciada, 
conforme descritivo constante do Anexo I e do Termo de Referência deste Edital, 
do tipo MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. O encerramento dar-se-á em 14 
de outubro de 2021, às 09 horas. O Edital estará disponível na íntegra, sem 
custos, os interessados deverão acessar o site www.campolimpopaulista.sp.gov.
br ou ainda retirá-lo na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário das 
11:00 às 16:00 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo 
Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. 

Fábio Ferreira da Silva
Secretário de Finanças e Orçamento

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 062/21 – Objeto Contratação especializada no for-
necimento e instalação cesto aéreo isolado, para caminhão de marca Iveco Daily 
70C13, sob a responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos, conforme 
descritivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 
CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: 14:00 horas 
do dia 29/09/21 até às 14:00 horas do dia 14/10/21. Abertura de Propostas Ini-
ciais: 14/10/21 às 14:05 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos 
interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.campolimpopaulis-
ta.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos e informações pelos telefones: (11) 
4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de Administração desta Pre-
feitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 
255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e 
pontos facultativos.

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
Secretário de Serviços Urbanos

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

REABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/21 – Objeto: Contratação de em-
presa para execução de obras de contenção na Rua Natal Rodrigues – Jardim 
Marchetti, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo, projetos e crono-
grama físico financeiro, Edital e seus anexos, sob responsabilidade da Secretaria 
de Obras e Planejamento, do tipo MENOR PREÇO  GLOBAL. DATA DE EN-
TREGA DOS ENVELOPES: até o dia 18/10/2021 às 10:00h e ABERTURA DOS 
ENVELOPES: na mesma data e horário. A retirada do Edital poderá ser feita pelo 
site www.campolimpopaulista.sp.gov.br – no link licitações, solicitado por e-mail 
nos endereços pregao@campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de 
Administração, situada na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Campo 
Limpo Paulista, das 11:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feria-
dos e pontos facultativos.

EDMILSON GERALDO ROSA
Secretário de Obras e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 048/2021
Licitação nº 059/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA 
DIAGNÓSTICOS DA DENGUE
Regime de Execução: Entrega Parcelada/ Preço unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 14/10/2021 às 09:30 horas. Valor 
do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empre-
sa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br e/ou dayara.marques@
sumare.sp.gov.br, mediante solicitação.
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) 3399-5332 das 
08:30 às 16:30 nos dias úteis.

28 DE SETEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 062/2021
Licitação nº 079/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMA-
GEM PARA O SAMU.
Licitação Tipo: Menor valor unitário
Regime de Execução: Entrega parcelada/valor unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 19/10/2021 às 09:30 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante soli-
citação.
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.

28 DE SETEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 063/2021
Licitação nº 080/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO DE PRO-
POSTA FEDERAL.
Licitação Tipo: Menor valor unitário
Regime de Execução: Entrega parcelada/valor unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 21/10/2021 às 09:30 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante soli-
citação.
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.

28 DE SETEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 064/2021
Licitação nº 081/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER EMENDA PARLA-
MENTAR.
Licitação Tipo: Menor valor unitário
Regime de Execução: Entrega parcelada/valor unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 26/10/2021 às 09:30 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante soli-
citação.
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.

28 DE SETEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2020
Processo 2866/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONS-
TRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO AL-
TOS DO JEQUITIBÁ

Decorrido o prazo para impugnações e recursos, fica o resul-
tado como segue:

1. S. Canton Engenharia e Construção Ltda – VENCEDORA

A ata com maiores informações estará disponível n Portal da Trans-
parência no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do Processo 
2866/2020, 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

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2021
EDITAL Nº 115/2021

PROCESSO Nº 126/2021
Objeto: Aquisição de Material Gráfi co, atra-
vés de entrega única. O Edital está disponível 
gratuitamente através dos sites: www.bbmnetli-
citacoes.com.br e www.saae.sp.gov.br. Este 
Pregão será realizado de forma ELETRÔNICA, 
através do BBM – Bolsa Brasileira de Merca-
doria, na data de 14 de outubro de 2021, às 
09h00. Maiores informações, na Gerência de 
Compras, Licitações e Contratos do SAAE, 
através do telefone: (19) 3834-9435. Indaia-
tuba, 28 de setembro de 2021. ENGº PEDRO 
CLAUDIO SALLA - Superintendente

 PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

EXTRATOS DE CONTRATOS N. 66/2021 A N. 78/2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
09/2021. OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE 
“MEDICAMENTOS”, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TER-
MO DE REFERÊNCIA - ART. 40, I, LEI 8.666/93 PELO PERÍODO DE 12 MESES. EXTRATO DE 
CONTRATO N. 66/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: 
EMPRESA INOVAMED HOSPITALAR LTDA. ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 01, 09, 12, 
13, 20, 28, 29, 31, 38, 39, 50, 58, 60, 69, 91, 93, 111, 112, 113, 120, 124, 128, 144, 145, 156, 159, 165, 
181, 183, 204. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 105.249,70 (CENTO E CINCO MIL, DUZENTOS 
E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS). EXTRATO DE CONTRATO N. 67/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA CENTERMEDI 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 
02, 14, 17, 24, 32, 40, 41, 48, 71, 76, 77, 79, 88, 89, 97, 99, 100, 101, 110, 135, 162, 163, 169, 194, 
207, 217, 222. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 174.274,00 (CENTO E SETENTA E QUATRO 
MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS). EXTRATO DE CONTRATO N. 68/2021. CON-
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA R.A.P. APARECIDA 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 03, 04, 05, 06, 
08, 15, 22, 23, 27, 36, 42, 43, 49, 52, 55, 61, 67, 70, 73, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 96, 102, 104, 106, 122, 
123, 125, 132, 133, 138, 142, 146, 147, 148, 150, 153, 154, 155, 157, 160, 168, 171, 184, 185, 187, 
191, 192, 205, 209, 210. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 215.365,50 (Duzentos e Quinze Mil, 
Trezentos e sessenta e cinco Reais e Cinquenta Centavos). EXTRATO DE CONTRATO N. 69/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA RG2S DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 07, 19, 35, 
57. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 14.360,00 (Quatorze Mil e Trezentos e Sessenta Reais). 
EXTRATO DE CONTRATO N. 70/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. 
CONTRATADA:EMPRESA AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ITENS “MEDICAMEN-
TOS” VENCEDORES: 10, 11, 84, 140. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 25.570,00 (Vinte e Cinco 
Mil e Quinhentos e Setenta Reais). EXTRATO DE CONTRATO N. 71/2021. CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP. 
ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 16, 37, 109, 151, 161, 167, 202, 224. VALOR TOTAL DO 
CONTRATO (R$): R$ 31.237,00 (Trinta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais). EXTRATO DE 
CONTRATO N. 72/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: 
EMPRESA VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ITENS “MEDICAMENTOS” 
VENCEDORES: 18, 26, 33, 54, 65, 90, 118, 164, 166, 176, 199, 200, 221. VALOR TOTAL DO CON-
TRATO (R$): R$ 107.634,00 (Cento e Sete Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais). EXTRATO DE 
CONTRATO N. 73/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: 
EMPRESA JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ITENS “MEDICAMEN-
TOS” VENCEDORES: 25, 47, 177. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 16.502,00 (Dezesseis mil 
e quinhentos e dois reais). EXTRATO DE CONTRATO N. 74/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI. ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 34, 44, 51, 53, 63, 68, 72, 75, 130, 
137, 139, 152, 170, 172, 173, 179, 180, 182, 197, 198, 214, 220. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 
121.154,00 (Cento e vinte e um mil e cento e cinquenta e quatro reais). EXTRATO DE CONTRATO 
N. 75/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA 
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 
46, 80, 92, 186, 193, 216. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 8.196,00 (Oito mil e cento e noventa e 
seis reais). EXTRATO DE CONTRATO N. 76/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME. ITENS 
“MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 56, 64, 141, 143. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 20.880,30 
(Vinte mil, oitocentos e oitenta reais e trinta centavos). EXTRATO DE CONTRATO N. 77/2021. CON-
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. CONTRATADA: EMPRESA FORCE FARMA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP. ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 62, 
131, 208, 215. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 11.472,00 (Onze mil e quatrocentos e setenta e 
dois reais),  EXTRATO DE CONTRATO n. 78/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TEJUPÁCONTRATADA: EMPRESA NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
EPP. ITENS “MEDICAMENTOS” VENCEDORES: 94, 114, 127, 129, 136. VALOR TOTAL DO CON-
TRATO: R$ 22.570,00 (Vinte e dois mil e quinhentos e setenta reais), DURAÇÃO DOS CONTRATOS: 
25/06/2021 a 24/06/2022. DATA DA ASSINATURA DOS CONTRATOS: 25/06/2021. VALTER BORA-
NELLI - PREFEITO MUNICIPAL
DATA DA ASSINATURA DA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL: 24/09/2021 – VALTER BORANELLI - 
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 22/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
- preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de 
formula de leite infantil, suplemento alimentar (adulto e infantil) e suplemento alimentar para pacientes 
renais, sendo assim para melhor atender a gerencia de saúde da população, pelo período de 12 me-
ses. Vencimento: 14 de Outubro de 2021 às 09:00 (nove) horas. Edital completo: Setor de Licitações 
da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br / www.bll.
org.br . Tejupá/SP, 28 de Setembro de 2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 24/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição 
de cesta de natal para os beneficiários do Programa Bolsa Família, Projeto Vida Ativa, Projeto Espaço 
Amigo e beneficiários dos grupos de convivência de SCFV do CRAS, para ser entregue no mês de 
dezembro. Vencimento: 15 de Outubro de 2021 às 09:00 (nove) horas. Edital completo: Setor de Lici-
tações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br / 
www.bll.org.br . Tejupá/SP, 28 de Setembro de 2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 71/2021, PROCESSO: 403/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO 
DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 18/10/2021 
as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, 
Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no 
período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem 
eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da empresa, a modalidade 
e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
 Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 72/2021, PROCESSO: 404/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE RECICLADO. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 
13/10/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio 
Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de 
Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando 
mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da empresa, a 
modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
 Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 73/2021, PROCESSO: 405/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO 
DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM, CALDEIRARIA E SOLDAS ESPECIAIS. 
DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 15/10/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço 
Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na 
íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter 
o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , 
informando os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone (11) 4693-8012. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
 Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 74/2021, PROCESSO: 406/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 
20/10/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio 
Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de 
Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando 
mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da empresa, a 
modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
 Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: Pregão Presencial 75/2021, PROCESSO: 410/2021, OBJETO 
RESUMIDO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE BLOCO PARA PAVIMENTO-PAVER. 
DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 22/10/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço 
Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na 
íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter 
o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , 
informando os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
 Prefeito Municipal

Pregão Eletrônico nº 15/2021
Processo nº 08500.015430/2021-30. OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de serviços continuados de 
recepcionistas, carregadores e supervisores uniformizados correspondentes a atividades materiais acessórias, instrumentais 
ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal da Superintendência Regional de Polícia Federal 
no Estado de São Paulo e suas unidades, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital 
e seus anexos. DATA DA ABERTURA: 14 de outubro de 2021, às 10:00 horas (horário de Brasília). UASG 200360 - EDITAL: 
Site: www.comprasnet.gov.br.

Ordenador de Despesas

TELEFONE/FAX: (11) 3538-5780; (11) 3538-5507; E-MAIL: CPL.SRSP@DPF.GOV.BR

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E

 SEGURANÇA PÚBLICA

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

A5gazetasp.com.br
Quarta-feira, 29 De setembro De 2021 Brasil

 A A advogada Bruna Mora-
to, representante dos médicos 
da Prevent Senior, confirmou 
em depoimento à CPI da Covid 
que os médicos eram obriga-
dos a prescrever o ‘’Kit Covid’’, 
com os medicamentos sem 
eficácia comprovada.

A advogada ainda afirmou 
que os kits vinham lacrado 
e mesmo a receita já estava 
pronta.

Bruna Morato afirma que 
o lema da Prevent Senior, leal-
dade e obediência, é incom-
patível com a autonomia  
médica.

“O kit vinha lacrado, com 
instrução de uso, eu não tenho 
como falar para meu cliente 
que está exercendo a função 
de forma autônoma”, afirma.

Ela relatou que os kits ti-
nham oito medicamentos. Os 
médicos então entregavam 
para os pacientes e passaram 
a alertar que eram obrigados 
a entregá-los, mas orientava a 
tomar apenas alguns dos itens.

A advogada Bruna Morato, 
que representa médicos que fi- Advogada representante dos médicos que trabalharam na Prevent Senior, Bruna Morato 

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

Médicos que não entregavam 
‘Kit Covid’ eram demitidos

CPI DA COVID. Advogada que representa os médicos da Prevent Senior trouxe diversas polêmicas em sua fala

zeram denúncias contra a Pre-
vent Senior, afirmou que os 
principais fatos que levaram 
ela e seus clientes a exporem 
as denúncias na comissão fo-
ram a falta de autonomia mé-
dica, ocultação e manipulação 
de dados e a falta de transpa-
rência em relação ao quatro 
dos pacientes.

Bruna Morato afirmou 
que ainda vai proteger o sigi-
lo de seus clientes enquanto 
eles precisarem. Ela afirmou 
que os fatos que foram leva-
dos até ela a deixaram “aterro-
rizada” e que são passíveis de  
investigação.

A advogada completa que o 
dossiê apresentada pelos mé-
dicos é um compilado de in-
formações que constam em 
mais de 10 mil páginas de  
documentos.

GABINETE PARALELO. 
A advogada Bruna Morato dis-
se ainda no seu depoimento à 
CPI da Covid que a Prevent Se-
nior buscou aproximação com 
a estrutura de aconselhamen-

 A Em programa na TV Cul-
tura, o ex-presidente, Michel 
Temer desmentiu o que o pre-
sidente Jair Bolsonaro disse 
em entrevista à Revista Veja, 
sobre a ligação feita entre os 
dois após os atos de 7 de Se-
tembro, o encontro levou Jair 
Bolsonaro a recuar depois das 
manifestações. 

À revista Bolsonaro disse 
que a iniciativa do telefone-
ma partiu “do Temer”. A ver-
são, porém, não foi confirma-
da pelo emedebista.

“Eu li a entrevista [dada 
pelo presidente a] Veja e, em 
dado momento, ele diz que 
‘houve o telefonema do Te-

Temer desmente Bolsonaro 
e diz que ele que o procurou

Ex-presidente Michel Temer disse que Bolsonaro o procurou e não 
o contrário; Temer se pronunciou durante entrevista à TV Cultura 

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

mer’ (...) Quando chegou na 
quarta-feira, dia 8, eu fixei 
bem o horário, o presidente 
me ligou. Eu não falava com 
ele há uns 8 ou 9 meses. E ele 
me disse: ‘E aí presidente, o 
que achou do movimento de 
ontem [7 de setembro]?”, rela-
tou Temer, durante entrevis-
ta ao programa Roda Viva, da 
TV Cultura.

“[Eu acho que o saldo do 
encontro] foi positivo, por-
que, nos dias seguintes, em 
uma reunião que ele fez, em 
uma solenidade, ele produziu 
uma frase muito significativa: 
‘Legislativo, Executivo e Judi-
ciário formam um corpo só, 

O ex-presidente Michel Temer disse que foi o presidente Jair 
Bolsonaro que o procurou após manifestações de 7 de Setembro

governam juntos’. Então foi 
um passo estupendo. Mes-
mo na entrevista à Veja, ele 
amenizou muito a situação”, 
completou.

O passo atrás dado por Bol-
sonaro aconteceu após o en-
volvimento direto do ex-pre-
sidente Temer, acionado pelo 
Planalto numa tentativa de de-
belar a crise institucional com 
o STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) e o Congresso Nacional.

Antes da divulgação de 
nota, Bolsonaro conversou por 
telefone com o ministro do Su-
premo Alexandre de Moraes -a 
ligação também foi mediada 
pelo ex-presidente.

A conversa entre Bolsona-
ro e Moraes, que foi chamado 
de canalha pelo presidente na 
manifestação do 7 de Setem-
bro, foi “rápida, institucional, 
simplesmente educada”. Mo-
raes foi indicado por Temer 
ao STF em 2018, após ter co-

mandado o Ministério da Jus-
tiça no governo do emedebis-
ta, de quem é amigo há duas 
décadas.

Intitulada “Declaração à 
Nação”, a nota oficial do go-
verno Bolsonaro foi divulgada 
após o encontro de Bolsona-

ro com Temer em Brasília -se-
gundo a assessoria do ex-pre-
sidente, ele ajudou a redigir o 
documento e foi para Brasília 
em um avião da FAB enviado a 
São Paulo para buscá-lo.

‘Não pensei em salvar Bol-
sonaro de impeachment’ Du-
rante a entrevista ao “Roda 
Viva”, Temer disse ainda que 
sentiu um clima muito nega-
tivo na semana do 7 de Setem-
bro, mas ressaltou que nem 
pensou na história do impea-
chment ao combinar encontro 
com presidente.

“Senti um clima muito ne-
gativo no país. Evidentemen-
te, em face a provocação do 
presidente, eu não poderia me 
omitir. Vi, naquele momento, 
uma oportunidade de disten-
sionar as questões todas”, dis-
se Temer.

“Eu não me arrependo mi-
nimamente do que fiz. Nem 
estava no meu projeto. Não 
pensei [em ‘salvar’ Bolsonaro 
de impeachment]. Eu pensei 
em distensionar o país”. (FP)

to de Jair Bolsonaro, conhecida 
como ‘gabinete paralelo’, onde 
são discutidos temas ligados à 
pandemia, fora do Ministério 
da Saúde.

Bruna Morato afirmou que 
seus clientes relataram que ha-
via uma preocupação da di-
retoria executiva da Prevent 
Senior de se aproximar do Mi-
nistério da Saúde, para contor-
nar as críticas que vinham sen-
do feitas pelo então ministro 
Luiz Henrique Mandetta.

“Durante essa aproxima-
ção, ele buscou o apoio, pare-
ce que tinha um médico, que 
era primo ou sobrinho do mi-
nistro Mandetta. Essa aproxi-
mação não teria dado certo”, 
afirmou.

Os executivos da opera-
dora então tentaram contato 
através de um “conjunto de 
assessores” que estariam au-
xiliando o presidente Jair Bol-
sonaro. Nesse contato, relata-
ram os clientes da advogada, 
também foi informado que ha-
via interesse do Ministério da 
Economia.

Ela citou no depoimento 
os nomes dos médicos nega-
cionistas Anthony Wong, Nise 
Yamaguchi e Paolo Zanotto.

Bruna Morato disse que, 
em reunião na operadora, foi 
dito que existiria uma cola-
boração em relação à institui-
ção na produção de informa-
ções que conversassem com a 
vontade do governo que fazer 
com que as pessoas saíssem na 
rua, durante a pandemia, para 
manter a economia ativa. (FP)

 A Menos de 24 horas após 
o presidente da Petrobras, 
Joaquim Silva e Luna, reunir 
a imprensa para dizer que a 
empresa não é a vilã dos pre-
ços dos combustíveis, a esta-
tal reajustou o valor do óleo 
diesel em suas refinarias em 
R$ 0,25 por litro. O valor pas-
sará de R$ 2,81 para R$ 3,06, 
uma alta de 8,9%. Essa é a 
primeira revisão em 85 dias.

A nova alta, no entan-
to, reflete apenas “parte da 
elevação nos patamares in-
ternacionais de preços de 
petróleo e da taxa de câm-
bio”, informa a Petrobras, na 
nota. Ou seja, ainda há espa-
ço para novos reajustes.

A Associação Brasileira 
dos Importadores de Com-
bustíveis (Abicom) calcula 
uma defasagem de R$ 0,50 
por litro em comparação ao 
mercado internacional, o 

Petrobras reajusta diesel  
nas refinarias em R$ 0,25

dobro da revisão concedi-
da pela Petrobras nesta ter-
ça-feira.

No comunicado, a Petro-
bras reforça o argumento de 
que não é a única responsá-
vel pelo preço final dos com-
bustíveis. 

“Considerando a mistura 
obrigatória de 12% de biodie-

sel e 88% de diesel. A para 
a composição do diesel co-
mercializado nos postos, a 
parcela da Petrobras no pre-
ço do diesel na bomba pas-
sará a ser de R$ 2,70 por litro 
em média, uma variação de 
R$ 0,22”, afirma.

O óleo diesel foi o úni-
co produto que teve o pre-
ço reajustado pela empresa 
nesta terça-feira, embora o 
valor da gasolina e do gás 
liquefeito de petróleo (GLP) 
também sejam calculados a 
partir da variação da cota-
ção do petróleo e do câmbio, 
como o diesel.

Na segunda-feira, a Petro-
brás informou que, em rela-
ção a gasolina, a empresa era 
responsável por 34% do total 
do preço da gasolina Da mes-
ma forma, o valor da parte 
da estatal no litro do diesel.  
(EC)

Estatal reajustou 
o valor do óleo 
diesel em suas 
refinarias em R$ 
0,25 por litro; o 
valor passará de 
R$ 2,81 para R$ 
3,06, uma alta de 
8,9%

 A Fraudes licitatórias e irregu-
laridades contratuais no âmbi-
to da Secretaria Municipal de 
Saúde de São Luís (MA), en-
volvendo verbas federais que 
seriam utilizadas no combate 
à pandemia Covid-19, foram 
objeto, nesta terça-feira(28), 
da Operação Desmedida, da 
Polícia Federal, com apoio da 
Controladoria Geral da União 
(CGU).

Cerca de 20 policiais fede-
rais cumpriram seis manda-
dos de busca e apreensão e 
seis mandados de constrição 
patrimonial, com valores que 
chegam a 1,2 milhões. As or-
dens judiciais foram expedidas 
pela 1ª Vara Federal de São Luís.

Inicialmente foram consta-
tadas fraudes em dois proces-
sos licitatórios instaurados, em 
2020, pela Secretaria de Saú-
de de São Luís, para a contra-
tação de insumos destinados 

PF investiga fraude em 
contratos no combate à Covid

ao combate à covid-19. “Apu-
rou-se que os referidos certa-
mes resultaram na contrata-
ção de uma empresa fictícia 
(sem sede física) e de uma em-
presa gerida por sócio laranja/
testa de ferro”, detalhou a PF 
em nota. 

 De acordo com análises da 

CGU, além de fraude nos pro-
cessos licitatórios, houve su-
perfaturamentos contratuais e 
simulação de vendas, gerando 
prejuízo milionário aos cofres 
públicos.

Se confirmadas as suspei-
tas, os investigados poderão 
responder por fraude à licita-
ção, superfaturamento, simu-
lação de compra e venda, pe-
culato , associação criminosa 
e lavagem de dinheiro. Soma-
das, as penas podem chegar a 
31 anos de prisão. 

A denominação Desmedi-
da faz referência ao descon-
trole nos quantitativos adqui-
ridos no bojo das contratações 
fraudulentas, a exemplo de 
50.400 pacotes de copos des-
cartáveis e de 7.000 caixas de 
embalagens de quentinha, 
sem que tivesse havido, ao me-
nos, a justificativa para o quan-
titativo contratado. (AB)

Fraudes 
licitatórias e 
irregularidades 
contratuais 
na Secretaria 
Municipal de 
Saúde de São Luís 
(MA), envolvendo 
verbas federais, 
foram  focos 
da Operação 
Desmedida
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AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 123/2021
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de utensílios, destinados 
as cozinhas das unidades escolares e item para equipar Cempis novas da Secretária de 
Educação;  e carrinho coletor de lixo (tipo gari) para equipe de varrição da Secretária de 
Serviços Municipais,  do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 03 de Novem-
bro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 124/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos para processamento de hortifrútis da Secretaria de 
Agricultura - Convênio SAA-PRC-2019/00096 (processo digital) emenda impositiva do De-
putado Estadual José Antônio Barros Munhoz como apoio a pequenos produtores rurais da 
APPR (Associação de Pequenos Produtores Rurais 22 de Outubro). DATA DE ABERTURA: 
03 de Novembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2021
OBJETO: Aquisição de conjuntos odontológicos, destinados para atender as necessidades 
do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO,  de acordo com as especificações téc-
nicas e condições do Anexo I – termo de referência, orçamento impositivo dos vereadores, 
Luiz  Roberto Tavares e Sonia Regina Rodrigues, conforme portaria 3.389 de 10/12/2020, 
para enfrentamento COVID 19, secretaria de Saúde do Município de Mogi Mirim/SP. DATA 
DE ABERTURA: 04 de Novembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 126/2021
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de EPIS e uniformes, 
destinados para as Secretarias de Serviços Municipais, Secretária de Saúde, Secretária de 
Suprimentos e Qualidade (frota) e Secretaria de Segurança Pública (bombeiro– impositivo 
do vereador Geraldo Bertanha - GEBE), do município de Mogi Mirim/SP DATA DE ABER-
TURA: 04 de Novembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 127/2021
OBJETO: Aquisição e instalação de playground’s para as praças municipais através de 
emendas destinadas do Orçamento Impositivo dos Ex-Vereadores André Mazon, Gerson 
Rossi Junior, Jorge Setoguchi, Manoel Eduardo Palomino e Vereador Luis Roberto Tavares 
e Aquisição de equipamentos para implantação de Academias ao Ar Livre através do orça-
mento impositivo 2021, das emendas dos Vereadores Luiz Roberto Tavares e Tiago Cesar 
Costa, Secretária de Esporte, Juventude e lazer do Município de Mogi Mirim/SP. DATA DE 
ABERTURA: 05 de Novembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/2021
OBJETO: Aquisição de mobiliários, destinados para diversas secretarias, e quadro de aviso 
destinado para a secretaria de Educação, do Município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABER-
TURA: 14 de outubro de 2021, às 09 horas.

O edital estará disponível aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.br e 
www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria 
de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos telefones: 
(19) 3814.1044/3814.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@gmail.com. 
Mogi Mirim, 28 de setembro de 2021.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

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

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO nº 022/2021. Edital de 24/09/2021. OBJETO: Aquisição de tubos coletores corrugados SN8 
DN/DE 200mm e tampões em Fo.Fo. DN600 classe D400 para uso em obras dos bairros São Jorge, Espelho D’Água, 
Chácaras Itamar e Maltoni. TIPO: Menor Preço por Item. ABERTURA: às 09:30 do dia 18/10/2021. Editais disponíveis 
para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) gratuitamente.

Claudia Santos Fagundes / Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 154/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2021 - EDITAL Nº 75/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 04 de Novembro de 2021, às 09h00min, será realizado o credencia-
mento e recebimento dos envelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação e 
no dia 05 de Novembro de 2021, às 09h00min, será realizada a etapa de lances e negociação, bem 
como análise dos documentos habilitação, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 
de novembro, nº 75, Centro, aberta através do Edital nº 75/2021 na modalidade Pregão Presencial do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA EU-
ROPA/SP, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumen-
to convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de 
Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem 
ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.
sp.gov.br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 28 de setembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 07/2021

OBJETO: Chamamento Público para patrocínio do CORAL MUNICIPAL 
DE SANTA BÁRBARA D’OESTE para contratação do regente/maestro.
Os potenciais patrocinadores terão o prazo de 10 dias para a 
demonstração de eventual interesse em face do objeto, por meio de 
protocolo de intenção, cláusula 4.1 (Os interessados devem protocolar 
a intenção no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, endereçado à 
Secretaria de Cultura e Turismo, podendo tal prazo fixado ser renovado 
por iguais períodos até o esgotamento da necessidade municipal ou a 
critério da Administração Pública.
O documento deverá conter:
I – a qualificação da pessoa física ou jurídica interessada;
II – a indicação do gênero ou serviço a que se está disposta patrocinar.
4.2. Os projetos técnicos poderão ser solicitados à Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, cuja informação será prestada oportunamente.
O Edital completo poderá ser adquirido pelos interessados, pelo site da 
Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br.

Santa Bárbara d’Oeste, 28 de setembro de 2021
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 338/2021 

Processo Administrativo no 130084/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES 
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de livros didáticos de língua inglesa para o 
ano letivo de 2022, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 3.492.647,69 (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, 
seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 14 de outubro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 14 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 14 de outubro 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, 28 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 ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da  Universidade Estadual  de Campinas-UNICAMP o Pregão Eletrônico 
PE-HC nº 736/2021, Processo 15P-11871/2019 Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00523, do tipo 
menor preço unitário, destinado a Registro de Preços de Berço Hidráulico para UTI, conforme discriminado no 
Anexo I.   O  prazo de entrega  das propostas eletrônicas será  até o dia 14/10/2021 às 09:30  horas, sendo que a 
sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra 
encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de  Clínicas

Processo Administrativo 817/2021 - Processo Licitatório 118/2021 – Pregão 
29/2021. Objeto: Aquisição de roçadeira hidráulica de 1700 mm, com cor-
reia, cardan e sem roda, para atender as necessidades da Secretaria de 
Obras e Logradouros. Edital de Rerratificação. Considerando a necessida-
de de atualizar os orçamentos, que deve ser efetivado em período inferior 
a 06 (seis) meses da data de abertura do certame, conforme assente en-
tendimento do Eg. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 1 – A data 
prevista para o acolhimento das propostas e julgamento do certame passa 
a ser o dia 14 de outubro de 2021, às 09 horas. 2 – As demais cláusulas 
e condições permanecem inalteradas. Castilho – SP, 24 de setembro de 
2021. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0009/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E- 7.460/2021 HOMOLO-
GO a decisão da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações, 
ADJUDICANDO o objeto que visa a Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de administração gerenciamento, emissão e for-
necimento de vale alimentação, na forma de CARTÃO ELETRÔNICO COM 
CHIP  OU TARJA MAGNÉTICA, de 1.285 até 1.800 servidores públicos e 
frentes de trabalho por mês, que serão utilizados para aquisição de gêneros 
alimentícios em hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, 
padarias, comércio de laticínios e/ou frios, açougues, peixarias, hortimer-
cado, armazéns e assemelhados, para a empresa MEGA VALE ADMINIS-
TRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
21.922.507/0001-72. Referente ao critério de julgamento de menor taxa de 
administração, que foi arrematado por – 10,04% (dez virgula quatro por 
cento negativos). Embu Guaçu, 28 de setembro de 2021, José Antônio Pe-
reira – Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                  AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 455/2021
OBJETO: Prestação de Serviços de instalação de conjuntos de iluminação 
pública (IP), padrão CPFL.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/10/2021, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 18/10/2021, às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 465/2021
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de material hospitalar ou 
ambulatorial.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/10/2021 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/10/2021 às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 472/2021
OBJETO: Registro de preços para prestação de serviços de instalação de 
telas mosquiteiras em portas e janelas, com fornecimento de materiais.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/10/2021, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 26/10/2021, às 09h.

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

Piracicaba, 28 de setembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini
   Chefe da Divisão de Compras  

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 75/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2021
PROCESSO Nº 3733/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
75/2021 - PROCESSO Nº 3733/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FOR-
NECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMA DESTINADO À 
GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DO ACERVO FÍSICO E ELETRÔNICO 
DA PREFEITURA. MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 
19 de outubro de 2021, às 14:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de 
Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua 
Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 57/2021. Os 
interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da 
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreen-
dido entre 9 horas às 16 horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega 
de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações 
pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 28 de setembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

ERRATA
Publicado no as em 25/09/2021, Caderno Nº 5.790, pág. C10

TOMADA DE PREÇOS 11/2021

Onde se lê: 
1. R. Maluf Engenharia e Construções LTDA. – INABILITADA
2. Fazeg Projeto e Construções LTDA – HABILITADA

Leia-se:
1. Bramer Construtora e Paisagismo EIRELI. – INABILITADA
2. Fazeg Projeto e Construções LTDA – HABILITADA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 308/2021 

Processo Administrativo no 126370/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de café em pó, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 242.910,00 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e dez reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 14 de outubro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 14 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 14 de outubro 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, 28 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021
EDITAL Nº 116/2021

PROCESSO Nº 127/2021
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
aquisição de peças de reposição para máqui-
nas John Deere e Komatsu. O Edital está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 18 de outubro de 
2021, às 09h00. Maiores informações, na Ge-
rência de Compras, Licitações e Contratos do 
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. In-
daiatuba, 28 de setembro  de 2021. Engº Pedro 
Claudio Salla - Superintendente 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2021
EDITAL Nº 117/2021

PROCESSO Nº 128/2021
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
aquisição de peças de reposição para má-
quinas Case e JCB. O Edital está disponível 
gratuitamente através dos sites: www.bbmnetli-
citacoes.com.br e www.saae.sp.gov.br. Este 
Pregão será realizado de forma ELETRÔNICA, 
através da BBM – Bolsa Brasileira de Mer-
cadoria, na data de 14 de outubro de 2021, 
às 09h00. Maiores informações, na Gerência 
de Compras, Licitações e Contratos do SAAE, 
através do telefone: (19) 3834-9430. Indaiatu-
ba, 28 de setembro  de 2021. Engº Pedro Clau-
dio Salla - Superintendente 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se aberta na Seção de Compras do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha o PREGÃO ELETRONICO n.° 
199/2021, tipo menor preço, destinado à AQUISIÇÃO DE MAMOGRAFO, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA - Processo 
2021/21477, com encerramento dia 14/10/2021 às 11:00 horas. O Edital na íntegra para consulta e retirada estarão dispo-
níveis no site www.bec.sp.gov.br e www.imprensaoficial.com.br

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha

“Dr. Álvaro Simões de Souza”

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 231/2021 - Pregão Eletrônico nº 057/2021
Registro de Preços nº 048/2021

Início: 28/09/2021 – Encerramento: 14/10/2021 – Horário 09h00.. Abertura da 
Sessão: 14/10/2021 – Horário: 09h00.. Endereço Eletrônico: WWW.VIRADOURO.
SP.GOV.BR (http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS. 
PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006. A Divisão de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, 
abertura de certame, com objeto acima especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-
ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá 
ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregão.
viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao certame estarão disponíveis 
através do site: www.viradouro.dioe.com.br. 

Viradouro/SP, 28 de setembro de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0005/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E- 6.568/2021. ADJUDI-
CANDO objeto da presente licitação consiste no Registro de Preços, para 
futura e eventual contratação de empresa especializada em Arbitragem, 
para o Campeonato Municipal de 2021. 1 Divisão, 2 Divisão, 3 Divisão e 
Veteranos, com 190 jogos, conforme requisição da Secretaria Municipal 
de Esporte HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente para Julga-
mento de Licitações, para a empresa JOÃO ROCUMBACK RASQUINHO 
EVENTOS EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.048.922/0001-98. Referente 
ao critério de julgamento de menor preço global no valor de R$55.990,90. 
Embu Guaçu, 28 de setembro de 2021, José Antônio Pereira – Prefeito 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2021

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 08 de outubro de 2021, às 08h00 min, através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 048/2021, 
aberto através do Processo nº 066/2021, Edital nº 055/2021, tendo como objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, conforme especificações técnicas 
contidas no edital regulador do certame. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retira-
dos ou consultados no Paço Municipal na Sala de Licitações, na Rua 21 de Março, 384, Centro, no ho-
rário normal de expediente, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 
17h00min, ou baixado gratuitamente através dos endereços eletrônicos: www.santaernestina.sp.gov.br 
e www.portaldecompraspublicas.com.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.

Santa Ernestina, aos 28 de setembro de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021-FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 13240/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 29 de setembro ao dia 11 de outubro 
de 2021, das 08:00 às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Célula de Gestão 
de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/
BAURU, localizada na Avenida Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim 
Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, 
ramal 3606 ou 3356, ou pelo site www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL 
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021 - FAMESP/BAURU, REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 056/2021 - FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 13240/2021 - FAMESP/
BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS EM CONSIGNAÇÃO 
PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ORTOPÉDICO SEM ANTIBIÓTICO E KIT DE 
CIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA 
FAMESP: HOSPITAL DE BASE DE BAURU E HOSPITAL ESTADUAL BAURU PELO 
PERÍODO DE 12 MESES, do tipo menor preço por item ofertado, em conformidade 
com o disposto no Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 13 de outubro 
de 2021, com início às 09:15 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 04/2021
Processo Administrativo nº 243/2021

Objeto: “CONCORRÊNCIA DO TIPO TÉCNICA PARA CONCESSÃO DE 
DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO 
DE CORDEIRÓPOLIS PARA A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE INSTITUI-
ÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICÍPIO”.
Data da Sessão: 04/11/2021 
Horário: 09:00 horas
O edital da Licitação acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio ele-
trônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITA-
ÇÕES.

Cordeirópolis, 28 de Setembro de 2021.
Carlos Alberto Piola Filho

Diretor de Compras -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Adjudicação d Homologação

Tomada de Preços 02/2021
Objeto: Contratação de empresa para contratação de ponte de concreto armado 
localizado na rodovia Candido José Garcia Km 16 com fornecimento de material, 
mão de obra, ferramental e equipamentos, conforme especifi cações no termo de 
referência, para atender as necessidades do município de Cajuru/SP –Termo de 
convênio 024/630/2021. À vista dos elementos informativos constantes do presente 
processo, e em especial, a decisão do Presidente e Equipe de Apoio da Comissão 
Municipal de Licitações encarregada de julgar e processar a Tomada de Preços nº 
02/2021 ,homologo e adjudico a licitação, promovida para Contratação de empresa 
para contratação de ponte de concreto armado localizado na rodovia Candido José 
Garcia Km 16 com fornecimento de material, mão de obra ,ferramental e equipamentos 
,conforme especifi cações no termo de referência , para atender as necessidades 
do município de Cajuru/SP –Termo de convênio 024/630/2021,conforme planilhas, 
cronogramas, memorial descritivo e projetos anexos ao edital, em regime de empreitada 
por preço global. Cajuru/SP 29 de setembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão nº 28/2021.

 Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de 
serviços de limpeza e manutenção com o fornecimento de mão de obra, insumos, 
ferramentas e equipamentos. Á vista dos elementos informativos constantes do presente 
processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de 
julgar e processar o pregão nº 28/2021 homologo e adjudico a licitação, promovida 
para Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de 
limpeza e manutenção com o fornecimento de mão de obra, insumos, ferramentas e 
equipamentos. Cajuru/SP 29/9/2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal.

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

TOMADA DE PREÇOS n° CIAP-164/0034/2021
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se acha aberta a 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° CIAP-164/0034/2021, Processo Nº CIAP-2021164120, do tipo MENOR PREÇO, 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção da nova sede do 1ºSubgrupamento do 
9ºGrupamento de Bombeiros, imóvel localizado à Avenida Cavalheiro Paschoal Innechi, 1538, Jardim Independência, Ribeirão 
Preto/SP, sob o regime de empreitada por preço global, com fornecimento total de materiais e mão-de-obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, 
São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W 
para gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 15 de outubro de 2021, às 09:00 horas, por ocasião da realização da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os componentes 
da Seção de Finanças.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

REDESIGNAÇÃO DE DATA DO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
459/2021 – PROCESSO 13.309/2021

Objeto: Contratação de empresa para serviços de 
impressão (outsourcing) com fornecimento de 
equipamentos, insumos, manutenção preventiva 
e corretiva, como também serviço de controle e 
contabilização das impressões exceto papel, bem 
como os serviços de operacionalização da solu-
ção por meio de software especí� co. Secretaria 
Municipal de Educação. Considerando o feriado 
do dia 12 de outubro,   � ca redesignada a data 
de processamento do pregão conforme segue: 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
15/10/2017, 08h30min e abertura a partir das 
08h32min. O edital, na íntegra, e demais  informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

REDESIGNAÇÃO DE DATAS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2021

Objeto: permissão de uso á titulo precário das 
instalações da lanchonete localizada nas depen-
dencias do centro de treinamento das autoescolas 
(av. Feliciano Sales da Cunha, nº 1745, distrito in-
dustrial “Waldemar de Oliveira Verdi”) – Sec. Mun. 
Administração. Visando aumentar a competitivi-
dade do certame, comunicamos que foi alterada 
a data de apresentação dos envelopes e da sessão 
de abertura do envelope com a documentação de 
habilitação para: Data limite para entrega dos en-
velopes: Dia 03/NOVEMBRO/2021 às 17:00 horas 
- Data sessão pública de abertura dos envelopes: 
Dia 04/NOVEMBRO/2021 às 08:30 horas. Local da 
entrega dos envelopes e da sessão da licitação: Di-
retoria de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto 
Andaló, 3030, 2º andar, Centro. Publique-se para 
conhecimento dos interessados e, � ca desde já 
fazendo parte integrante do instrumento convo-
catório, sendo válido para todos os efeitos legais o 
documento original encartado nos autos, a dispo-
sição dos interessados.  

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n.° 548/2021, processo 
13.888/2021 objetivando Registro de Preços para 
aquisição de kits pedagógicos em atendimento 
aos alunos da rede municipal. Secretaria Munici-
pal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 18 /10/2021. ,às 8h30min e aber-
tura a partir das 8h32min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 509/2021, proces-
so 14.019/2021 objetivando o registro de preços 
para aquisição de marmitex em atendimento aos 
pacientes das unidades de pronto atendimento 
(UPAs) e para as unidades de internação CO-
VID-19.  O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 15/10/2021, às 8h30min e abertura a partir 
das 8h32min. O edital, na íntegra e demais infor-
mações encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que: * às 10:00 horas do dia 15/10/2021, 
realizará a abertura dos envelopes referentes 
à Reabertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
034/2021, que tem como objeto a “AQUISIÇÃO 
DE CAMINHÃO 0KM, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.” O 
valor do Edital é de R$ 20,00 (vinte reais) cada, 
mediante recolhimento ao Tesouro Municipal, 
ou gratuitamente através de solicitação por 
e-mail: licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br 
e site http://camposdojordao.sp.gov.br/Licita-
coes/; O Edital e maiores informações poderão 
ser obtidas no Departamento de Licitações, si-
tuado a Rua Frei Orestes Girardi, nº 893, Vila 
Abernéssia, neste Município, de segunda à 
sexta feira, no horário das 11:00 às 16:00 hrs, 
ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685. Campos do Jor-
dão, 28 de setembro de 2021. Lucineia Gomes 
da Silva - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÕES:
Concorrência Pública nº 11/21 - P.A. nº 29563/21 - Objeto: 
Contratação de empresa especializada para construção de 
creche na Vila Cretti – neste município. Recebimento e aber-
tura dos envelopes dia 04/11/21 às 09:30 horas.Edital dis-
ponível 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.

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

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

DocuSign Envelope ID: 1C59E0CA-AAC7-4AEB-B6A3-1705BFA4A20E
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AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 123/2021
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de utensílios, destinados 
as cozinhas das unidades escolares e item para equipar Cempis novas da Secretária de 
Educação;  e carrinho coletor de lixo (tipo gari) para equipe de varrição da Secretária de 
Serviços Municipais,  do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 03 de Novem-
bro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 124/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos para processamento de hortifrútis da Secretaria de 
Agricultura - Convênio SAA-PRC-2019/00096 (processo digital) emenda impositiva do De-
putado Estadual José Antônio Barros Munhoz como apoio a pequenos produtores rurais da 
APPR (Associação de Pequenos Produtores Rurais 22 de Outubro). DATA DE ABERTURA: 
03 de Novembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2021
OBJETO: Aquisição de conjuntos odontológicos, destinados para atender as necessidades 
do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO,  de acordo com as especificações téc-
nicas e condições do Anexo I – termo de referência, orçamento impositivo dos vereadores, 
Luiz  Roberto Tavares e Sonia Regina Rodrigues, conforme portaria 3.389 de 10/12/2020, 
para enfrentamento COVID 19, secretaria de Saúde do Município de Mogi Mirim/SP. DATA 
DE ABERTURA: 04 de Novembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 126/2021
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de EPIS e uniformes, 
destinados para as Secretarias de Serviços Municipais, Secretária de Saúde, Secretária de 
Suprimentos e Qualidade (frota) e Secretaria de Segurança Pública (bombeiro– impositivo 
do vereador Geraldo Bertanha - GEBE), do município de Mogi Mirim/SP DATA DE ABER-
TURA: 04 de Novembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 127/2021
OBJETO: Aquisição e instalação de playground’s para as praças municipais através de 
emendas destinadas do Orçamento Impositivo dos Ex-Vereadores André Mazon, Gerson 
Rossi Junior, Jorge Setoguchi, Manoel Eduardo Palomino e Vereador Luis Roberto Tavares 
e Aquisição de equipamentos para implantação de Academias ao Ar Livre através do orça-
mento impositivo 2021, das emendas dos Vereadores Luiz Roberto Tavares e Tiago Cesar 
Costa, Secretária de Esporte, Juventude e lazer do Município de Mogi Mirim/SP. DATA DE 
ABERTURA: 05 de Novembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/2021
OBJETO: Aquisição de mobiliários, destinados para diversas secretarias, e quadro de aviso 
destinado para a secretaria de Educação, do Município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABER-
TURA: 14 de outubro de 2021, às 09 horas.

O edital estará disponível aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.br e 
www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria 
de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos telefones: 
(19) 3814.1044/3814.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@gmail.com. 
Mogi Mirim, 28 de setembro de 2021.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

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

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO nº 022/2021. Edital de 24/09/2021. OBJETO: Aquisição de tubos coletores corrugados SN8 
DN/DE 200mm e tampões em Fo.Fo. DN600 classe D400 para uso em obras dos bairros São Jorge, Espelho D’Água, 
Chácaras Itamar e Maltoni. TIPO: Menor Preço por Item. ABERTURA: às 09:30 do dia 18/10/2021. Editais disponíveis 
para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) gratuitamente.

Claudia Santos Fagundes / Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 154/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2021 - EDITAL Nº 75/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 04 de Novembro de 2021, às 09h00min, será realizado o credencia-
mento e recebimento dos envelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação e 
no dia 05 de Novembro de 2021, às 09h00min, será realizada a etapa de lances e negociação, bem 
como análise dos documentos habilitação, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 
de novembro, nº 75, Centro, aberta através do Edital nº 75/2021 na modalidade Pregão Presencial do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA EU-
ROPA/SP, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumen-
to convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de 
Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem 
ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.
sp.gov.br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 28 de setembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 07/2021

OBJETO: Chamamento Público para patrocínio do CORAL MUNICIPAL 
DE SANTA BÁRBARA D’OESTE para contratação do regente/maestro.
Os potenciais patrocinadores terão o prazo de 10 dias para a 
demonstração de eventual interesse em face do objeto, por meio de 
protocolo de intenção, cláusula 4.1 (Os interessados devem protocolar 
a intenção no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, endereçado à 
Secretaria de Cultura e Turismo, podendo tal prazo fixado ser renovado 
por iguais períodos até o esgotamento da necessidade municipal ou a 
critério da Administração Pública.
O documento deverá conter:
I – a qualificação da pessoa física ou jurídica interessada;
II – a indicação do gênero ou serviço a que se está disposta patrocinar.
4.2. Os projetos técnicos poderão ser solicitados à Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, cuja informação será prestada oportunamente.
O Edital completo poderá ser adquirido pelos interessados, pelo site da 
Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br.

Santa Bárbara d’Oeste, 28 de setembro de 2021
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 338/2021 

Processo Administrativo no 130084/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES 
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de livros didáticos de língua inglesa para o 
ano letivo de 2022, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 3.492.647,69 (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, 
seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 14 de outubro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 14 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 14 de outubro 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, 28 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 ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da  Universidade Estadual  de Campinas-UNICAMP o Pregão Eletrônico 
PE-HC nº 736/2021, Processo 15P-11871/2019 Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00523, do tipo 
menor preço unitário, destinado a Registro de Preços de Berço Hidráulico para UTI, conforme discriminado no 
Anexo I.   O  prazo de entrega  das propostas eletrônicas será  até o dia 14/10/2021 às 09:30  horas, sendo que a 
sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra 
encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de  Clínicas

Processo Administrativo 817/2021 - Processo Licitatório 118/2021 – Pregão 
29/2021. Objeto: Aquisição de roçadeira hidráulica de 1700 mm, com cor-
reia, cardan e sem roda, para atender as necessidades da Secretaria de 
Obras e Logradouros. Edital de Rerratificação. Considerando a necessida-
de de atualizar os orçamentos, que deve ser efetivado em período inferior 
a 06 (seis) meses da data de abertura do certame, conforme assente en-
tendimento do Eg. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 1 – A data 
prevista para o acolhimento das propostas e julgamento do certame passa 
a ser o dia 14 de outubro de 2021, às 09 horas. 2 – As demais cláusulas 
e condições permanecem inalteradas. Castilho – SP, 24 de setembro de 
2021. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0009/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E- 7.460/2021 HOMOLO-
GO a decisão da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações, 
ADJUDICANDO o objeto que visa a Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de administração gerenciamento, emissão e for-
necimento de vale alimentação, na forma de CARTÃO ELETRÔNICO COM 
CHIP  OU TARJA MAGNÉTICA, de 1.285 até 1.800 servidores públicos e 
frentes de trabalho por mês, que serão utilizados para aquisição de gêneros 
alimentícios em hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, 
padarias, comércio de laticínios e/ou frios, açougues, peixarias, hortimer-
cado, armazéns e assemelhados, para a empresa MEGA VALE ADMINIS-
TRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
21.922.507/0001-72. Referente ao critério de julgamento de menor taxa de 
administração, que foi arrematado por – 10,04% (dez virgula quatro por 
cento negativos). Embu Guaçu, 28 de setembro de 2021, José Antônio Pe-
reira – Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                  AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 455/2021
OBJETO: Prestação de Serviços de instalação de conjuntos de iluminação 
pública (IP), padrão CPFL.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/10/2021, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 18/10/2021, às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 465/2021
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de material hospitalar ou 
ambulatorial.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/10/2021 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/10/2021 às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 472/2021
OBJETO: Registro de preços para prestação de serviços de instalação de 
telas mosquiteiras em portas e janelas, com fornecimento de materiais.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/10/2021, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 26/10/2021, às 09h.

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

Piracicaba, 28 de setembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini
   Chefe da Divisão de Compras  

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 75/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2021
PROCESSO Nº 3733/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
75/2021 - PROCESSO Nº 3733/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FOR-
NECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMA DESTINADO À 
GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DO ACERVO FÍSICO E ELETRÔNICO 
DA PREFEITURA. MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 
19 de outubro de 2021, às 14:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de 
Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua 
Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 57/2021. Os 
interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da 
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreen-
dido entre 9 horas às 16 horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega 
de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações 
pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 28 de setembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

ERRATA
Publicado no as em 25/09/2021, Caderno Nº 5.790, pág. C10

TOMADA DE PREÇOS 11/2021

Onde se lê: 
1. R. Maluf Engenharia e Construções LTDA. – INABILITADA
2. Fazeg Projeto e Construções LTDA – HABILITADA

Leia-se:
1. Bramer Construtora e Paisagismo EIRELI. – INABILITADA
2. Fazeg Projeto e Construções LTDA – HABILITADA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 308/2021 

Processo Administrativo no 126370/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de café em pó, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 242.910,00 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e dez reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 14 de outubro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 14 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 14 de outubro 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, 28 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021
EDITAL Nº 116/2021

PROCESSO Nº 127/2021
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
aquisição de peças de reposição para máqui-
nas John Deere e Komatsu. O Edital está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 18 de outubro de 
2021, às 09h00. Maiores informações, na Ge-
rência de Compras, Licitações e Contratos do 
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. In-
daiatuba, 28 de setembro  de 2021. Engº Pedro 
Claudio Salla - Superintendente 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2021
EDITAL Nº 117/2021

PROCESSO Nº 128/2021
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
aquisição de peças de reposição para má-
quinas Case e JCB. O Edital está disponível 
gratuitamente através dos sites: www.bbmnetli-
citacoes.com.br e www.saae.sp.gov.br. Este 
Pregão será realizado de forma ELETRÔNICA, 
através da BBM – Bolsa Brasileira de Mer-
cadoria, na data de 14 de outubro de 2021, 
às 09h00. Maiores informações, na Gerência 
de Compras, Licitações e Contratos do SAAE, 
através do telefone: (19) 3834-9430. Indaiatu-
ba, 28 de setembro  de 2021. Engº Pedro Clau-
dio Salla - Superintendente 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se aberta na Seção de Compras do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha o PREGÃO ELETRONICO n.° 
199/2021, tipo menor preço, destinado à AQUISIÇÃO DE MAMOGRAFO, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA - Processo 
2021/21477, com encerramento dia 14/10/2021 às 11:00 horas. O Edital na íntegra para consulta e retirada estarão dispo-
níveis no site www.bec.sp.gov.br e www.imprensaoficial.com.br

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha

“Dr. Álvaro Simões de Souza”

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 231/2021 - Pregão Eletrônico nº 057/2021
Registro de Preços nº 048/2021

Início: 28/09/2021 – Encerramento: 14/10/2021 – Horário 09h00.. Abertura da 
Sessão: 14/10/2021 – Horário: 09h00.. Endereço Eletrônico: WWW.VIRADOURO.
SP.GOV.BR (http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS. 
PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006. A Divisão de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, 
abertura de certame, com objeto acima especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-
ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá 
ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregão.
viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao certame estarão disponíveis 
através do site: www.viradouro.dioe.com.br. 

Viradouro/SP, 28 de setembro de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0005/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E- 6.568/2021. ADJUDI-
CANDO objeto da presente licitação consiste no Registro de Preços, para 
futura e eventual contratação de empresa especializada em Arbitragem, 
para o Campeonato Municipal de 2021. 1 Divisão, 2 Divisão, 3 Divisão e 
Veteranos, com 190 jogos, conforme requisição da Secretaria Municipal 
de Esporte HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente para Julga-
mento de Licitações, para a empresa JOÃO ROCUMBACK RASQUINHO 
EVENTOS EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.048.922/0001-98. Referente 
ao critério de julgamento de menor preço global no valor de R$55.990,90. 
Embu Guaçu, 28 de setembro de 2021, José Antônio Pereira – Prefeito 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2021

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 08 de outubro de 2021, às 08h00 min, através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 048/2021, 
aberto através do Processo nº 066/2021, Edital nº 055/2021, tendo como objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, conforme especificações técnicas 
contidas no edital regulador do certame. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retira-
dos ou consultados no Paço Municipal na Sala de Licitações, na Rua 21 de Março, 384, Centro, no ho-
rário normal de expediente, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 
17h00min, ou baixado gratuitamente através dos endereços eletrônicos: www.santaernestina.sp.gov.br 
e www.portaldecompraspublicas.com.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.

Santa Ernestina, aos 28 de setembro de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021-FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 13240/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 29 de setembro ao dia 11 de outubro 
de 2021, das 08:00 às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Célula de Gestão 
de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/
BAURU, localizada na Avenida Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim 
Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, 
ramal 3606 ou 3356, ou pelo site www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL 
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021 - FAMESP/BAURU, REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 056/2021 - FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 13240/2021 - FAMESP/
BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS EM CONSIGNAÇÃO 
PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ORTOPÉDICO SEM ANTIBIÓTICO E KIT DE 
CIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA 
FAMESP: HOSPITAL DE BASE DE BAURU E HOSPITAL ESTADUAL BAURU PELO 
PERÍODO DE 12 MESES, do tipo menor preço por item ofertado, em conformidade 
com o disposto no Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 13 de outubro 
de 2021, com início às 09:15 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 04/2021
Processo Administrativo nº 243/2021

Objeto: “CONCORRÊNCIA DO TIPO TÉCNICA PARA CONCESSÃO DE 
DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO 
DE CORDEIRÓPOLIS PARA A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE INSTITUI-
ÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICÍPIO”.
Data da Sessão: 04/11/2021 
Horário: 09:00 horas
O edital da Licitação acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio ele-
trônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITA-
ÇÕES.

Cordeirópolis, 28 de Setembro de 2021.
Carlos Alberto Piola Filho

Diretor de Compras -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Adjudicação d Homologação

Tomada de Preços 02/2021
Objeto: Contratação de empresa para contratação de ponte de concreto armado 
localizado na rodovia Candido José Garcia Km 16 com fornecimento de material, 
mão de obra, ferramental e equipamentos, conforme especifi cações no termo de 
referência, para atender as necessidades do município de Cajuru/SP –Termo de 
convênio 024/630/2021. À vista dos elementos informativos constantes do presente 
processo, e em especial, a decisão do Presidente e Equipe de Apoio da Comissão 
Municipal de Licitações encarregada de julgar e processar a Tomada de Preços nº 
02/2021 ,homologo e adjudico a licitação, promovida para Contratação de empresa 
para contratação de ponte de concreto armado localizado na rodovia Candido José 
Garcia Km 16 com fornecimento de material, mão de obra ,ferramental e equipamentos 
,conforme especifi cações no termo de referência , para atender as necessidades 
do município de Cajuru/SP –Termo de convênio 024/630/2021,conforme planilhas, 
cronogramas, memorial descritivo e projetos anexos ao edital, em regime de empreitada 
por preço global. Cajuru/SP 29 de setembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão nº 28/2021.

 Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de 
serviços de limpeza e manutenção com o fornecimento de mão de obra, insumos, 
ferramentas e equipamentos. Á vista dos elementos informativos constantes do presente 
processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de 
julgar e processar o pregão nº 28/2021 homologo e adjudico a licitação, promovida 
para Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de 
limpeza e manutenção com o fornecimento de mão de obra, insumos, ferramentas e 
equipamentos. Cajuru/SP 29/9/2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal.

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

TOMADA DE PREÇOS n° CIAP-164/0034/2021
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se acha aberta a 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° CIAP-164/0034/2021, Processo Nº CIAP-2021164120, do tipo MENOR PREÇO, 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção da nova sede do 1ºSubgrupamento do 
9ºGrupamento de Bombeiros, imóvel localizado à Avenida Cavalheiro Paschoal Innechi, 1538, Jardim Independência, Ribeirão 
Preto/SP, sob o regime de empreitada por preço global, com fornecimento total de materiais e mão-de-obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, 
São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W 
para gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 15 de outubro de 2021, às 09:00 horas, por ocasião da realização da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os componentes 
da Seção de Finanças.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

REDESIGNAÇÃO DE DATA DO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
459/2021 – PROCESSO 13.309/2021

Objeto: Contratação de empresa para serviços de 
impressão (outsourcing) com fornecimento de 
equipamentos, insumos, manutenção preventiva 
e corretiva, como também serviço de controle e 
contabilização das impressões exceto papel, bem 
como os serviços de operacionalização da solu-
ção por meio de software especí� co. Secretaria 
Municipal de Educação. Considerando o feriado 
do dia 12 de outubro,   � ca redesignada a data 
de processamento do pregão conforme segue: 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
15/10/2017, 08h30min e abertura a partir das 
08h32min. O edital, na íntegra, e demais  informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

REDESIGNAÇÃO DE DATAS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2021

Objeto: permissão de uso á titulo precário das 
instalações da lanchonete localizada nas depen-
dencias do centro de treinamento das autoescolas 
(av. Feliciano Sales da Cunha, nº 1745, distrito in-
dustrial “Waldemar de Oliveira Verdi”) – Sec. Mun. 
Administração. Visando aumentar a competitivi-
dade do certame, comunicamos que foi alterada 
a data de apresentação dos envelopes e da sessão 
de abertura do envelope com a documentação de 
habilitação para: Data limite para entrega dos en-
velopes: Dia 03/NOVEMBRO/2021 às 17:00 horas 
- Data sessão pública de abertura dos envelopes: 
Dia 04/NOVEMBRO/2021 às 08:30 horas. Local da 
entrega dos envelopes e da sessão da licitação: Di-
retoria de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto 
Andaló, 3030, 2º andar, Centro. Publique-se para 
conhecimento dos interessados e, � ca desde já 
fazendo parte integrante do instrumento convo-
catório, sendo válido para todos os efeitos legais o 
documento original encartado nos autos, a dispo-
sição dos interessados.  

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n.° 548/2021, processo 
13.888/2021 objetivando Registro de Preços para 
aquisição de kits pedagógicos em atendimento 
aos alunos da rede municipal. Secretaria Munici-
pal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 18 /10/2021. ,às 8h30min e aber-
tura a partir das 8h32min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 509/2021, proces-
so 14.019/2021 objetivando o registro de preços 
para aquisição de marmitex em atendimento aos 
pacientes das unidades de pronto atendimento 
(UPAs) e para as unidades de internação CO-
VID-19.  O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 15/10/2021, às 8h30min e abertura a partir 
das 8h32min. O edital, na íntegra e demais infor-
mações encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que: * às 10:00 horas do dia 15/10/2021, 
realizará a abertura dos envelopes referentes 
à Reabertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
034/2021, que tem como objeto a “AQUISIÇÃO 
DE CAMINHÃO 0KM, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.” O 
valor do Edital é de R$ 20,00 (vinte reais) cada, 
mediante recolhimento ao Tesouro Municipal, 
ou gratuitamente através de solicitação por 
e-mail: licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br 
e site http://camposdojordao.sp.gov.br/Licita-
coes/; O Edital e maiores informações poderão 
ser obtidas no Departamento de Licitações, si-
tuado a Rua Frei Orestes Girardi, nº 893, Vila 
Abernéssia, neste Município, de segunda à 
sexta feira, no horário das 11:00 às 16:00 hrs, 
ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685. Campos do Jor-
dão, 28 de setembro de 2021. Lucineia Gomes 
da Silva - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÕES:
Concorrência Pública nº 11/21 - P.A. nº 29563/21 - Objeto: 
Contratação de empresa especializada para construção de 
creche na Vila Cretti – neste município. Recebimento e aber-
tura dos envelopes dia 04/11/21 às 09:30 horas.Edital dis-
ponível 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.

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

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

A7gazetasp.com.br
Quarta-feira, 29 De setembro De 2021 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1008432-86.2018.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis 
Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ SOARES 
TEIXEIRA FILHO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 
42.275.830-9,  CPF 420.822.928-43,  que Abax 
Securitizadora S/A lhe ajuizou, e a outra, ação de 
Execução para cobrança de R$ 76.889,04, representada 
pelas Notas Promissórias 952760 e 8377, anexas aos autos. 
Estando o executado em local ignorado, foi determinada a 
citação por edital, para que em 03 dias úteis, após os 20 dias 
supra, pague o débito atualizado (caso em que a verba 
honorária será reduzida pela metade), sob pena de penhora, 
ou ofereça Embargos em 15 dias úteis, facultado ao 
executado neste prazo, reconhecendo o crédito do 
exeqüente e depositando 30% do valor em execução mais 
custas e honorários advocatícios, requerer o pagamento do 
restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês. Em caso de revelia, será 
nomeado curador especial. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 25 de agosto de 2021.

 
 
 
 
 

 

Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 1039182-80.2017.8.26.0001. A Dra. Ariane de Fátima Alves Dias 
Paukoski Simoni, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível – Foro Regional I - Santana. Faz Saber a SILVANA LESSA, CPF 
087.207.478-10, que ENSINOSUPLETIVO ALIADO LTDA, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, 
para cobrança de R$ 9.060,49 (janeiro/2020 – fls. 113/114, dos autos), referente ao Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais. 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 de honorários 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 
converter se em PENHORAO ARRESTO procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente via Bacenjud no 
valor de R$ 199,78 - fls. 118/120 e Decisão de fls. 121 dos autos. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC/2015). Será o presente edital, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de setembro de 
2021. 

Processo Digital nº: 0006403-41.2021.8.26.0004 Classe: Assunto: Cumprimento de 
sentença - Contratos Bancários Exequente: Banco Bradesco S/A Executado: Gf Brasil 
Importação e Comércio Ltda EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 
Nº 0006403-41.2021.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GF BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, 
CNPJ07.671.216/0001-28 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Banco Bradesco S/A. Encontrando-se a ré 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$ 146.673,39 – atualizado até agosto/2021, 
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 a 
executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 2021.

Processo Digital nº:1049888-58.2013.8.26.0100  Classe: Assunto: Execução de Título 
Extrajudicial - Contratos Bancários Exequente: BANCO BRADESCO S/A Executado: PLATIN 
TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA e outro EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 
DIAS.PROCESSO Nº 1049888-58.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PLATIN TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA, 
CNPJ06.880.791/0001-78 e ABRÃO MARKOVITS, CPF 273.142.908-9, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S/A, que foi 
efetuada a penhora das quantias de R$ 2.295,58 (fls. 257) e R$ 86,36 (fls. 259) em conta corrente 
de sua titularidade. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
intimação da penhora por edital, para que no prazo de 05 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias 
supra, ofereçam impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1001984-37.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Paula Garcia, Construtora Irmãos Lico Ltda, Sr. Antonio Claudino Alves Lico, Joaquim Francisco Gomes, Sergio 
Sinzato, Wagner Makmud, Paula Garcia, Alexandre Banhos Noguês, PAULA GARCIA, ALEXANDRE BANHOS NOGUÊS, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Angela Maria Altieri de Oliveira, Antonietta 
Altieri de Oliveira e Oswaldo Franchini de Oliveira, Espólio ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel 
situado na Rua Coronel Octavio Azeredo, nº09, Vila Mazzei, São Paulo-SP, CEP:02311-110, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse PROCESSO 1041403-
88.2021.8.26.0100. O Doutor Sidney da Silva Braga, Meritíssimo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional Central – Comarca da 
Capital/SP. na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, terceiros incertos e eventuais ocupantes do imóvel 
objeto desta ação que MARCUS VINICIUS PAGNI Ajuizou ação de Reintegração de posse, objetivando a retomada da posse do imóvel 
situado à Rua José Getúlio nº 240, 242 e 242A, Bairro da Aclimação, nesta cidade de São Paulo e a fim de não se alegar nulidade na citação 
e, tratando-se de ação possessória multitudinária, serve o presente edital para levar ao conhecimento geral que se trata de ação de 
reintegração de posse visando a procedência da ação e a retomada do imóvel descrito na inicial. Para se evitar alegação de nulidade, nos 
termos do artigo 554, § 1º do Código de Processo Civil expediu-se o presente edital para que no prazo de 15 dias apresente contestação, 
consignando que o prazo para contestar a ação contar-se-á a partir do término do prazo estabelecido no edital. Não sendo contestada a 
ação, presumir-se-ão aceitos, pelos terceiros incertos e eventuais interessados, como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. NADA MAIS.  São Paulo, 08 de setembro de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo 20 dias. PROCESSO Nº 1037742-04.2021.8.26.0100. O Dr.Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, Juiz de 
Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a JANAKI NAYAR, CPF nº 126.378.298-18, que por parte de 
FÁBIO NUNES LIMA, foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 17.200,18 (Abril/2021). referente débitos 
relativos a nota promissória anexa aos autos. 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, 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. São Paulo, 23 de 
setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0026419-75.2019.8.26.0007. O MMº Juíz de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr. Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
FRANCIMAR FERNANDES DOS SANTOS, Brasileiro, CPF 008.191.952-27, com endereço à Rua Paulina Augustin, 14, casa 01, Vila 
Robertina, CEP 03807-400, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de sentença, movida por JOSÉ DOS 
SANTOS NUEVO – ME, CNPJ. 06.180.571/0001-31. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua 
INTIMAÇÃO dos valores bloqueados no presente autos as fls.104/105 (R$ 603,40), em nome da executada junto ao sistema SISBAJUD, 
para que em 20 dias se manifeste quanto ao disposto no § 3º do art. 854 do Código de Processo Civil, a contar após o prazo deste edital. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de 
setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO – Prazo de 20 Dias. Processo nº 0001109-17.2021.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dr. Adevanir Carlos Moreira da Silveira, na forma da Lei. Faz Saber a Brenda Ligia Arruda Monteiro Ssantos, CPF 
329.454.448-01, que PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA, ajuizou ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada 
procedente e condenou a executada ao pagamento de R$ 16.225,78, atualizado até (Dezembro/2020) e demais cominações legais. 
Estando a ré em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 
15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, que nos termos do artigo 525 do 
CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 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 30 DIAS. Processo nº 1005688-74.2016.8.26.0224. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dra. Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a THIAGO ALMEIDA DA SILVA, CPF. 323.218.748-05, 
que PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA, ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 10.788,34 (Fevereiro/2016), referente ao Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes, onde o requerido deixou de pagar as mensalidades escolares vencidas nos 
meses de Fevereiro á Dezembro de 2014, conforme consta nos documentos anexados nos autos. Estando o requerido em lugar ignorado, 
expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 30 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de 
honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 700, 701, 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-
se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado 
na forma da Lei. Guarulhos, aos 31 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0028137-51.2021.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 40ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Paula da Rocha e Silva Formoso, na forma da Lei, etc. Faz Saber a STUDIO DECOR - ARQUITETURA DE 
INTERIORES E COMÉRCIO DE MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA. – EPP, na pessoa do representante legal, que por este Juízo, tramita 
ação de Cumprimento de sentença, movida por Rogério Oliveira de Paula, CPF 230.899.748-60, ora julgada procedente e condenou o 
executado ao pagamento de R$ 34.520,97 atualizado até (Julho/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, 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, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 
16 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0000709-03.2021.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro Regional I – Santana/SP, Dr. ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. Faz Saber a MARCIA CRISTINA 
GUARALDO, CPF 525.289.878-20, que MENEZES E REBLIN ADVOGADOS REUNIDOS, ajuizou ação de Cobrança de Honorários, em 
fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou a executada ao pagamento de R$ 7.695,93, atualizado até 
(Novembro/2020) e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a executada em local ignorado, 
expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa 
(Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde a 
executada poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, 
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de Setembro de 2021. 
 
Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. Processo nº 0033270-74.2021.8.26.0100 (Cumprimento de Sentença). Processo Principal nº 
1004544-45.2016.8.26.0554. A Dra. Daniela Dejuste de Paula, MMª Juíza de Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz 
Saber a GOLDEN PLANEJADOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA, CNPJ.13.051.851/0001-05, na pessoa de seu 
representante legal, que GUILHERME SARTORI RODRIGUES, CPF.377.746.738-30 e RG. 44.013.613-1, ajuizou ação Ordinária, ora 
julgada procedente e condenou o executado ao pagamento de R$ 65.069,45 atualizado até (Agosto/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, 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), artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, publicado e afixado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1000490-56.2018.8.26.0654. O MMº Juiz de Direito da Vara Única do Foro de 
Vargem Grande Paulista/SP, Dr. LUIGI MONTEIRO SESTARI, na forma da Lei, etc. Faz Saber a RAFAELA GOMES NASCIMENTO, RG 
43057079-X e CPF 447.661.128-14, que VILLA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, ajuizou ação de Execução de 
Título Extrajudicial para cobrança de R$ 16.210,21 (Março/2018), onde a executada deixou de pagar as parcelas vencidas entre 20/05/17 e 
20/02/18, referente o Lote nº 06 – Quadra “P”, Loteamento Villa Rica, conforme documentos anexados nos 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, ofereça 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 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 Vargem Grande Paulista, aos 08 
de setembro de 2021. 
 
 
 

3ª Vara Cível, do Foro de Bragança Paulista –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO Nº 1009149-36.2019.8.26.0099 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). André Gonçalves Souza, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) RENAL COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ENXOVAIS LTDA., CNPJ nº 
07.498.141/0001-25 , que Philippe Petiot, ajuizou uma ação Monitória para recebimento de R$ 
28.805,82 (12/2019). Estando o réu em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 30 supra, pague o valor supra devidamente corrigido e acrescido de honorários 
advocatícios de 5%, que o tornará isento das custas processuais ou, no mesmo prazo, apresente 
embargos, sob pena de constituir título executivo judicial, ficando advertido de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bragança Paulista-SP. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Metalúrgicas, Mecânicas, de Materiais Elé-
tricos e Eletrônicos, Siderúrgicas, Fundidos, Automobilísticas, Autopeças e Aeroespacial de Itu, Porto 
Feliz, Boituva e Cabreúva, entidade sindical representativa de classe profissional reconhecida pelo 
MTE em 17/02/1955, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 50.234.384/0001-85, com sede social na Rua 
Euclides da Cunha, 127 – CEP 13.300-015, Centro, na cidade de Itu, Estado de São Paulo, por seu 
diretor Presidente no uso das atribuições e previsões do Estatuto Social da Entidade, convoca toda 
a categoria profissional dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Metalúrgicas, Mecânicas, de 
Materiais Elétricos e Eletrônicos, Siderúrgicas, Fundidos, Automobilísticas, Autopeças e Aeroespacial 
de Itu, Porto Feliz, Boituva e Cabreúva, assim entendidos os trabalhadores a que se refere o Estatuto 
Social da entidade, da base territorial compreendida pelos Municípios de Itu, Porto Feliz, Boituva e 
Cabreúva, associados e não associados da entidade, para participar da Assembléia Geral Ordinária 
que se realizará no dia 01 de outubro de 2021, às 17h30min em primeira convocação, e em 
não sendo obtido o quorum, às 18h30min em segunda convocação, com qualquer número de 
presentes, na sede social da entidade, situada na Rua Euclides da Cunha, 127 – CEP 13.300-015, 
Centro, na cidade de Itu, Estado de São Paulo, para o fim de discutir e deliberarem, especificamente, 
sobre a seguinte ordem do dia: a) tendo em vista a pauta de reivindicações apresentada para as nego-
ciações inerentes a data base/2021, apresentação, discussão e deliberação sobre a contra proposta 
apresentada pelos Sindicatos Patronais: Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas (Sindimaq), 
Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Estado de São Paulo (Si-
naees); Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores ((Sindipeças), 
Sindicato Nacional da Indústria de Forjaria (Sindiforja), Sindicato da Indústria de Parafusos, Porcas, 
Rebites e Similares no Estado de São Paulo (Sinpa); Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais 
e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (Simefre), Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais 
não Ferrosos no Estado de São Paulo (Siamfesp), Sindicato da Indústria de Artefatos de Ferro, 
Metais e Ferramentas em geral no Estado de São Paulo (Sinafer); Sindicato Nacional da Indústria de 
Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos (Sicetel), Sindicato da Indústria de Esquadrias e Constru-
ções Metálicas do Estado de São Paulo (Siescomet); Sindicato da Indústria de Refrigeração, Aqueci-
mento e Tratamento de Ar no Estado de São Paulo (Sindratar); Sindicato da Indústria de Condutores 
Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais não Ferrosos no Estado de São Paulo (Sindicel); Sindi-
cato da Indústria de Fundição no Estado de São Paulo (Sifesp); Sindicato Nacional da Indústria de 
Estamparia de Metais (Siniem); Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP); Sindicato 
da Indústria de Lâmpadas e Aparelhos Elétricos de Iluminação no Estado de São Paulo (Sindilux); 
Sindicato da Indústria de Funilaria e Móveis de Metal do Estado de São Paulo (Sifumesp); Sindicato 
da Indústria de Artigos e Equipamentos Odontológicos, Médicos e Hospitalares do Estado de São 
Paulo (Sinaemo); Sindicato Nacional da Indústria de Rolhas Metálicas (Sinarme); Sindicato Nacional 
das Indústrias de Materiais de Defesa (Sinde); Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e 
Acessórios do Estado de São Paulo (Sindirepa; Sindicato da Indústria Mecânica do Estado de São 
Paulo (Sindimec); Sindicato da Indústria da Proteção, Tratamento e Transformação de Superfícies 
do Estado de São Paulo (Sindisuper). (SINDIFUPI) SINDICATO DA INDÚSTRIA DE FUNILARIA E 
PINTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO ,b) apresentação, discussão e deliberação sobre a cobran-
ça de Cota e/ou Contribuição Negocial DO NÂO ASSOCIADO em decorrência das negociações e 
celebração da Convenção Coletiva de Trabalho, cujo valor e forma de pagamento, serão definidos 
na Assembléia Geral, para todos os trabalhadores da categoria profissional, independentemente de 
serem associados ou não da entidade. c) outros assuntos.

Itu, 28 de setembro de 2021. Dorival Jesus do Nascimento Júnior-Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
PARA DELIBERAÇÃO SOBRE A VENDA DO 

IMOVEL DO CLUBE E AQUISIÇÃO DE NOVA SEDE.
O Esporte Clube Progresso, Associação sem fins lucrativos, fundado em 18 de maio de 1936, inscrito no 
CNPJ sob o N° 47.344.643/0001-16, Situado na rua Pedro Lessa n°278, Jd Prof. Francisco Morato, município 
Francisco Morato, Estado de São Paulo, Representado pelo seu presidente, Sr. Celso Soares de Aguiar, Com 
base no artigo 15, inciso |, artigo 16, artigo 17 e artigo 20, alínea ¨e¨, do Estatuto da Instituição , vem por 
meio deste CONVOCAR Todos os associados descrito no artigo 3°, com as exceções previstas no §2 e, nas 
condições descritas no artigo 11, inciso e artigo 22, para que compareçam Assembleia Geral Extraordinária 
em fiel comprimento aos artigos citados, que se realizara no dia 08 de outubro de 2021, as 20:00 horas, para 
a deliberação sobre a possibilidade de venda do imóvel do clube e a aquisição de nova sede, A Assembleia 
Geral Extraordinária se realizara na sede do clube, situado na Rua Pedro Lessa, n°278 jardim prof. Francisco 
Morato, município de Francisco Morato, estado de São Paulo.

Francisco Morato, 29 de Setembro de 2021.

3ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CAMPINAS – SP 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ANTONIO 
CESAR BUENO DE PAIVA LOPES, REQUERIDO POR ANTONIO CESAR DE PAIVA LOPES E OUTRO – PRO-
CESSO Nº1000125-02.2020.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de 
Campinas, Estado de São Paulo, Dr. GUILHERME PINHO RIBEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que 
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 10/08/2021, foi decretada 
a INTERDIÇÃO de ANTONIO CESAR BUENO DE PAIVA LOPES, CPF 188.218.998-10, declarando-o pessoa 
com deficiência de natureza mental, em caráter permanente, nos termos do artigo 2º da Lei 13.146, de 6 de julho 
de 2015, incapaz de exercer pessoalmente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, 
e nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. Marilei Bueno de Paiva Lopes. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Campinas, aos 09 de setembro de 2021. 

4ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CAMPINAS – SP 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE CAETANA CAMARGO 
MALUF, REQUERIDO POR HAMILTON JOSE MALUF JUNIOR - PROCESSO Nº1033914-26.2019.8.26.0114. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Sevalho 
Gonçalves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 09/02/2021 17:31:57, foi decretada a INTERDIÇÃO de CAETANA CAMARGO MALUF, CPF 
673.514.258-68, declarando a sua incapacidade para os atos da sua vida civil consistentes em consentir, dispor, emprestar, 
transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar atos que não sejam de mera administra-
ção, consoante o artigo 85 da Lei 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 
das Pessoas com Deficiência) e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Sr. Hamilton Jose Maluf Junior. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Campinas, aos 09 de setembro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 036/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 13/10/2021 às 08h59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
13/10/2021 ÀS 09h00.
Os interessados poderão adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM 
a ser retirado no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Cen-
tro, Prefeitura Municipal de Cabreúva, mediante entrega, de mídia virgem,ou na 
forma impressa mediante o pagamento de R$ 10,00(dez reais), a ser efetuado 
no Setor de Arrecadação, nomesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através 
de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, noendereço de 
acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Cabreúva, 28 de setembro de 2021.
Antonio Carlos Mangini

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 039/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 14/10/2021 às 08h59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
14/10/2021 ÀS 09h00.
Os interessados poderão adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM 
a ser retirado no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Cen-
tro, Prefeitura Municipal de Cabreúva, mediante entrega, de mídia virgem,ou na 
forma impressa mediante o pagamento de R$ 10,00(dez reais), a ser efetuado 
no Setor de Arrecadação, nomesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através 
de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, noendereço de 
acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Cabreúva, 28 de setembro de 2021.
Antonio Carlos Mangini

Prefeito Municipal

                    AVISO DE ALTERAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0023749-45.2020.8.26.0002 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) THIAGO ANDRE RIESES GARBUGLIO, CPF 215.387.538-20 e CAMILA MASSONI GARBUGLIO, CPF 291.903.088-
40, sócio(a) da empresa executada CETI DESIGN COM. DE MÓVEIS PLANEJADOS,  pessoa Jurídica de direito privado, 
devidamente registrada no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 18.243.778/0001-97, que foi instaurado Incidente de 
Desconsideração de Personalidade Jurídica haja vista não terem sido localizados bens e valores disponíveis para saldar débito  da 
empresa, nos autos do cumprimento de sentença n.º 1056970-75.2015.8.26.0002, na qual é exequente Renato Antunes Marques. 
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, se manifeste ou requeira as provas 
cabíveis, nos termos do art. 135 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ERRATA
Ref. ao Edital de Tomada de preço 007/2021, Processo Licitatório 1321/2021. Nas páginas 
01, 02 e 04, do Edital, ao que se refere ao “recebimento dos envelopes”, onde se lê “14 de 

setembro de 2021”, leia-se “14 de outubro de 2021”. Na pagina 04, do Edital, ao que se refere as “so-
licitações de esclarecimentos”, onde se lê “07 de setembro de 2021”, leia-se “07 de outubro 2021”. 

Cândido Mota, 28 de setembro de 2021.
João César Pecoraro

Presidente da COMUL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1000815-21.2015.8.26.0659. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Pagamento Requerente: 
Condomínio Estância Marambaia Requerido: Francisco Frerreira de Souza. Eedital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1000815-21. 
2015.8.26.0659. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara, do Foro de Vinhedo, Estado de São Paulo, Dr. Fábio Marcelo Holanda, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber ao Francisco Ferreira de Souza, RG 4470775, CPF 040.400.408-30, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por parte de 
Condomínio Estância Marambaia, alegando em síntese que o réu é proprietário do imóvel situado na Rua Matão, Quadra 83,Lote 07, no 
Condomínio Estância Marambaia, e que este deixou de pagar as taxas condominiais. 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 Vinhedo, 
aos 16 de setembro de 2021. 

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1006542-78.2018.8.26.0004. Classe: Assunto: Monitória - Duplicata Requerente: Banco Bradesco SA 
A Requerido: Br Indústria e Comércio de Gelo - Eireli - Epp e outro. Edital de Citação. Prazo de 30 dias. Processo nº 1006542-78.2018.8.26 
.0004. A MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dra. Adriana Genin Fiore Basso, na for 
ma da Lei, etc. Faz Saber a(o) BR Industria e Comércio de Gelo-EIRELI - EPP, CNPJ 17.526.030/0001-39 l e Jean Nassif Mokarzel Neto, 
CPF nº 299.011.588-93, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Banco Bradesco S/A, para cobrança de R$ 415.044,81 
(maio/2018), referente à Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo - Acordo Comercial para Desconto de Duplicatas Físicas e Escriturais, Che 
ques e Antecipação de Direitos Creditórios emitida em 09/10/2015, dos quais os executados se encontram inadimplentes com as obrigações 
contratuais. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que em 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, que deverá ser realizada nos termos do  artigo 257, II 
do NCPC, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalente a 5% do valor do débito (ar 
tigo o 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no 
silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, 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. Processo Digital nº: 1002063-08.2015.8.26.0114 Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Cheque Exequente: 
JRC Comércio de Bebidas Ltda. Executado: Ênio Zuba Filho. Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1002063-08.2015.8.26.0114. 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 Ênio Zuba Filho, Brasileiro, RG 125536550, CPF 168.255.088-57, Campinas-SP, que lhe foi proposta uma ação de  
Execução de Título Extrajudicial por parte de JRC Comércio de Bebidas Ltda, objetivando a cobrança de dívida decorrente de título, represen 
tado pelo cheque nº 001001, banco 237, no valor de R$ 5.000,00, devolvido por falta de fundos.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada as suas Citação, por Edital, para que, no prazo de 03(três)dias, pague a dívida no valor de R$ 6.225,56(valor em 28/ 
01/2015), devidamente atualizada, ou, em 15 dias, embarguem a execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de 30% do 
valor e requerer o parcelamento em 06 vezes, acrescido de custas e honorários de advogado, arbitrados em 10%, prazos estes a fluir após o 
decurso do prazo do presente edital, sob pena de penhora, ficando advertidos que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 24 de 
fevereiro de 2021. 

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1004847-58.2018.8.26.0079. Classe: Assunto: Monitória Contratos Bancários Requerente: Banco Bra 
desco S/A Requerido: Damptex Metalúrgica Indústria e Comércio Ltda Me e outro. Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1004847-
58.2018.8.26.0079. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Botucatu, Estado de São Paulo, Dr. Fabio Fernandes Lima, na for 
ma da Lei, etc. Faz Saber  a(o) Damptex Metalúrgica Indústria e Comércio Ltda- ME, CNPJ 11.904.807/0001-75, com endereço à Rua Jay 
me Contessotte, 266, Vila Real, CEP 18606-291, Botucatu-SP,e a João Carlos David, brasileiro, estado civil e profissão desconhecidos, ins 
crito no CPFnº 646.919.778-72,residente e domiciliado à Rua Cosme Fonte Lira, nº158, Cupecê, na cidade de São Paulo/SP,CEP:04.652-200, 
endereço eletrônico: não informado, que lhe foi proposta uma Ação Monitória por parte de Banco Bradesco S.A, alegando em síntese: O Au 
tor firmou com o Réu Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Simplificada–PJ, cuja assinatura do referido se deu em 18 de novembro de 
2013, em razão do qual foi disponibilizado aos requeridos Limite de Crédito que é recomposto automaticamente, durante a vigência do contrato 
,com livre movimentação em conta corrente,cujo fluxo de débito e crédito resta configurado através do demonstrativo de movimentação da con 
ta que segue juntamente com esta, e que segundo denota que o limite de crédito contratado era de R$50.000,00(cinquenta mil reais ),o qual foi 
consumido sem que houvesse sua devida compensação, causando prejuízos ao requerente,que acrescido de juros de mora, encargos e multa 
contratuais pactuados e demais consectários legais, resulta a quantia de R$ 84.066,11 (oitenta e quatro mil e sessenta e seis reais e onze cen 
tavos),da data do vencimento até a do efetivo pagamento da obrigação. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi de terminada 
a sua Citação, por Edital, para, no prazo de 15(quinze dias úteis),proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, além do pa 
gamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art.701, caput, do Novo CPC),ficando isento do pagamento de custas( 
art.701,§1º, do Novo CPC). Igualmente, será informado(a)de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. O pra 
zo será contado a partir da realização da audiência. A ausência de atendimento ou de oposição de embargos implicará na preclusão e imedia  
ta constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte (art.701,§ 2º,do NCPC). Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 
regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Será nomeado curador es 
pecial em caso de revelia (art. 257,IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Botucatu/SP, 14 de Setembro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 - PROCESSO Nº 33/2021 - EDITAL Nº 31A/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico. Tipo: Menor Preço. Interessado: Município de Taiaçu. 
Objeto: Registro de preços de pneus, câmaras de ar e protetores, conforme especi-
fi cações, quantidades e demais condições estabelecidas nos Anexo I do Edital. Ele-
mento de despesa: 33.90.30. Data e hora do início das propostas: às 08 horas do 
dia 29/09/2021. Data e hora limite para impugnação: às 17 horas do dia 07/10/2021. 
Data e hora fi nal das propostas: às 08 horas e 59 minutos do dia 14/10/2021. Aber-
tura das propostas: às 09 horas do dia 14/10/2021. Modo de disputa: Aberto e fe-
chado. Referência de tempo: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e du-
rante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF e, dessa 
forma, serão registradas no sistema eletrônico. Endereço: As propostas serão recebi-
das exclusivamente por meio eletrônico no endereço: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Em razão da retificação do edital (exclusão do subitem 6.1.6. do anexo 
I - termo de referência), foi designada nova data. Outras informações e edital completo 
através dos e-mails licitacao@taiacu.sp.gov.br e auxiliarlicitacao@taiacu.sp.gov.
br no site ofi cial da Prefeitura: http://www.pmtaiacu.sp.gov.br. 

Taiaçu, 28 de setembro de 2021. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal

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

Ata da Reunião de Diretoria realizada em 26 de agosto de 2021
1. Data, Horário e local: No dia 26/08/2021, às 14:30 horas, realizada de forma remota, nos termos do artigo 14, 
parágrafo segundo, do estatuto social da Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”). 2. Presença: Presentes 
todos os diretores da Companhia, restando dispensada a convocação. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Sergio Zimerman, 
e secretariada pelo Sr. Diogo Ugayama Bassi. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, na 
cidade do Rio Grande do Sul, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1802, Bairro Fião, São Leopoldo, Rio Grande do Sul-RS, 
e (ii) a indicação de objeto social para a referida filial. 5. Deliberações Tomadas: Instalada a reunião, após exame e 
discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, 
deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a abertura da 
seguinte filial da Companhia: (i) Localizada na cidade do Rio Grande do Sul, Avenida Getúlio Vargas, 1802, Bairro Fião, 
São Leopoldo, Rio Grande do Sul-RS. 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, o objeto 
social para a referida filial. 5.3. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários para a 
implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. 6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos 
aprovada. Mesa: Presidente – Sr. Sergio Zimerman; Secretário – Sr. Diogo Ugayama Bassi. Sra. Valéria Pires Correa, Sr. 
Luciano Rocha Sessim. Confere com a original lavrada em livro próprio. Diretores: Sérgio Zimerman, Diogo Ugayama 
Bassi, Valéria Pires Correa e Luciano Rocha Sessim. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o 
nº 462.819/21-8 em 24/09/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 283/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00002048-31 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Registro de Preços de tintas e acessórios para pintura - Recebimento das 
Propostas dos itens 01 a 15: das 08h do dia 19/10/21 às 08h do dia 20/10/21 - 
Abertura das Propostas dos itens 01 a 15: a partir das 08h do dia 20/10 /21 - 
Início da Disputa de Preços: a partir das 09h30min do dia 20/10/21 - 
Disponibilidade do Edital: a partir de 29/09/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João 
Fernandes Filho pelo telefone (19) 2116-8464.

Campinas, 28 de setembro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta nesta Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São 
Paulo, sito à Av. General Ataliba Leonel, 768, Santana, São Paulo/SP, CEP: 02033-000, LICITAÇÂO 
na modalidade TOMADA DE PREÇO n° 001/21CORE do tipo MENOR PREÇO – Processo SAP-
-PRC-04945/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFI-
CAÇÕES QUE CONTEMPLAM OS SETORES DA BASE DE ESCOLTA DO GRUPO REGIONAL DE 
AÇÕES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA E DO ALMOXARIFADO, AUTOMAÇÃO E 
FARMÁCIA, localizados na Avenida Zaki Narchi, 1563 – Santana – São Paulo - SP.
Os envelopes contendo as propostas (comercial) e os documentos de habilitação serão recebidos 
pela Unidade Contratante em sessão pública que será realizada no auditório da Coordenadoria de 
Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo, localizado na Av. General Ataliba Leonel, 
768, Santana, São Paulo/SP, CEP: 02033-000, iniciando-se no dia 15/10/2021 às 10:00 horas. O Edi-
tal na íntegra poderá ser obtido e consultado gratuitamente através do site http://www.imprensaoficial.
com.br. A versão completa contendo as especificações, desenhos e demais documentos técnicos 
relacionados à contratação, poderá ser obtida na sede da Unidade Contratante, mediante simples 
requerimento ou por meio eletrônico, no correio eletrônico rebecaribeiro@sp.gov.br. Informações adi-
cionais pelo telefone (11) 2221-4441 – Ramal 2037 ou 2028.
As visitas devem ser previamente agendadas no telefone (11) 2221-4441 – Ramal 2023 ou 2026 e 
poderão ser realizadas até o dia útil imediatamente anterior à sessão pública na Avenida Zaki Narchi, 
1563 – Santana – São Paulo - SP. COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO: 02/2021, PROCESSO: 391/2021, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM VEÍCULOS.
• Recebimento das Propostas: até às 13:00 horas do dia 15/10/2021
• Abertura das Propostas: às 13:30 horas do dia 15/10/2021
• Início da sessão de disputa: 14:30 horas do dia 15/10/2021
• LOCAL: site www.licitacoes-e.com.br . 
• Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da empresa, a modalidade e o número da 
licitação, ou ainda através do site www.guararema.sp.gov.br. Outras informações podem ser obtidas 
pelo telefone (11)4693-8013.

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
 Prefeito Municipal

7ª VARA CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - Rua Vinte e Três de Maio, 107
- Vila Tereza - CEP 09606-000 - Fone: (11) 2845-9574 - São Bernardo do Campo-
SP - E-mail: saobernardo7cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 30
dias - Processo nº 0018971-29.2019.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo,  Dr. FERNANDO
DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na  for ma da Le i ,  e tc . FAZ SABER a
LUCIMAR FARIA DA SILVA, CPF 792.034.501-49, que lhe foi proposta uma ação
de INCIDENTE de DESCONSIDERAÇÃO de PERSONALIDADE JURÍDICA por
parte de QUALITYBUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. para que possa respon-
sabil izar pessoalmente o integrante da pessoa jurídica nos autos da execução.
Encontrando-se o réu em lugar  incer to e não sabido,  fo i  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, apre-
sente 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 Bernardo do Campo, aos 19 de agosto de 2021.

Termo de Homologação de Processo Licitatório. Pregão Eletrônico No 044/2021. A Autoridade 
Competente da(o) Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, sr.(a) José Carlos de Quevedo Junior, no 
uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar 
a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, 
resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico no 044/2021, cujo objeto trata da aquisição 
REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Gabiões e Materiais Afins para a 
Secretaria de Obras e Serviços, com quantitativos máximos e condições mínimas, conforme Termo de 
Referência contido no Anexo I. RESULTADO: Item 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08: JCV COMERCIAL 
E DISTRIBUIDORA LTDA EPP. CNPJ: 16.864.240/0001-74. Valor Global: R$ 2.498.154,00. 
ARACOIABA DA SERRA, 28 de setembro de 2021. José Carlos Quevedo Junior – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1004614-80.2018.8.26.0590. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de São Vicente, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Roberto Negreiros Velloso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) LUCAS NASCIMENTO MAGALHÃES ME, CNPJ 22.479.824/0001-29, que SOUZA SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO 
VISUAL LTDA, requereu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proferida, para receber a quantia de R$ 7.380,97(07/2021). Estando 
a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e 
acrescido das importâncias de direito e de mais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o 
valor total da dívida (art. 523, §1º, do CPC, iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado. NADA MAIS.   
EDITAL DE CITAÇÃO.Prazo 30dias.Proc.1028861-49.2017.8.26.0562. O Dr. Fernando de Oliveira Mello, Juiz de Direito da 12ª 
Vara Cível de Santos/SP.Faz saber a LENIR BRAGA CAMARGO DE ALMEIDA,CPF. 003.619.728-90,que DJACI ALVES DE 
FREITAS,ajuizou uma ação de EXECUÇÃO,para cobrança da quantia de R$48.798,23(OUT/17).Estando a requerida em lugar 
ignorado,expede-se edital,para que em 03dias,a fluir após o prazo supra,pague a quantia devidamente atualizada,com os honorá-
rios advocatícios de 10%reduzidos pela metade, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, 
podendo apresentar embargos em 15 dias, ou no mesmo prazo, reconhecendo o crédito depositar 30% do valor em execução e 
requerer o parcelamento do saldo devedor em 6 vezes, com juros de 1% ao mês. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será 
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS.   
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1002737-51.2016.8.26.0663. A MMª. Juíza de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro de Votorantim, Estado de São Paulo, Dra. GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a KELLY CRISTINA SANTOS MELO, brasileira, RG 406396176, CPF. 329.521.628-24, que lhe foi proposta uma 
Ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios, CNPJ 
05.349.595/0001-09, alegando em síntese: 1) As partes, em decorrência da contemplação da Requerida, no grupo 5102, cota 192, 
celebraram em 25/09/2015, contrato de alienação fiduciária em garantia, tendo como objeto o seguinte bem: automóvel, marca 
volkswagen, modelo saveiro, cor branca, ano 2015/2015, placa FJN5360, Renavam 01047328116, chassi 
9BWKB45U9GP000938; 2) Ocorre que a Requerida não vem cumprindo com as obrigações contratuais assumidas com a 
Requerente, encontrando-se em débito, no valor atualizado de R$44.990,86 (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa reais e 
oitenta e seis centavos); e 3) Nos termos do artigo 334, § 5º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a natureza do litígio e o 
procedimento especial da presente ação, a Autora desde já manifesta desinteresse em autocomposição. Encontrando-se a Ré em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, a Ré 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 Votorantim, aos 02 de junho de 2021. 






  






  





 



   



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.298.737, 
em 21 de fevereiro de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJU-
DICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – Art. 1.242 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos 
elencados no referido dispositivo legal, apresentados por MARIA ELIANE DINIZ, brasileira, aposentada, divor-
ciada, residente e domiciliada nesta Capital, a qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, 
desde 25 de maio 2.005, e que adquiriu através de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda 
celebrado com JOSE LEONCIO DOS SANTOS e sua mulher GILVANETE SILVA DOS SANTOS; que estes 
adquiriram através de Termo de Transferência datado de 02 de março de 1989, celebrado com JOSE CABRAL 
DE OLIVEIRA FILHO e sua mulher MARIA SOARES CABRAL;  e que estes adquiriram através de Termo de 
Transferência datado de 14 de fevereiro de 1985, celebrado com WALDEMAR HERNANDEZ e sua mulher 
SEBASTIABA HERNANDEZ; que adquiriram através de Termo de Transferência datado de 12 de março de 
1979, celebrado com VALDEVINO ALVES; e finalmente, que Valdevino Alves adquiriu através de Compromis-
so Particular de Venda e Compra, celebrado com RAFIC FARKOUH e FADUL FARKOUH, sobre o IMÓVEL 
situado na Rua Augusto Fabregas, nº. 9-A, correspondente ao lote nº. 2-A da quadra “B” do loteamento 
denominado “Recanto Santo Antônio”, no 32º Subdistrito – Capela do Socorro, com área de superfície 
de 130,00m² e área construída de 251,00m², cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº. 
165.360.0016-0, imóvel esse que se acha registrado em área maior, conforme as transcrições nºs 22.493 e 
80.270, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de RAFIC FARKOUH, LUCY 
SRUR FARKOUH, FADUL FARKOUH e EDITH FARAH FARKOUH. Esta publicação é feita para dar publicida-
de de todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, 
possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, RAFIC FARKOUH, LUCY SRUR FARKOUH, FA-
DUL FARKOUH e EDITH FARAH FARKOUH, VALDEVINO ALVES, WALDEMAR HERNANDES, SEBASTIANA 
HERNANDEZ, JOSE CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, MARIA SOARES CABRAL, JOSE LEONCIO DOS SAN-
TOS, GILVANETE SILVA DOS SANTOS, JULIO FRANCISCO MENDES, JOSE DO NASCIMENTO, ODALMO 
DA SILVA, ANTONIO SERGIO DA SILVA,  JULIA ROSA DA COSTA, JOSE RAIMUNDO GOMES DA SILVA, 
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 Ge-
ral 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   24 de setembro de 2021. O Oficial.
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1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IV - LAPA - Edital de 1ª e 2ª Praça do bem abaixo descrito, conhe-
cimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO do  requerido, WILSON JOSÉ LOPES OLIVEI-
RA (CPF: 096.772.758-87), TERCEIRO INTERESSADO, DETRAN DE SÃO PAULO E BV FINANCEIRA 
S/A (CNPJ: 59.588.11\0001-03), extraída dos autos da EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TÍTULO EXE-
CUTIVO, promovida por EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS (CPF: 260.055.078-00), extraída nos autos 
do processo nº 1002545-29.2014.8.26.0004. A DRA. LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHEN, Juíza de 
Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional IV – Lapa da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos 

quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, 
e art. 884, I e II, ambos do Código de Processo Civil, regulamentado pelos Provimento CSM 2306/2015, 2427/2017 
e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguinte das Normas de 
Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, através do site da CRIS LEILÕES (www.crisleiloes.com.br), 
conduzido pela Leiloeira Ofi cial CRISTIANE FRANKLIN SIMÕES, JUCESP nº 1.058, portal de leilões on-line, levará a 
público pregão de venda e arrematação com 1ª Hasta com início no dia 04/10/2021 às 14:00 horas e com término no 
dia 07/10/2021 às 14:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde 
já designado para a 2ª Hasta com início no dia 07/10/2021 às 14:01h horas e com término no dia 27/10/2021 às 
14:00 horas, caso não haja licitantes na 1º Praça, será aceito lance de 70% do valor atualizado da avaliação conforme 
o art. 885 do NCPC, Parágrafo único. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento 
que poderão ser prestadas pelo arrematante. BEM: DIREITOS SOBRE VEÍCULO FORD ECOSPORT XLT 1.6L, cor 
prata, ano/modelo 2004/2003, gasolina, placa DLM4550, RENAVAN 00812773284 e CHASSI 9BFZE16NX48530524. 
Fiel depositário: Wilson José Lopes de Oliveira. Localização: Rua Santa Marta, nº 19, Residencial Sol Nascente, CEP 
05283-050, São Paulo - SP. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para a alienação judi-
cial eletrônica. ÔNUS: Consta Restrição de fi nanceira no RENAJUD. Consta haver débitos em aberto no DETRAN 
no valor de R$ 234,71, referente a licenciamento 2021 e multa. Financiamento em aberto com a BV FINANCEIRA 
S/A, nº 112002095, saldo devedor sem descapitalização R$ 54.347,98, veículo em garantia fi duciária. Valor da ação 
se encontra em R$ 30.253,51. Não consta nos autos haver recurso pendente de julgamento. DO VALOR MÍNIMO DA 
VENDA DO BEM: No primeiro pregão, o valor mínimo para venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial 
que corresponde R$ 21.475,00. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 70% do valor 
atualizado da avaliação judicial.  PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA:  O arrematante efetuará o pagamento à 
vista ou a prazo. Pagamento à vista: O depósito deve ser efetuado em até 24 horas do encerramento do leilão, através 
de guia de depósito judicial remetido ao juízo da causa. Pagamento parcelado: Depósito do sinal igual ou superior 
25% do valor do lance vencedor, no prazo de 24 horas do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial 
remetida ao juízo da causa, e o restante em até 30 parcelas, corrigida mensalmente pelo índice do TJSP e garantido 
por caução idônea (no caso de bens móveis), e pela hipoteca do próprio bem (no caso de bens imóveis), fi cando esta 
forma de pagamento sujeita a apreciação do M.M Juiz da causa fi cando desde já consignado que proposta de pagamen-
to do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, 
§1, §2, §4, §5, §6, §7, §8, §9 do NCPC). Decorrido o prazo sem que o arrematante não tenha realizado o depósito do 
preço ou do sinal, tal informação será encaminhada ao M.M Juízo competente para aplicação das medidas cabíveis. Os 
interessados em adquiri o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta 
por valor não inferior ao da avaliação, (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor não inferior a 70% do valor de 
avaliação atualizada. COMISSÃO: A comissão devida ao leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, comissão 
está não incluída no valor do lance vencedor (art. 266 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do 
TJSP), e deverá ser paga à vista no prazo de 24 horas do encerramento do leilão, através de DOC/TED na conta da 
gestora a ser informada, que será paga pelo arrematante, e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, 
salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzi-
das as despesas incorridas.  DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou 
através do Tel.: (11) 3562-0599, e-mail: contato@crisleiloes.com.br, ou ainda no endereço do leiloeiro na Rua Paracatu 
nº 309 sala 101 – Saúde - São Paulo/SP. Fica os EXECUTADOS, na pessoa de seu representante legal e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não 
constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo eles encontrados no endereço constante do processo, a 
intimação considerar-se-á por meio do próprio edital. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma 
da lei. LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER Juíza de Direito 1ª Cível do Foro Regional IV – Lapa da Capital/SP. 
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@ 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  ONLINE

APROX. 200 PATINETES

01 / Outubro 2021 - Sexta 9:30h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE JÓIAS E RELÓGIOS VECCHIO
85 LOTES DE JÓIAS E RELÓGIOS DIVS. 

01 / Outubro 2021 - Sexta Início14h. 
www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 50 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

06 / Outubro 2021 - Quarta 9:30h. 

 www.milanleiloes.com.br

LEILÕES TJ - SP 
LEILÃO ONLINE

1º PRAÇA: 05/10- 2ª A PARTIR DE 07/10-2021 INÍCIO 14H. 

IMÓVEIS EM BRAGANÇA PAULISTA - ATIBAIA - SP E 01 VEÍCULOS PEUGEOUT

 www.milanleiloes.com.br

PREVISUL 09 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

04 / Outubro 2021 - Segunda  16h. 

APARTAMENTOS•CASAS•IMÓVEIS COML.TERRENOS•ÁREAS RURAIS

 www.milanleiloes.com.br

CONJS. COMERCIAIS DESOCUPADOS
LEILÃO ONLINE

08 / Outubro 2021 - Terça  15h. 

CONJS. COMERCIAIS NA RUA LÍBERO BADARÓ CENTRO DE SP

 www.milanleiloes.com.br

BRADESCO IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

30 / Setembro 2021 - Quinta 11h. 

FAZENDA MESQUITA OU XAVIER E PINDAIBAL EM CIDADE OCIDENTAL-GO

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, Leiloeira Pública Oficial, JUCESP Nº 1.151, CPF Nº 308.078.218-61, leiloeira oficial da gestora GLOBO LEI-
LÕES, Plataforma de Leilão on-line, CNPJ:37.750.249/0001-24, com endereço profissional na Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela Vista, São 
Paulo - SP, 01311-200, faz saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizados pelo comitente, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico 
(On-line), por meio do site: www.globoleiloes.com.br, o bem imóvel, Matrícula nº 52.276 - 5º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São 
Paulo. O Único Leilão terá início imediato após a publicação do edital em jornal de grande circulação local, e se encerrará no dia 19 de outubro de 
2021, às 15 horas e 30 minutos. Deverá ser considerado o horário oficial de Brasília -DF. Será levado à leilão pelo valor de R$ 300.000,00 (Trezentos 
mil reais). Ressalte-se que os lances abaixo do valor de avaliação estão condicionados a aceitação dos comitentes vendedores, estes, podendo 
responder até o encerramento do leilão. Para que todos eventuais interessados possam ter acesso a este leilão, é publicado o presente edital, cuja 
íntegra pode ser consultada no site: www.globoleiloes.com.br. Leiloeiro Oficial: CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, JUCESP n ° 1.151.

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 1ª VARA CÍVEL DO FORO DE ITAPETININGA / SP 
- Edital de 1ª e 2ª Praça do Imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais in-

teressados na lide e INTIMAÇÃO do executado GLOBOTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 
00.425.313/0001-91), extraída dos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – CONTRATOS DE CONSUMO, pro-
movida por JOSÉ AURÉLIO MACEDO NOGUEIRA (CPF: 197.269.438-33). PROCESSO: 0004892-48.2005.8.26.0269. 
O DR. JAIRO SAMPAIO INCANE FILHO,  Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Itapetininga / SP, na forma da lei, 
FAZ SABER a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no 
artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 
e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de 
Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 
utilizando a plataforma eletrônica IMPACTO LEILÕES (www.impactoleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a 
público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início no dia 04/10/2021 às 11:00 horas e com término no 
dia 07/10/2021 às 11:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo 
licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com início no dia 07/10/2021 às 11:01 horas e com término no dia 
27/10/2021 às 11:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª Praça, será aceito lance conforme o art. 891, parágrafo único 
- Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mí-
nimo, considera-se vil o preço inferior a 60% (sessenta por cento), do valor  atualizado da avaliação. BEM: IMÓVEL – UM 
TERRENO URBANO DE FORMATO RETANGULAR, constituído por parte do lote onze (11), da quadra D, do loteamento 
denominado Vila José Salem, nesta cidade e comarca de Itapetininga, com frente para a Rua Otília de Souza Alexandre, 
dentro das seguintes medidas e confrontações: pela frente em cinco (5) metros e setenta e quatro (74) centímetros; do 
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, em vinte e cinco (25,00) metros, com o lote nove (9), matriculado sob 
nº 52.986; do lado esquerdo em vinte e cinco (25,00) metros, com parte do lote onze (11); e nos fundos, em cinco 
(5) metros e setenta e quatro (74) centímetros, com parte do lote dez (10), matriculado sob nº 74,304, encerrando a 
área de cento e quarenta e três (143) metros e cinquenta (50) decímetros quadrados. Matrícula 82.142 do Cartório 
de Registro de Itapetininga. Cadastrado junto a Prefeitura Municipal sob Contribuinte nº 1.02.350.0061.001. DO VALOR 
MÍNIMO DA VENDA DO BEM – No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% do 
valor atualizado da avaliação judicial correspondente a R$ 53.355,00 (agosto/2021). PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE 
VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: A comissão devida será de 5% sobre o 
valor da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através 
do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: juridico@impactoleiloes.com.br, ou ainda no endereço Avenida Indianópolis nº 2.029 – 
Indianópolis – São Paulo / SP. Ficam os EXECUTADOS 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-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. DR. JAIRO SAMPAIO INCANE FILHO - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível 
do Foro de Itapetininga. WWW.IMPACTOLEILOES.COM.BR 
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29/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. MA IMÓVEIS - Banco Inter - 3° Leilão. Loc.: SP. Apto em São Paulo/SP - Pagto 24 a 240 x - 36% Abaixo da 
Avaliação. 29/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - Stuhlberger. Loc.: SP. Sala Comercial 24m² - Jabaquara - São Paulo/SP. 29/09/2021 
A PARTIR DAS 15:30h. MA IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: RJ. Apto 122m² no Rio de Janeiro/RJ - Pagto em até 03x. 29/09/2021 A PARTIR DAS 
15:00h. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA. Loc.: MS, SP. Apto e Salas Comerciais em SP e MS - Pagto em até 03x. 30/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: RJ. Apto 79m² na Tijuca no Rio de Janeiro/RJ - Alienação. 30/09/2021 A PARTIR DAS 14:45h. MA 
Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: GO. Apto 58m² em Anápolis/GO - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 30/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. 
MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: RJ. Casa 300m² em Campos dos Goytacazes/RJ - Alienação. 30/09/2021 A PARTIR DAS 09:10h. MA 
Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 182m² em Jacareí/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 30/09/2021 A PARTIR DAS 11:45h. 7ª 
Vara Cível da Capital/SP - 2ª Praça. Loc.: SP. 3 imóveis no Campo Belo, 1 no Ibirapuera e 1 no Paraíso. 30/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 4ª 
Vara Cível da Lapa - 2ª Praça. Loc.: SP. Televisores, quadros e mesa de madeira. 30/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Dafiti. Loc.: MG. Tênis, 
Calças, Bolsas, Sapatos, Cintos, Camisetas. 30/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold X Xingu Agro. Loc.: SP. Televisores, Cadeiras, Mesas, 
Poltronas, Etc. 30/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold. Loc.: SP. Bens de Aptos Decorados. 30/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold 
Compartilhado. Loc.: SP. Veículos Leves, Volkswagen Tourage e BMW X5. 30/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Sold Drogasil. Loc.: SP. Monitores, 
CPU’s, Teclados, Refrigeradores, Mesas. 30/09/2021 A PARTIR DAS 12:30h. MA IMÓVEIS - Cotas Consórcios. Loc.: SP. Cotas de Consórcio de 
Imóveis e Autos - Descontos de até. 30/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold Marabraz. Loc.: SP. Leilão Marabraz Industrial e Material de 
Construção. 30/09/2021 A PARTIR DAS 17:00h. Sold MFM Arquitetura. Loc.: RJ. Compactadores tipo Sapo, Demolidores Hammer, e Motores. 
01/10/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA IMÓVEIS - CREDITAS - AF 1ª. Loc.: RJ. Apto 85m² no Irajá no Rio de Janeiro/RJ - Alienação. 01/10/2021 
A PARTIR DAS 13:00h. Sold Cury Flow Barra Funda. Loc.: SP. Bens de Apartamentos Decorados. 01/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold 
Emccamp. Loc.: SP. Bens de Apartamento Decorado. 01/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold Cury Sabará. Loc.: SP. Bens de Apartamento 
Decorado. 04/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 250m² no Jardim São Cristóvão em São Paulo/
SP -. 04/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. MA Imóveis - FGC. Loc.: DF. Prédio Comercial - Brasília/DF - 64% de deságio sobre o. 04/10/2021 A 
PARTIR DAS 13:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto - Centro - Carapicuíba/SP - Alienação Fiduciária 1ª. 04/10/2021 A 
PARTIR DAS 13:45h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SC. Apto 68m² na Vila Nova em Blumenau/SC - Alienação. 04/10/2021 A 
PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa - Tatuapé - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 04/10/2021 A PARTIR DAS 
14:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: MG. Apartamento 256m² em Ipatinga/MG - Alienação Fiduciária -. 04/10/2021 A PARTIR 
DAS 15:30h. MA Imóveis - Studio de 37m² no Brooklin. Loc.: SP. Studio de 37m², 1 vaga no Brooklin, São Paulo/SP - Até 31% Abaixo da 
Avaliação. 04/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold-Compartilhado Embu-09h. Loc.: SP. Leilão de Informática, Móveis e Eletros. 04/10/2021 A 
PARTIR DAS 14:00h. Sold Compartilhado Embu (Sombra). Loc.: SP. Eletrodomésticos, Eletroportáteis, Mobiliários. 05/10/2021 A PARTIR DAS 
09:30h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 204m² no Santo Amaro em São Paulo/SP - Alienação. 05/10/2021 A PARTIR DAS 
09:45h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto. 153m² na Vila Romana, São Paulo/SP - 1ª Praça. 05/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
MA Imóveis - FGC - 05/10/2021. Loc.: PR, SP. Imóveis em SP e PR - até 38% de deságio sobre o valor de.

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.

04/10/2021 A PARTIR DAS 14:01h. BITUR TRANSPORTADORA. Loc.: PR. Kombi, Eixos para Ônibus. 05/10/2021 A PARTIR DAS 14:01h. 
BRASFIBRAS - CHAPAS DE FIBRA. Loc.: PR. Trator de Esteira, Sopradores.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

29/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Systems. Loc.: SP. Distribuidora de Alimentos Vende: Estruturas Porta Pallets. 30/09/2021 A PARTIR 
DAS 14:45h. AMG Comex. Loc.: SP. Indústria Automotiva Vende: Motores. Geradores. 30/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis - PF - 
Jardim Guedala. Loc.: SP. São Paulo/SP - Casa no Jardim Guedala, Área Total 1.548. 01/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business. Loc.: SP. 
Empresa Auto Peças Vende: Estruturas Porta Pallets. 05/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. PME Thanfer. Loc.: SP. Porta paletes, MB 708 munck, 
compressores, linha de. 05/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. AMG Comex. Loc.: SP. Industria Vende: Máquinas Operatriz, Geradores.

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.

29/09/2021 A PARTIR DAS 18:00h. Mapfre. Loc.: SP. Veículos Sinistrados e Sucatas: Ford Ranger, Honda City, Mercedes-Benz GLS350D e 
Outros.

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.

30/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - DRS C23. Loc.: SP. Barretos/SP - Terreno - 2° Leilão - Alienação Fiduciária. 30/09/2021 A 
PARTIR DAS 12:00h. MA Imóveis - 1ª Praça - Fazenda. Loc.: MT. Fazenda com 601,2602 hectares (georreferenciada).

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.  Paulo Francisco Antônio Casale Lauro - JUCESP nº 842.
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.

29/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Notre Dame Intermédica. Loc.: MG. Calandra de Acabamento, Furadeira de Bancada, Sucata de. 
29/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Techint. Loc.: SP. Caminhão Comboio, Escavadeiras, Empilhadeira. 29/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. PME 
Start Engenharia. Loc.: SP. Veículos leves e pesados das marcas, Fiat, Volkswagen. 29/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Era Técnica:13h. Loc.: 
SP. Veículos de Passeio, Caminhões Compactadores de Lixo e. 29/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. GM. Loc.: SP. Tornos, Linhas de Montagens, 
Centros de Usinagem. 29/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. PME Agroperene. Loc.: SP. Trator Valtra, Prensa de Mangueira, Grade Intermediária. 
29/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Santana Soluções Agrícolas. Loc.: SP. Guindaste MO, Caminhão Guindauto, Cavalos Mecânicos. 29/09/2021 
A PARTIR DAS 15:30h. Nacional Grafte. Loc.: MG. Escavadeiras, Mini Carregadeiras, Mobiliários, Equip. 29/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. 
Banco MB. Loc.: ES. Micro Ônibus Mercedes-Benz M Polo Senior R LO 916/48. 29/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Agrichem. Loc.: MG, SP. 
Caminhões Transbordos, Silos, Carretas Agrícolas. 29/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Arcelor Mittal. Loc.: ES. Caminhões, Sprinter, 
Empilhadeira, Peças Automotivas. 29/09/2021 A PARTIR DAS 17:00h. TIVIT. Loc.: SP. Switches, Roteadores, Nobreaks, Fontes, Etc. 30/09/2021 
A PARTIR DAS 10:00h. Tabocas. Loc.: MG. Cavalos Mecânicos, Guindaste, MRO, Peças. 30/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. Lactalis. Loc.: RS. 
Sucata de Torres de Resfriamento, Máquina de Envase. 30/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Pernod Ricard. Loc.: PB, PE, RJ. Dutos de Exaustão, 
Tanque de Armazenamento de Água. 30/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Suzano. Loc.: BA, ES, MA, SP. Extintores Resil, Peças Tigercat, Fusíveis, 
Materiais. 30/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Grupo Monte Sinai. Loc.: PE. Veículos da Ford, Fiat e Toyota, Caminhão Pipa Ford 2622. 
30/09/2021 A PARTIR DAS 12:30h. Claro. Loc.: MG. Ar Condicionado, Nobreak, Geradores de Energia e outros. 30/09/2021 A PARTIR DAS 
13:00h. Compartilhado 1098 A. Loc.: MG, SP. Elevadores Hanel, Gaveteiros, Armários, Mesas, Notebooks. 30/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. 
SJ AU Logística I Empreendimentos. Loc.: SP. Subestação Primária, Estações de Trabalho, Combos de. 30/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
Compartilhado 1098 B. Loc.: MG, SP. Veículos de Passeio e Utilitários. 30/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Goodyear. Loc.: SP. Rolamentos, 
Cilindro, Carregador de Pneus, Módulo de. 30/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. PME Sincinato. Loc.: MG. Ford Ranger XL, e Tratores de Esteira 
Caterpillar. 30/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Vinci Energies. Loc.: MG. Isoladores, Buchas de Pagassem, Conatos Modulares. 30/09/2021 A 
PARTIR DAS 15:30h. Dentsu Brasil. Loc.: RJ, SP. Notebooks, Desktops, Câmeras, Telefones, Monitores. 30/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. 
Usina Santa Adélia. Loc.: SP. Veículos, Cavalos Mecânicos. Colhedoras, Pás. 30/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA imóveis - EnergisaPrev. 
Loc.: MS, PB. Imóveis em João Pessoa/PB e Campo Grande/MS - 30%. 30/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. MA Imóveis - Inergus. Loc.: SE. 
Terreno em Aracaju/SE - 30% abaixo da avaliação. 30/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. MA Imóveis - EPTV. Loc.: SP. Campinas/SP - Sala 
comercial + 1 vaga - Desocupada! 30/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Andrade Gutierrez. Loc.: MT. Escavadeira Liebherr R95AC e Escavadeira 
Liebherr R944C. 30/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. CPFL. Loc.: RS, SP. Chevrolet Montana, Toyota Hilux, Volkswagen Kombi. 30/09/2021 A 
PARTIR DAS 16:30h. Fabrica Caterpillar. Loc.: PR. MRO, Comparadores de Solda, Equip de Ondas, Contador. 30/09/2021 A PARTIR DAS 
17:00h. Enel. Loc.: RJ, SP. Veículos de Passeio e Utilitários. 30/09/2021 A PARTIR DAS 17:30h. Braspine. Loc.: PR. Appliance’s Firewall Blockbit. 
30/09/2021 A PARTIR DAS 17:30h. PME Federal Máquinas. Loc.: DF, ES. Caminhões Basculantes, Caminhão Pipa Limpa. 30/09/2021 A PARTIR 
DAS 10:00h. Philip Morris. Loc.: MG, RJ, SP. Fiat Uno, Fiat Fiorino, Peugeot Expert, Renault Master e. 01/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. PME 
Oz Indústria Mecânica e Comércio. Loc.: MG. Sucatas de Curvadores, Polias, Ferramentas, Eixos, Lâmina de Serra, Luvas, Cabos, Etc. 
01/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. PME Importway. Loc.: ES, SC, SP. Quadrículos, Cadeiras, Mini Carro Elétrico, Maquina de. 01/10/2021 A 
PARTIR DAS 11:30h. Randon. Loc.: RS. Robôs ABB. 01/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. GSK Unidas. Loc.: RJ. Veículos leves. 01/10/2021 A 
PARTIR DAS 17:00h. Terex. Loc.: SP. Peças de Guindastes, Válvulas, Bobinas, Acionador de. 04/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Formula Zero 
Veículos. Loc.: PA. Veículos leves - Fiat, Volkswagen e Toyota. 05/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Toyota. Loc.: SP. Empilhadeiras de Combustão 
e Elétrica, Rebocadores. 05/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Maringá Ferro Liga. Loc.: SP. Transformadores Trifásicos, Siemens, Plainas PTL, 
Carretas. 05/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Kinross. Loc.: MG. Perfuratriz, Motores, Chapas e MRO, Perfuratriz, Motores.

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.

02/10/2021 A PARTIR DAS 09:30h. Leilão de Veículos Antigos e Diferenciados. Loc.: SC. 1º Leilão de Veículos Antigos e Diferenciados.

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. Varones Pasqual Drabach Filho - JUCESC AARC/429.
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.

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

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

twitter.com/milanleiloes

e outros comitentes

LEILÃO C/ APROX. 60 VEÍCULOS
RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

DIA 29 DE SETEMBRO 2021 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE - ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 - SÃO PAULO - SP
9BRK29BT7L0197129 - KNAPM817BK7482583 - 93Y4SRFH4LJ886077 - 9BRBC9F30K8004343 - 9BWDA45U4FT044050 - 
9BD372171E4041132 - 9BWLB45U6BP158563 - 9BM384078CB852868 - 9BM384078CB853033 - 9BFZB55PXE8935349 - 
9BD159000R9065688 - LSJW26G98C5991385 - 9BFZH55L4K8301395 - 9BD372171D4022060 - 9BRB29BT1K2219094 - 
9BWDA05U2DT024014 - 9BM384078CB853029 - 9BM384078CB853020 - 9BFZF55P0D8349813 - 93HGE6850AZ103032 - 
8A1LZLH0TFL648908 - 9BD195162E0529366 - 9BD278093Y2723181 - 8AGSA19908R110736 - 9BD17102LF7503575 - 
9BWAA05U7BP021084 - 8AP196271F4103614 - 9BM384078CB866472 - 8BCNDRFJVEG526499 - 9BD17170MB5757131 - 
8AD3CN6A85G315204 - 9BWAA45U5FP527543 - 9BG116GF0AC426939 - 9BD17106LD5821042 - 9BSK4X2B063593292 - 
9BD17106LD5873424 - 8AD2MKFWXBG047246 - 9BGKT48V0KG157034 - 9BRBD3HE9J0354625 - 93YLM2M3H8J921873 - 
9BGRP48F0DG245141 - 93W245H34B2060897 - 9BD17122ZG7600621 - 9BWAA45UXGP064624 - 9BD17106LC5745127 - 
9BFZE16F388904860 - 8BCLCRFJEG503D40 - 9BWAA05W1DP056157 - 8AC690311WA528316 - 9BD17146762598925 - 
9BD146000J3338345 - 9C2KC2500MR033265 - 9C2KD0840LR007010 - 9C2KC2200KR049199 - 9C2KC2500LR070317 - 
9C2KC2200LR157076 - 9C2KC2500LR035490 - 9C2KC2200LR165468 - 9C2KC2500MR000712 - 9C2ND1110JR000080

42ª 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. 42ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0077720-64.2005.8.26.0100. Executados: requerido(s) EBF EVENTOS PUBLICIDADE MARKE-
TING EDITORA LTDA, seu representante legal EDUARDO BERZIN FILHO, seu cônjuge ANGÉLICA SOLER BERZIN - 
Casa em Atibaia/SP. Alameda Jequitibá, nº 133, Atibaia/SP - Contribuinte nº 14.104.002.00.0056987. Descrição completa 
na Matrícula nº 30.773 do 01ª CRI de Atibaia/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.097.137,13 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 548.568,56 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
12/11/2021 às 13h10min, e termina em 16/11/2021 às 13h10min; 2ª Praça começa em 16/11/2021 às 13h11min, e termina 
em 06/12/2021 às 13h10min.  Ficam os requerido(s) EBF EVENTOS PUBLICIDADE MARKETING EDITORA LTDA, seu 
representante legal EDUARDO BERZIN FILHO, seu cônjuge ANGÉLICA SOLER BERZIN, bem como os credores CON-
GREÇÃO DOS PADRES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, terceiros interessados ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RE-
CANTO TRANQUILO DE ATIBAIA, ATUAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), bem como os credores CONGREÇÃO DOS PADRES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; e demais interessa-
dos, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 
 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 10ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP. Processo nº 1003999-
34.2016.8.26.0114. Executada: CLAMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. (CNPJ 03.258.346/0001-82). 1º 
Leilão começa em 18/10/2021, às 10hs00min, e termina em 21/10/2021, às 10hs00min e; 2º Leilão começa em 21/10/2021, às 
10hs01min, e termina em 10/11/2021, às 10hs00min. Bens a serem leiloados: Móveis diversos para escritório (cadeiras, estantes 
e escrivaninha) e um notebook HP® Pavilion DM4. Ônus: Não constam ônus. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 1.616,25* – Lance 
mínimo no 2º Leilão: R$ 808,13* – 50% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão da Leiloeira: + 5% sobre o valor 
da arrematação. Leiloeira: Priscila da Silva Jordão – JUCESP 1.081. Fica a executada CLAMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
PARA INFORMÁTICA LTDA., na pessoa de seu representante legal e demais interessados INTIMADOS das designações 
supra, bem como da penhora realizada em data de 12/09/2017, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/
postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital 
completo e demais informações, acesse: www.gaialeiloes.com.br ou ligue (11) 3135-5689. Campinas, 08 de setembro de 2021.

3135-5689 gaialeiloes.com.bracesse:(11)

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1042996-53.2019.8.26.0576.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara Cí-
vel, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo de Carvalho Lorga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) EDSON FERNANDO CAPPELANI MARQUES, Brasileiro, Solteiro, Autônomo, RG 32454284, CPF 290.397.988-00, com 
endereço à Rua BENTO SANTANA BRANCO, 160, Jd Tropical, CEP 15115-000, Bady Bassitt - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Caixa Consórcios S/A - Administradora de Consórcios, alegando em síntese: que 
ajuizou a ação para recebimento de R$ 195.980,61 (abr/2020), decorrente de contrato pelo sistema consorcial (Grupo 2020-111), 
com garantia de alienação fiduciária, um veículo Ford Fusion FWD GTDI B, preta, ano 2016, PLACAS FLD4531. Encontrando-se o 
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o débito atualizado podendo, no 
prazo de 15 dias oporem embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderão comprovar o 
depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais corrigidas, sob pena de 
penhora, ficando advertidos de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 10 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO.Prazo 30dias.Proc.1017627-02.2019.8.26.0562.O Doutor Dário Gayoso Junior,Juiz de Direito da 8ªVara Cí-
vel de Santos/SP.FAZ SABER a DO VALE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME,CNPJ nº10.778.911/0001-06,que CAIXA 
CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS,lhe ajuizou uma ação de BUSCA E APREENSÃO,visando o veículo 
MARCA:MAN,MODELO:TGX 29.440 6X4 T,COR:BRANCA,ANO 2013,PLACA:OBG3495-SP,RENAVAN: 00596270763, CHASSI: 
95328XZZ8DE300675.Procedida a apreensão do bem,foi deferida a citação por edital,para que em 15dias,a fluir após o prazo su-
pra,conteste a ação,sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos versados na inicial.Será nomeado curador especial 
em caso de revelia,conforme Artigo 257 do CPC.Será o presente edital,por extrato afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009339-20.2018.8.26.0071. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr. André Luís Bicalho Buchignani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENATO 
HENRIQUE SILVA, Brasileiro, Solteiro, RG 41.182.229-9, CPF. 368.766.998-03, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios, para cobrança de R$ 26.285,28 (valor 
referente abril/2018), decorrente da adesão ao grupo de consórcios 2033, cota 433, do qual tornouse inadimplente em suas 
obrigações. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento ou oferecimento de 
embargos à execução distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados na forma do art.231, do Código de Processo Civil. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bauru, aos 25 de março de 2021. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.293.447, 
em 09 de janeiro 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – 1.238 e 1.243 do Código Civil, bem como Art. 216-A da Lei 
Federal 6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados 
por PEDRO HELIO SOUZA DIAS, brasileiro, professor, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 
na vigência da Lei nº 6.515/77 com MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS, do lar, residentes e domiciliados 
nesta Capital, na Rua Nina Stocco, nº. 1.368, Jardim Catanduva, os quais alegam deter a posse mansa e 
pacífica, com animus domini, desde 13 de setembro de 1.993, tendo sido adquirido através do instrumento 
particular de compromisso de venda e compra datado de 13 de setembro de 1993, celebrado com GERÔNIMO 
DIAS LACERDA ou JERÔNIMO DIAS LACERDA e sua mulher FRANCISCA RAMOS LACERDA, o IMÓVEL 
construída de 180,00m², situado na Rua Professora Nina Stocco, nº 1.368, antiga Rua “B”, e seu terreno 
correspondente a parte do lote nº 09 da quadra nº 07 do loteamento denominado “Jardim Catanduva – Gleba 
B”, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, com área de superfície de 125,00m², cadastrado na Municipalidade de 
São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 168.134.0044-3; imóvel esse que se acha registrado em área maior, con-
forme as transcrições nºs. 112.605, 164.780 e 226.204, área maior essa, na qual foi implantado o loteamento 
denominado Jardim Catanduva – Gleba “B”, inscrito sob o nº. 543 no Livro 8-P de Registro Especial, deste 11º. 
Cartório de Registro de Imóveis. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente 
procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessa-
dos, ou os notificandos, FRANCISCO AGUDO ROMAO, ENGRACIA ROMAO AGURO, FERNANDO AGUDO 
ROMÃO, FRANCISCO AGUDO ROMAO  FILHO, JOSÉ STOCCO NETTO, ENEIDA DE ARAUJO STOCCO, 
FERNANDO ARAUJO STOCCO, NINA BEATRIZ STOCCO RANIERI, CYNIRA STOCCO FAUSTO, BORIS 
FAUSTO, CARLOS FAUSTO, SERGIO FAUSTO, ANTONIO STOCCO, MARIA DA GLORIA STOCCO, ANTO-
NIO STOCCO FILHO, BENEDITO PIO, ERNESTINA LEITE DA SILVA, EMI GUDRUD MINISIM, MARIA MAR-
TINS DA COSTA, VERA LUCIA RODRIGUES DE FREITAS e REINALDO FREITAS, 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 28 de setembro de 2021. O Oficial.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE SÃO PEDRO - SAAESP

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência 01/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECU-
ÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO COLETOR TRON-
CO PARA ESGOTAMENTO DOS BAIRROS NOVA SÃO 
PEDRO, RESIDENCIAL TERRA DOCE II E ALPES DAS 
ÁGUAS.
Prazo de Entrega dos Envelopes: 04/11/2021, às 10:00 
horas. Data da Sessão Pública de Abertura dos Envelo-
pes: 04/11/2021, às 10:30 horas. Local: sede administrati-
va do SAAESP, sita à Rua Malaquias Guerra, nº 37, Centro, 
São Pedro, Estado de São Paulo. 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO 
PEDRO, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que no local, data e horário indicados acima, realiza-
rá licitação na modalidade Concorrência, do tipo “menor 
preço”, o edital completo poderá ser retirado no endereço 
supracitado ou através do site do SAAESP (www.saaesp.
sp.gov.br), acessando a opção “Licitações” na página prin-
cipal. Não serão enviados editais pelo correio ou por 
e-mail.

São Pedro, 28 de setembro de 2021.
Giovane Henrique Genezelli

Diretor Presidente do SAAESP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE SÃO PEDRO - SAAESP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 08/2021 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS PARA 
REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS OBJE-
TIVANDO O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PEDRO E PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DOS 
PADRÕES DE EFLUENTES. Data da Sessão Pública: 14 
de outubro de 202. Horário de Início da Sessão Pública: 
09:00 horas. Local: sede administrativa do SAAESP, sita à 
Rua Malaquias Guerra, nº 37, Centro, São Pedro, Estado 
de São Paulo.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
SÃO PEDRO, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que no local, data e horário indicados, realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial, objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS PARA REALI-
ZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS OBJETIVANDO 
O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO E 
PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DOS PADRÕES 
DE EFLUENTES. O edital completo poderá ser retirado no 
endereço supracitado ou através do site do SAAESP (www.
saaesp.sp.gov.br), acessando a opção “Licitações” na pá-
gina principal. Não serão enviados editais pelo correio 
ou por e-mail.

São Pedro, 28 de setembro de 2021.
Giovane Henrique Genezelli

Diretor Presidente do SAAESP

comercial@gazetasp.com.br

11. 3729-6600

Publique em 
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1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IV - LAPA - Edital de 1ª e 2ª Praça do bem abaixo descrito, conhe-
cimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO do  requerido, WILSON JOSÉ LOPES OLIVEI-
RA (CPF: 096.772.758-87), TERCEIRO INTERESSADO, DETRAN DE SÃO PAULO E BV FINANCEIRA 
S/A (CNPJ: 59.588.11\0001-03), extraída dos autos da EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TÍTULO EXE-
CUTIVO, promovida por EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS (CPF: 260.055.078-00), extraída nos autos 
do processo nº 1002545-29.2014.8.26.0004. A DRA. LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHEN, Juíza de 
Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional IV – Lapa da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos 

quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, 
e art. 884, I e II, ambos do Código de Processo Civil, regulamentado pelos Provimento CSM 2306/2015, 2427/2017 
e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguinte das Normas de 
Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, através do site da CRIS LEILÕES (www.crisleiloes.com.br), 
conduzido pela Leiloeira Ofi cial CRISTIANE FRANKLIN SIMÕES, JUCESP nº 1.058, portal de leilões on-line, levará a 
público pregão de venda e arrematação com 1ª Hasta com início no dia 04/10/2021 às 14:00 horas e com término no 
dia 07/10/2021 às 14:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde 
já designado para a 2ª Hasta com início no dia 07/10/2021 às 14:01h horas e com término no dia 27/10/2021 às 
14:00 horas, caso não haja licitantes na 1º Praça, será aceito lance de 70% do valor atualizado da avaliação conforme 
o art. 885 do NCPC, Parágrafo único. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento 
que poderão ser prestadas pelo arrematante. BEM: DIREITOS SOBRE VEÍCULO FORD ECOSPORT XLT 1.6L, cor 
prata, ano/modelo 2004/2003, gasolina, placa DLM4550, RENAVAN 00812773284 e CHASSI 9BFZE16NX48530524. 
Fiel depositário: Wilson José Lopes de Oliveira. Localização: Rua Santa Marta, nº 19, Residencial Sol Nascente, CEP 
05283-050, São Paulo - SP. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para a alienação judi-
cial eletrônica. ÔNUS: Consta Restrição de fi nanceira no RENAJUD. Consta haver débitos em aberto no DETRAN 
no valor de R$ 234,71, referente a licenciamento 2021 e multa. Financiamento em aberto com a BV FINANCEIRA 
S/A, nº 112002095, saldo devedor sem descapitalização R$ 54.347,98, veículo em garantia fi duciária. Valor da ação 
se encontra em R$ 30.253,51. Não consta nos autos haver recurso pendente de julgamento. DO VALOR MÍNIMO DA 
VENDA DO BEM: No primeiro pregão, o valor mínimo para venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial 
que corresponde R$ 21.475,00. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 70% do valor 
atualizado da avaliação judicial.  PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA:  O arrematante efetuará o pagamento à 
vista ou a prazo. Pagamento à vista: O depósito deve ser efetuado em até 24 horas do encerramento do leilão, através 
de guia de depósito judicial remetido ao juízo da causa. Pagamento parcelado: Depósito do sinal igual ou superior 
25% do valor do lance vencedor, no prazo de 24 horas do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial 
remetida ao juízo da causa, e o restante em até 30 parcelas, corrigida mensalmente pelo índice do TJSP e garantido 
por caução idônea (no caso de bens móveis), e pela hipoteca do próprio bem (no caso de bens imóveis), fi cando esta 
forma de pagamento sujeita a apreciação do M.M Juiz da causa fi cando desde já consignado que proposta de pagamen-
to do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, 
§1, §2, §4, §5, §6, §7, §8, §9 do NCPC). Decorrido o prazo sem que o arrematante não tenha realizado o depósito do 
preço ou do sinal, tal informação será encaminhada ao M.M Juízo competente para aplicação das medidas cabíveis. Os 
interessados em adquiri o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta 
por valor não inferior ao da avaliação, (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor não inferior a 70% do valor de 
avaliação atualizada. COMISSÃO: A comissão devida ao leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, comissão 
está não incluída no valor do lance vencedor (art. 266 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do 
TJSP), e deverá ser paga à vista no prazo de 24 horas do encerramento do leilão, através de DOC/TED na conta da 
gestora a ser informada, que será paga pelo arrematante, e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, 
salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzi-
das as despesas incorridas.  DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou 
através do Tel.: (11) 3562-0599, e-mail: contato@crisleiloes.com.br, ou ainda no endereço do leiloeiro na Rua Paracatu 
nº 309 sala 101 – Saúde - São Paulo/SP. Fica os EXECUTADOS, na pessoa de seu representante legal e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não 
constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo eles encontrados no endereço constante do processo, a 
intimação considerar-se-á por meio do próprio edital. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma 
da lei. LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER Juíza de Direito 1ª Cível do Foro Regional IV – Lapa da Capital/SP. 
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@ 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  ONLINE

APROX. 200 PATINETES

01 / Outubro 2021 - Sexta 9:30h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE JÓIAS E RELÓGIOS VECCHIO
85 LOTES DE JÓIAS E RELÓGIOS DIVS. 

01 / Outubro 2021 - Sexta Início14h. 
www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 50 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

06 / Outubro 2021 - Quarta 9:30h. 

 www.milanleiloes.com.br

LEILÕES TJ - SP 
LEILÃO ONLINE

1º PRAÇA: 05/10- 2ª A PARTIR DE 07/10-2021 INÍCIO 14H. 

IMÓVEIS EM BRAGANÇA PAULISTA - ATIBAIA - SP E 01 VEÍCULOS PEUGEOUT

 www.milanleiloes.com.br

PREVISUL 09 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

04 / Outubro 2021 - Segunda  16h. 

APARTAMENTOS•CASAS•IMÓVEIS COML.TERRENOS•ÁREAS RURAIS

 www.milanleiloes.com.br

CONJS. COMERCIAIS DESOCUPADOS
LEILÃO ONLINE

08 / Outubro 2021 - Terça  15h. 

CONJS. COMERCIAIS NA RUA LÍBERO BADARÓ CENTRO DE SP

 www.milanleiloes.com.br

BRADESCO IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

30 / Setembro 2021 - Quinta 11h. 

FAZENDA MESQUITA OU XAVIER E PINDAIBAL EM CIDADE OCIDENTAL-GO

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, Leiloeira Pública Oficial, JUCESP Nº 1.151, CPF Nº 308.078.218-61, leiloeira oficial da gestora GLOBO LEI-
LÕES, Plataforma de Leilão on-line, CNPJ:37.750.249/0001-24, com endereço profissional na Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela Vista, São 
Paulo - SP, 01311-200, faz saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizados pelo comitente, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico 
(On-line), por meio do site: www.globoleiloes.com.br, o bem imóvel, Matrícula nº 52.276 - 5º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São 
Paulo. O Único Leilão terá início imediato após a publicação do edital em jornal de grande circulação local, e se encerrará no dia 19 de outubro de 
2021, às 15 horas e 30 minutos. Deverá ser considerado o horário oficial de Brasília -DF. Será levado à leilão pelo valor de R$ 300.000,00 (Trezentos 
mil reais). Ressalte-se que os lances abaixo do valor de avaliação estão condicionados a aceitação dos comitentes vendedores, estes, podendo 
responder até o encerramento do leilão. Para que todos eventuais interessados possam ter acesso a este leilão, é publicado o presente edital, cuja 
íntegra pode ser consultada no site: www.globoleiloes.com.br. Leiloeiro Oficial: CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, JUCESP n ° 1.151.

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 1ª VARA CÍVEL DO FORO DE ITAPETININGA / SP 
- Edital de 1ª e 2ª Praça do Imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais in-

teressados na lide e INTIMAÇÃO do executado GLOBOTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 
00.425.313/0001-91), extraída dos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – CONTRATOS DE CONSUMO, pro-
movida por JOSÉ AURÉLIO MACEDO NOGUEIRA (CPF: 197.269.438-33). PROCESSO: 0004892-48.2005.8.26.0269. 
O DR. JAIRO SAMPAIO INCANE FILHO,  Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Itapetininga / SP, na forma da lei, 
FAZ SABER a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no 
artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 
e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de 
Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 
utilizando a plataforma eletrônica IMPACTO LEILÕES (www.impactoleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a 
público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início no dia 04/10/2021 às 11:00 horas e com término no 
dia 07/10/2021 às 11:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo 
licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com início no dia 07/10/2021 às 11:01 horas e com término no dia 
27/10/2021 às 11:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª Praça, será aceito lance conforme o art. 891, parágrafo único 
- Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mí-
nimo, considera-se vil o preço inferior a 60% (sessenta por cento), do valor  atualizado da avaliação. BEM: IMÓVEL – UM 
TERRENO URBANO DE FORMATO RETANGULAR, constituído por parte do lote onze (11), da quadra D, do loteamento 
denominado Vila José Salem, nesta cidade e comarca de Itapetininga, com frente para a Rua Otília de Souza Alexandre, 
dentro das seguintes medidas e confrontações: pela frente em cinco (5) metros e setenta e quatro (74) centímetros; do 
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, em vinte e cinco (25,00) metros, com o lote nove (9), matriculado sob 
nº 52.986; do lado esquerdo em vinte e cinco (25,00) metros, com parte do lote onze (11); e nos fundos, em cinco 
(5) metros e setenta e quatro (74) centímetros, com parte do lote dez (10), matriculado sob nº 74,304, encerrando a 
área de cento e quarenta e três (143) metros e cinquenta (50) decímetros quadrados. Matrícula 82.142 do Cartório 
de Registro de Itapetininga. Cadastrado junto a Prefeitura Municipal sob Contribuinte nº 1.02.350.0061.001. DO VALOR 
MÍNIMO DA VENDA DO BEM – No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% do 
valor atualizado da avaliação judicial correspondente a R$ 53.355,00 (agosto/2021). PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE 
VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: A comissão devida será de 5% sobre o 
valor da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através 
do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: juridico@impactoleiloes.com.br, ou ainda no endereço Avenida Indianópolis nº 2.029 – 
Indianópolis – São Paulo / SP. Ficam os EXECUTADOS 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-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. DR. JAIRO SAMPAIO INCANE FILHO - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível 
do Foro de Itapetininga. WWW.IMPACTOLEILOES.COM.BR 
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29/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. MA IMÓVEIS - Banco Inter - 3° Leilão. Loc.: SP. Apto em São Paulo/SP - Pagto 24 a 240 x - 36% Abaixo da 
Avaliação. 29/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - Stuhlberger. Loc.: SP. Sala Comercial 24m² - Jabaquara - São Paulo/SP. 29/09/2021 
A PARTIR DAS 15:30h. MA IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: RJ. Apto 122m² no Rio de Janeiro/RJ - Pagto em até 03x. 29/09/2021 A PARTIR DAS 
15:00h. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA. Loc.: MS, SP. Apto e Salas Comerciais em SP e MS - Pagto em até 03x. 30/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: RJ. Apto 79m² na Tijuca no Rio de Janeiro/RJ - Alienação. 30/09/2021 A PARTIR DAS 14:45h. MA 
Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: GO. Apto 58m² em Anápolis/GO - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 30/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. 
MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: RJ. Casa 300m² em Campos dos Goytacazes/RJ - Alienação. 30/09/2021 A PARTIR DAS 09:10h. MA 
Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 182m² em Jacareí/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 30/09/2021 A PARTIR DAS 11:45h. 7ª 
Vara Cível da Capital/SP - 2ª Praça. Loc.: SP. 3 imóveis no Campo Belo, 1 no Ibirapuera e 1 no Paraíso. 30/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 4ª 
Vara Cível da Lapa - 2ª Praça. Loc.: SP. Televisores, quadros e mesa de madeira. 30/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Dafiti. Loc.: MG. Tênis, 
Calças, Bolsas, Sapatos, Cintos, Camisetas. 30/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold X Xingu Agro. Loc.: SP. Televisores, Cadeiras, Mesas, 
Poltronas, Etc. 30/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold. Loc.: SP. Bens de Aptos Decorados. 30/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold 
Compartilhado. Loc.: SP. Veículos Leves, Volkswagen Tourage e BMW X5. 30/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Sold Drogasil. Loc.: SP. Monitores, 
CPU’s, Teclados, Refrigeradores, Mesas. 30/09/2021 A PARTIR DAS 12:30h. MA IMÓVEIS - Cotas Consórcios. Loc.: SP. Cotas de Consórcio de 
Imóveis e Autos - Descontos de até. 30/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold Marabraz. Loc.: SP. Leilão Marabraz Industrial e Material de 
Construção. 30/09/2021 A PARTIR DAS 17:00h. Sold MFM Arquitetura. Loc.: RJ. Compactadores tipo Sapo, Demolidores Hammer, e Motores. 
01/10/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA IMÓVEIS - CREDITAS - AF 1ª. Loc.: RJ. Apto 85m² no Irajá no Rio de Janeiro/RJ - Alienação. 01/10/2021 
A PARTIR DAS 13:00h. Sold Cury Flow Barra Funda. Loc.: SP. Bens de Apartamentos Decorados. 01/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold 
Emccamp. Loc.: SP. Bens de Apartamento Decorado. 01/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold Cury Sabará. Loc.: SP. Bens de Apartamento 
Decorado. 04/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 250m² no Jardim São Cristóvão em São Paulo/
SP -. 04/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. MA Imóveis - FGC. Loc.: DF. Prédio Comercial - Brasília/DF - 64% de deságio sobre o. 04/10/2021 A 
PARTIR DAS 13:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto - Centro - Carapicuíba/SP - Alienação Fiduciária 1ª. 04/10/2021 A 
PARTIR DAS 13:45h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SC. Apto 68m² na Vila Nova em Blumenau/SC - Alienação. 04/10/2021 A 
PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa - Tatuapé - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 04/10/2021 A PARTIR DAS 
14:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: MG. Apartamento 256m² em Ipatinga/MG - Alienação Fiduciária -. 04/10/2021 A PARTIR 
DAS 15:30h. MA Imóveis - Studio de 37m² no Brooklin. Loc.: SP. Studio de 37m², 1 vaga no Brooklin, São Paulo/SP - Até 31% Abaixo da 
Avaliação. 04/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold-Compartilhado Embu-09h. Loc.: SP. Leilão de Informática, Móveis e Eletros. 04/10/2021 A 
PARTIR DAS 14:00h. Sold Compartilhado Embu (Sombra). Loc.: SP. Eletrodomésticos, Eletroportáteis, Mobiliários. 05/10/2021 A PARTIR DAS 
09:30h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 204m² no Santo Amaro em São Paulo/SP - Alienação. 05/10/2021 A PARTIR DAS 
09:45h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto. 153m² na Vila Romana, São Paulo/SP - 1ª Praça. 05/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
MA Imóveis - FGC - 05/10/2021. Loc.: PR, SP. Imóveis em SP e PR - até 38% de deságio sobre o valor de.

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.

04/10/2021 A PARTIR DAS 14:01h. BITUR TRANSPORTADORA. Loc.: PR. Kombi, Eixos para Ônibus. 05/10/2021 A PARTIR DAS 14:01h. 
BRASFIBRAS - CHAPAS DE FIBRA. Loc.: PR. Trator de Esteira, Sopradores.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

29/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Systems. Loc.: SP. Distribuidora de Alimentos Vende: Estruturas Porta Pallets. 30/09/2021 A PARTIR 
DAS 14:45h. AMG Comex. Loc.: SP. Indústria Automotiva Vende: Motores. Geradores. 30/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis - PF - 
Jardim Guedala. Loc.: SP. São Paulo/SP - Casa no Jardim Guedala, Área Total 1.548. 01/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business. Loc.: SP. 
Empresa Auto Peças Vende: Estruturas Porta Pallets. 05/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. PME Thanfer. Loc.: SP. Porta paletes, MB 708 munck, 
compressores, linha de. 05/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. AMG Comex. Loc.: SP. Industria Vende: Máquinas Operatriz, Geradores.

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.

29/09/2021 A PARTIR DAS 18:00h. Mapfre. Loc.: SP. Veículos Sinistrados e Sucatas: Ford Ranger, Honda City, Mercedes-Benz GLS350D e 
Outros.

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.

30/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - DRS C23. Loc.: SP. Barretos/SP - Terreno - 2° Leilão - Alienação Fiduciária. 30/09/2021 A 
PARTIR DAS 12:00h. MA Imóveis - 1ª Praça - Fazenda. Loc.: MT. Fazenda com 601,2602 hectares (georreferenciada).

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.  Paulo Francisco Antônio Casale Lauro - JUCESP nº 842.
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.

29/09/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Notre Dame Intermédica. Loc.: MG. Calandra de Acabamento, Furadeira de Bancada, Sucata de. 
29/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Techint. Loc.: SP. Caminhão Comboio, Escavadeiras, Empilhadeira. 29/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. PME 
Start Engenharia. Loc.: SP. Veículos leves e pesados das marcas, Fiat, Volkswagen. 29/09/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Era Técnica:13h. Loc.: 
SP. Veículos de Passeio, Caminhões Compactadores de Lixo e. 29/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. GM. Loc.: SP. Tornos, Linhas de Montagens, 
Centros de Usinagem. 29/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. PME Agroperene. Loc.: SP. Trator Valtra, Prensa de Mangueira, Grade Intermediária. 
29/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Santana Soluções Agrícolas. Loc.: SP. Guindaste MO, Caminhão Guindauto, Cavalos Mecânicos. 29/09/2021 
A PARTIR DAS 15:30h. Nacional Grafte. Loc.: MG. Escavadeiras, Mini Carregadeiras, Mobiliários, Equip. 29/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. 
Banco MB. Loc.: ES. Micro Ônibus Mercedes-Benz M Polo Senior R LO 916/48. 29/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Agrichem. Loc.: MG, SP. 
Caminhões Transbordos, Silos, Carretas Agrícolas. 29/09/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Arcelor Mittal. Loc.: ES. Caminhões, Sprinter, 
Empilhadeira, Peças Automotivas. 29/09/2021 A PARTIR DAS 17:00h. TIVIT. Loc.: SP. Switches, Roteadores, Nobreaks, Fontes, Etc. 30/09/2021 
A PARTIR DAS 10:00h. Tabocas. Loc.: MG. Cavalos Mecânicos, Guindaste, MRO, Peças. 30/09/2021 A PARTIR DAS 10:30h. Lactalis. Loc.: RS. 
Sucata de Torres de Resfriamento, Máquina de Envase. 30/09/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Pernod Ricard. Loc.: PB, PE, RJ. Dutos de Exaustão, 
Tanque de Armazenamento de Água. 30/09/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Suzano. Loc.: BA, ES, MA, SP. Extintores Resil, Peças Tigercat, Fusíveis, 
Materiais. 30/09/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Grupo Monte Sinai. Loc.: PE. Veículos da Ford, Fiat e Toyota, Caminhão Pipa Ford 2622. 
30/09/2021 A PARTIR DAS 12:30h. Claro. Loc.: MG. Ar Condicionado, Nobreak, Geradores de Energia e outros. 30/09/2021 A PARTIR DAS 
13:00h. Compartilhado 1098 A. Loc.: MG, SP. Elevadores Hanel, Gaveteiros, Armários, Mesas, Notebooks. 30/09/2021 A PARTIR DAS 13:30h. 
SJ AU Logística I Empreendimentos. Loc.: SP. Subestação Primária, Estações de Trabalho, Combos de. 30/09/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
Compartilhado 1098 B. Loc.: MG, SP. Veículos de Passeio e Utilitários. 30/09/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Goodyear. Loc.: SP. Rolamentos, 
Cilindro, Carregador de Pneus, Módulo de. 30/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. PME Sincinato. Loc.: MG. Ford Ranger XL, e Tratores de Esteira 
Caterpillar. 30/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Vinci Energies. Loc.: MG. Isoladores, Buchas de Pagassem, Conatos Modulares. 30/09/2021 A 
PARTIR DAS 15:30h. Dentsu Brasil. Loc.: RJ, SP. Notebooks, Desktops, Câmeras, Telefones, Monitores. 30/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. 
Usina Santa Adélia. Loc.: SP. Veículos, Cavalos Mecânicos. Colhedoras, Pás. 30/09/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA imóveis - EnergisaPrev. 
Loc.: MS, PB. Imóveis em João Pessoa/PB e Campo Grande/MS - 30%. 30/09/2021 A PARTIR DAS 15:30h. MA Imóveis - Inergus. Loc.: SE. 
Terreno em Aracaju/SE - 30% abaixo da avaliação. 30/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. MA Imóveis - EPTV. Loc.: SP. Campinas/SP - Sala 
comercial + 1 vaga - Desocupada! 30/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Andrade Gutierrez. Loc.: MT. Escavadeira Liebherr R95AC e Escavadeira 
Liebherr R944C. 30/09/2021 A PARTIR DAS 16:00h. CPFL. Loc.: RS, SP. Chevrolet Montana, Toyota Hilux, Volkswagen Kombi. 30/09/2021 A 
PARTIR DAS 16:30h. Fabrica Caterpillar. Loc.: PR. MRO, Comparadores de Solda, Equip de Ondas, Contador. 30/09/2021 A PARTIR DAS 
17:00h. Enel. Loc.: RJ, SP. Veículos de Passeio e Utilitários. 30/09/2021 A PARTIR DAS 17:30h. Braspine. Loc.: PR. Appliance’s Firewall Blockbit. 
30/09/2021 A PARTIR DAS 17:30h. PME Federal Máquinas. Loc.: DF, ES. Caminhões Basculantes, Caminhão Pipa Limpa. 30/09/2021 A PARTIR 
DAS 10:00h. Philip Morris. Loc.: MG, RJ, SP. Fiat Uno, Fiat Fiorino, Peugeot Expert, Renault Master e. 01/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. PME 
Oz Indústria Mecânica e Comércio. Loc.: MG. Sucatas de Curvadores, Polias, Ferramentas, Eixos, Lâmina de Serra, Luvas, Cabos, Etc. 
01/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. PME Importway. Loc.: ES, SC, SP. Quadrículos, Cadeiras, Mini Carro Elétrico, Maquina de. 01/10/2021 A 
PARTIR DAS 11:30h. Randon. Loc.: RS. Robôs ABB. 01/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. GSK Unidas. Loc.: RJ. Veículos leves. 01/10/2021 A 
PARTIR DAS 17:00h. Terex. Loc.: SP. Peças de Guindastes, Válvulas, Bobinas, Acionador de. 04/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Formula Zero 
Veículos. Loc.: PA. Veículos leves - Fiat, Volkswagen e Toyota. 05/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Toyota. Loc.: SP. Empilhadeiras de Combustão 
e Elétrica, Rebocadores. 05/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Maringá Ferro Liga. Loc.: SP. Transformadores Trifásicos, Siemens, Plainas PTL, 
Carretas. 05/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Kinross. Loc.: MG. Perfuratriz, Motores, Chapas e MRO, Perfuratriz, Motores.

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.

02/10/2021 A PARTIR DAS 09:30h. Leilão de Veículos Antigos e Diferenciados. Loc.: SC. 1º Leilão de Veículos Antigos e Diferenciados.

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. Varones Pasqual Drabach Filho - JUCESC AARC/429.
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.

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

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

twitter.com/milanleiloes

e outros comitentes

LEILÃO C/ APROX. 60 VEÍCULOS
RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

DIA 29 DE SETEMBRO 2021 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE - ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 - SÃO PAULO - SP
9BRK29BT7L0197129 - KNAPM817BK7482583 - 93Y4SRFH4LJ886077 - 9BRBC9F30K8004343 - 9BWDA45U4FT044050 - 
9BD372171E4041132 - 9BWLB45U6BP158563 - 9BM384078CB852868 - 9BM384078CB853033 - 9BFZB55PXE8935349 - 
9BD159000R9065688 - LSJW26G98C5991385 - 9BFZH55L4K8301395 - 9BD372171D4022060 - 9BRB29BT1K2219094 - 
9BWDA05U2DT024014 - 9BM384078CB853029 - 9BM384078CB853020 - 9BFZF55P0D8349813 - 93HGE6850AZ103032 - 
8A1LZLH0TFL648908 - 9BD195162E0529366 - 9BD278093Y2723181 - 8AGSA19908R110736 - 9BD17102LF7503575 - 
9BWAA05U7BP021084 - 8AP196271F4103614 - 9BM384078CB866472 - 8BCNDRFJVEG526499 - 9BD17170MB5757131 - 
8AD3CN6A85G315204 - 9BWAA45U5FP527543 - 9BG116GF0AC426939 - 9BD17106LD5821042 - 9BSK4X2B063593292 - 
9BD17106LD5873424 - 8AD2MKFWXBG047246 - 9BGKT48V0KG157034 - 9BRBD3HE9J0354625 - 93YLM2M3H8J921873 - 
9BGRP48F0DG245141 - 93W245H34B2060897 - 9BD17122ZG7600621 - 9BWAA45UXGP064624 - 9BD17106LC5745127 - 
9BFZE16F388904860 - 8BCLCRFJEG503D40 - 9BWAA05W1DP056157 - 8AC690311WA528316 - 9BD17146762598925 - 
9BD146000J3338345 - 9C2KC2500MR033265 - 9C2KD0840LR007010 - 9C2KC2200KR049199 - 9C2KC2500LR070317 - 
9C2KC2200LR157076 - 9C2KC2500LR035490 - 9C2KC2200LR165468 - 9C2KC2500MR000712 - 9C2ND1110JR000080

42ª 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. 42ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0077720-64.2005.8.26.0100. Executados: requerido(s) EBF EVENTOS PUBLICIDADE MARKE-
TING EDITORA LTDA, seu representante legal EDUARDO BERZIN FILHO, seu cônjuge ANGÉLICA SOLER BERZIN - 
Casa em Atibaia/SP. Alameda Jequitibá, nº 133, Atibaia/SP - Contribuinte nº 14.104.002.00.0056987. Descrição completa 
na Matrícula nº 30.773 do 01ª CRI de Atibaia/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.097.137,13 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 548.568,56 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
12/11/2021 às 13h10min, e termina em 16/11/2021 às 13h10min; 2ª Praça começa em 16/11/2021 às 13h11min, e termina 
em 06/12/2021 às 13h10min.  Ficam os requerido(s) EBF EVENTOS PUBLICIDADE MARKETING EDITORA LTDA, seu 
representante legal EDUARDO BERZIN FILHO, seu cônjuge ANGÉLICA SOLER BERZIN, bem como os credores CON-
GREÇÃO DOS PADRES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, terceiros interessados ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RE-
CANTO TRANQUILO DE ATIBAIA, ATUAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), bem como os credores CONGREÇÃO DOS PADRES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; e demais interessa-
dos, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 
 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 10ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP. Processo nº 1003999-
34.2016.8.26.0114. Executada: CLAMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. (CNPJ 03.258.346/0001-82). 1º 
Leilão começa em 18/10/2021, às 10hs00min, e termina em 21/10/2021, às 10hs00min e; 2º Leilão começa em 21/10/2021, às 
10hs01min, e termina em 10/11/2021, às 10hs00min. Bens a serem leiloados: Móveis diversos para escritório (cadeiras, estantes 
e escrivaninha) e um notebook HP® Pavilion DM4. Ônus: Não constam ônus. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 1.616,25* – Lance 
mínimo no 2º Leilão: R$ 808,13* – 50% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão da Leiloeira: + 5% sobre o valor 
da arrematação. Leiloeira: Priscila da Silva Jordão – JUCESP 1.081. Fica a executada CLAMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
PARA INFORMÁTICA LTDA., na pessoa de seu representante legal e demais interessados INTIMADOS das designações 
supra, bem como da penhora realizada em data de 12/09/2017, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/
postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital 
completo e demais informações, acesse: www.gaialeiloes.com.br ou ligue (11) 3135-5689. Campinas, 08 de setembro de 2021.

3135-5689 gaialeiloes.com.bracesse:(11)

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1042996-53.2019.8.26.0576.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara Cí-
vel, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo de Carvalho Lorga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) EDSON FERNANDO CAPPELANI MARQUES, Brasileiro, Solteiro, Autônomo, RG 32454284, CPF 290.397.988-00, com 
endereço à Rua BENTO SANTANA BRANCO, 160, Jd Tropical, CEP 15115-000, Bady Bassitt - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Caixa Consórcios S/A - Administradora de Consórcios, alegando em síntese: que 
ajuizou a ação para recebimento de R$ 195.980,61 (abr/2020), decorrente de contrato pelo sistema consorcial (Grupo 2020-111), 
com garantia de alienação fiduciária, um veículo Ford Fusion FWD GTDI B, preta, ano 2016, PLACAS FLD4531. Encontrando-se o 
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o débito atualizado podendo, no 
prazo de 15 dias oporem embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderão comprovar o 
depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais corrigidas, sob pena de 
penhora, ficando advertidos de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 10 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO.Prazo 30dias.Proc.1017627-02.2019.8.26.0562.O Doutor Dário Gayoso Junior,Juiz de Direito da 8ªVara Cí-
vel de Santos/SP.FAZ SABER a DO VALE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME,CNPJ nº10.778.911/0001-06,que CAIXA 
CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS,lhe ajuizou uma ação de BUSCA E APREENSÃO,visando o veículo 
MARCA:MAN,MODELO:TGX 29.440 6X4 T,COR:BRANCA,ANO 2013,PLACA:OBG3495-SP,RENAVAN: 00596270763, CHASSI: 
95328XZZ8DE300675.Procedida a apreensão do bem,foi deferida a citação por edital,para que em 15dias,a fluir após o prazo su-
pra,conteste a ação,sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos versados na inicial.Será nomeado curador especial 
em caso de revelia,conforme Artigo 257 do CPC.Será o presente edital,por extrato afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009339-20.2018.8.26.0071. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr. André Luís Bicalho Buchignani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENATO 
HENRIQUE SILVA, Brasileiro, Solteiro, RG 41.182.229-9, CPF. 368.766.998-03, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios, para cobrança de R$ 26.285,28 (valor 
referente abril/2018), decorrente da adesão ao grupo de consórcios 2033, cota 433, do qual tornouse inadimplente em suas 
obrigações. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento ou oferecimento de 
embargos à execução distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados na forma do art.231, do Código de Processo Civil. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bauru, aos 25 de março de 2021. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.293.447, 
em 09 de janeiro 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – 1.238 e 1.243 do Código Civil, bem como Art. 216-A da Lei 
Federal 6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados 
por PEDRO HELIO SOUZA DIAS, brasileiro, professor, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 
na vigência da Lei nº 6.515/77 com MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS, do lar, residentes e domiciliados 
nesta Capital, na Rua Nina Stocco, nº. 1.368, Jardim Catanduva, os quais alegam deter a posse mansa e 
pacífica, com animus domini, desde 13 de setembro de 1.993, tendo sido adquirido através do instrumento 
particular de compromisso de venda e compra datado de 13 de setembro de 1993, celebrado com GERÔNIMO 
DIAS LACERDA ou JERÔNIMO DIAS LACERDA e sua mulher FRANCISCA RAMOS LACERDA, o IMÓVEL 
construída de 180,00m², situado na Rua Professora Nina Stocco, nº 1.368, antiga Rua “B”, e seu terreno 
correspondente a parte do lote nº 09 da quadra nº 07 do loteamento denominado “Jardim Catanduva – Gleba 
B”, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, com área de superfície de 125,00m², cadastrado na Municipalidade de 
São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 168.134.0044-3; imóvel esse que se acha registrado em área maior, con-
forme as transcrições nºs. 112.605, 164.780 e 226.204, área maior essa, na qual foi implantado o loteamento 
denominado Jardim Catanduva – Gleba “B”, inscrito sob o nº. 543 no Livro 8-P de Registro Especial, deste 11º. 
Cartório de Registro de Imóveis. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente 
procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessa-
dos, ou os notificandos, FRANCISCO AGUDO ROMAO, ENGRACIA ROMAO AGURO, FERNANDO AGUDO 
ROMÃO, FRANCISCO AGUDO ROMAO  FILHO, JOSÉ STOCCO NETTO, ENEIDA DE ARAUJO STOCCO, 
FERNANDO ARAUJO STOCCO, NINA BEATRIZ STOCCO RANIERI, CYNIRA STOCCO FAUSTO, BORIS 
FAUSTO, CARLOS FAUSTO, SERGIO FAUSTO, ANTONIO STOCCO, MARIA DA GLORIA STOCCO, ANTO-
NIO STOCCO FILHO, BENEDITO PIO, ERNESTINA LEITE DA SILVA, EMI GUDRUD MINISIM, MARIA MAR-
TINS DA COSTA, VERA LUCIA RODRIGUES DE FREITAS e REINALDO FREITAS, 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 28 de setembro de 2021. O Oficial.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE SÃO PEDRO - SAAESP

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência 01/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECU-
ÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO COLETOR TRON-
CO PARA ESGOTAMENTO DOS BAIRROS NOVA SÃO 
PEDRO, RESIDENCIAL TERRA DOCE II E ALPES DAS 
ÁGUAS.
Prazo de Entrega dos Envelopes: 04/11/2021, às 10:00 
horas. Data da Sessão Pública de Abertura dos Envelo-
pes: 04/11/2021, às 10:30 horas. Local: sede administrati-
va do SAAESP, sita à Rua Malaquias Guerra, nº 37, Centro, 
São Pedro, Estado de São Paulo. 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO 
PEDRO, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que no local, data e horário indicados acima, realiza-
rá licitação na modalidade Concorrência, do tipo “menor 
preço”, o edital completo poderá ser retirado no endereço 
supracitado ou através do site do SAAESP (www.saaesp.
sp.gov.br), acessando a opção “Licitações” na página prin-
cipal. Não serão enviados editais pelo correio ou por 
e-mail.

São Pedro, 28 de setembro de 2021.
Giovane Henrique Genezelli

Diretor Presidente do SAAESP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE SÃO PEDRO - SAAESP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 08/2021 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS PARA 
REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS OBJE-
TIVANDO O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PEDRO E PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DOS 
PADRÕES DE EFLUENTES. Data da Sessão Pública: 14 
de outubro de 202. Horário de Início da Sessão Pública: 
09:00 horas. Local: sede administrativa do SAAESP, sita à 
Rua Malaquias Guerra, nº 37, Centro, São Pedro, Estado 
de São Paulo.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
SÃO PEDRO, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que no local, data e horário indicados, realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial, objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS PARA REALI-
ZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS OBJETIVANDO 
O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO E 
PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DOS PADRÕES 
DE EFLUENTES. O edital completo poderá ser retirado no 
endereço supracitado ou através do site do SAAESP (www.
saaesp.sp.gov.br), acessando a opção “Licitações” na pá-
gina principal. Não serão enviados editais pelo correio 
ou por e-mail.

São Pedro, 28 de setembro de 2021.
Giovane Henrique Genezelli

Diretor Presidente do SAAESP

comercial@gazetasp.com.br

11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 

circulação.

EDITAIS  BALANÇOS 
ATAS  COMUNICADOS

AVISOS

A9gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2021 

A 
ESPN Brasil, na 
segunda-feira, 
com algumas es-
treias, voltou a 
apresentar pro-

gramas dos seus reforma-
dos estúdios. Tudo ainda 
no começo e muita coisa 
a se ajustar ao longo dos 
próximos dias. Por exem-
plo: o “Futebol 360”, que 
abre a programação, tem o 
mesmo cenário do “Sports-
Center” que começa na 
sequência. E a imagem 
poluída, com muitas infor-
mações e cores em profu-
são, sem querer desvia a 
atenção e até cansa o olhar 
de quem assiste. A simpli-
ficação do vídeo, em qual-
quer televisão do mundo, 
tem que ser a regra número 
1. Cuidados que devem se 
estender até mesmo às pes-
soas em cena. Aliás, de uns 
tempos para cá, foi criada 

Falta o calor da arquibancada na TV a figura do visagis-
ta, aquele que tem a res-
ponsabilidade de verificar 
maquiagem e cabelo, entre 
outros detalhes. É preciso 
tomar cuidado com isso e 
evitar certos exageros. Tem 
muito cabelão e gosto du-
vidoso na escolha dos fi-
gurinos. TV é diferente de 
baile de debutante. Quanto 
à nova programação, pelo 
menos neste início, não 
está parecendo muito di-
ferente da antiga. Mais do 
mesmo e muito camarote. 
Falta um pouco de arqui-
bancada ou da antiga geral. 
Se a ESPN, no nosso caso, 
tem Brasil no seu nome, é 
conveniente fazer o jogo do 
telespectador daqui. Deixar 
um pouco Estados Unidos 
e Argentina de lado.

TV Tudo
Estreia. “É um emaranha-
do de perguntas”, diz An-
dreia Horta sobre o drama 
‘O Jardim Secreto de Maria-
na’, que chega aos cinemas 

nesta quinta-feira. Andreia 
e Gustavo Vaz vivem os 
principais papéis, dirigi-
dos por Sergio Rezende. Em 
tempo: a atriz também vive 
uma das protagonistas da 
novela “Um Lugar ao Sol”. 

Streaming . O Amazon Pri-
me marcou para 22 de ou-
tubro a estreia de “Peçanha 
Contra o Animal”, outro fil-
me do Porta dos Fundos. É 
a busca de um serial killer 
por um policial incorre-
to. Elenco daqueles: Anto-
nio Tabet, Rafael Portugal, 
Evelyn Castro, Thati Lopes, 
Rafael Infante, Valesca Po-
pozuda, Serjão Loroza, en-
tre outros.

Que fase. Michel Teló, uma 
vez mais, é o “cara” a ser 
batido no “The Voice Bra-
sil”. Com a conquista do úl-
timo domingo, entre ver-
sões adulta e infantil, ele 
alcançou seis títulos do 
programa. Que poderá che-
gar a sete, ainda este ano.     

FÁBIO ROCHA

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO SONHOS
17h45, na Rede Globo

Lobão pede ajuda a Luiz para 
sabotar novamente o resultado 
do exame de DNA. Cobra incen-
tiva Karina a procurar Pedro. 
Karina vê Pedro brincando com 
a irmã e acredita que o menino 
já não sofre mais por ela. 
Dandara tenta falar com René. 
Gael e Karina se preparam para 
o teste de paternidade. René 
volta da Amazônia e procura 
João, que lhe conta sobre a 
gravidez de Dandara. Lobão 
provoca Gael na frente de 
Karina. René desmente o caso 
entre Ana e Lobão e afirma 
para Gael que o vilão não é o 
pai biológico de Karina.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
18h20, na Rede Globo

Pilar afirma que impedirá o 
casamento de Tonico e Dolores. 
Pierre recebe uma carta e fica 
transtornado. Samuel desabafa 
com Luísa. Isabel confessa 
a Luísa que teme que algo a 
afaste de Pierre.
Tonico não deixa que Dolores 
encontre Pilar. Eudoro discute 
com Pilar e sente uma forte 
dor no peito. Quinzinho mente 
para Vitória sobre seus imóveis. 
Com a ajuda de Zayla, Dolores 
encontra Pilar.

RESUMO DAS NOVELAS

PEGA PEGA 
19h30, na Rede Globo

Júlio deduz que foi Malagueta quem 
incriminou Cíntia, e o agride. Sandra 
Helena e Mônica passam mal. Júlio 
afi rma a Antônia que Cíntia não 
roubou o hotel. Nelito dá um soco 
em Julio por causa de Cíntia. Antô-
nia revela a Cíntia que não acredita 
em seu envolvimento no roubo. 
Cíntia diz que estava com Tânia na 
noite do roubo. Tânia chega para 
depor sobre a noite do roubo e diz 
que não lembra se estava ou não 
com Cíntia.

CHIQUITITAS 
20h50, no SBT

Marian escuta Gabriela dizer sozi-
nha que agora é só levar o cabelo 
dela para o laboratório pra fazer o 
exame de DNA. Paçoca conversa 
com dois ex-colegas da época que 
morava na rua e conta sobre o 
tesouro escondido no orfanato. Os 
três decidem ir atrás do tesouro. 
Marian conta sobre o que viu para 
Carmen. A megera responde que 
está se preparando para isso há um 
tempo e que está na hora de colo-
car seu plano em prática. Thiago 
chega à escola com um novo estilo 
de roupa e de carro com motorista, 
deixando as chiquititas impressio-
nadas. Eduarda volta a morar com 
Tobias e Maria Cecília. Cícero vai até 
o Café Boutique e pede emprego 

para Junior. O empresário o contrata 
como o novo segurança do Café. 
Helena conversa com Carol no orfa-
nato, diz que pedirá demissão e que 
irá com Lúcia para longe. A mulher 
enfatiza que o orfanato não faz 
bem para elas. Carol se preocupa 
com o bem estar de Lúcia.

GÊNESIS 
21h, na RecordTV

José se surpreende ao rever Ase-
nate. Shareder se desentende com 
Herit. Meritre faz um triste pedido a 
Pentephres.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo

José Alfredo é aplaudido pelos 
componentes da escola de samba. 
Maurílio procura por Maria Marta. 
Maria Marta sofre por ter denun-
ciado José Alfredo. Magnólia conta 
para Téo que Silviano foi casado 
com Maria Marta. João Lucas se 
surpreende ao saber que José 
Alfredo mudou o seu esconderijo. 
Érika tenta se desculpar com Téo. 
Du fl agra João Lucas abraçando 
Maria Ísis. Cristina avisa a Maria 
Marta que José Alfredo foi preso 
e Cora se desespera. Maria Marta 
anuncia para Téo que seu ex-ma-
rido está preso. Orville toma uma 
decisão sobre Salvador e comunica 
a Carmem. Maurílio é expulso da 
sala de reuniões.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Não deixe que isso 
atrapalhe a sua con-

centração no serviço, ainda mais 
se trabalha em home o¬  ce nos 
últimos tempos. Com o mozão, 
a dica é reforçar a sintonia e não 
deixar que a família se intrometa 
demais.

TOURO. 
Seu lado comunicativo 
se destaca e você vai 

falar sobre qualquer assunto 
com mais desenvoltura. Sua 
habilidade de comunicação será 
seu maior trunfo para dar conta 
de qualquer tarefa no trabalho. 

GÊMEOS. 
Você vai alcançar bons 
resultados ao lidar 

com grana hoje. Mas cuidado 
com ofertas imperdíveis e pilhas 
de contas pra pagar. O ciúme 
pode provocar atritos com o 
mozão.

CÂNCER. 
Seu jeito seguro e 
decidido se torna 

mais evidente, mas não é para 
exagerar e arrumar confusão. 
Anima-se um encontro com os 
amigos para matar a saudade da 
galera. 

LEÃO. 
Você vai se sair melhor 
hoje se não chamar 

muita atenção. O jeito é ouvir 
sua intuição para descobrir o que 
fazer.  Um certo mistério pode 
animar a conquista, mas tam-
bém há sinal de um contatinho 
novo.

VIRGEM. 
O dia começa um 
pouco tenso e se al-

gum amigo te procurar pra pedir 
uma grana emprestada. Pode 
ser mais fácil se entender com o 
mozão  se se concentrar naquilo 
que têm em comum.

LIBRA. 
A manhã começa 
tensa e vai ser preciso 

controlar a ambição para alcan-
çar os resultados que deseja. A 
tarde o astral melhora e talvez 
seja hora de pensar em ter um 
chefe diferente.

ESCORPIÃO. 
Há sinal de alguns 
desafi os pela manhã, 

principalmente nos estudos. Ao 
longo do dia o astral melhora e 
vai contar com muita disposição 
para aprender. Seu jeito descola-
do  pode ajudará na conquista.

SAGITÁRIO. 
Mantenha a calma e 
fuja de brigas, mesmo 

que tenha que sair correndo. 
Mas o astral logo melhora, e as 
estrelas prometem destacar o 
desejo de fazer algo diferente no 
serviço.  O momento é ideal para 
fazer alguns ajustes.

CAPRICÓRNIO. 
Você pode se sair 
melhor se priorizar os 

serviços que podem ser feitos 
em parceria. O astral melhora 
ao longo do dia, então aproveite 
para entrar em contato com 
amigos que andam distantes.

AQUÁRIO. 
Vai ser preciso redobrar 
a atenção logo cedo 

se quiser dar conta das tarefas 
do dia. Mas não fi que pensando 
apenas no trabalho, porque corre 
o risco de se sobrecarregar. Siga o 
fl uxo e tudo deve se acertar.

PEIXES. 
Pode se envolver 
em uma briga com o 

mozão, com os fi lhos e com quem 
mais surgir pela frente. No traba-
lho, aposte todas as suas fi chas 
no diálogo. As estrelas prometem 
muito sucesso em seus planos.

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

CHATEADA. A ativista 
da causa animal Luisa 
Mell, 42, voltou a de-
monstrar chateação 
por causa da violência 
médica à qual diz ter 
sido submetida. Em ju-
lho, ela afirmou que em 
2020 foi feita uma li-
poaspiração sem o pró-
prio consentimento en-
quanto estava sedada 
para passar por outro 
procedimento. “Nun-
ca mais vai ser daquele 
jeito”, desabafou Luisa 
Mell aos seguidores. 

FIM DA LINHA. Marí-
lia Mendonça e Mu-
rilo Huff terminaram 
o namoro - essa já é a 
segunda separação do 
casal e dessa vez parece 
que não tem volta. Se-
gundo o jornalista Leo 
Dias, o primeiro térmi-
no do casal ocorreu em 
meados de 2020 por 
conta de constantes 
brigas. Porém, no de-
correr da separação eles 
resolveram se dar uma 
nova chance e reataram 
o relacionamento. 

POLÊMICA. Lívia An-
drade está envolvida 
em diversas polêmi-
cas que surgiram após 
o fim problemático do 
casamento entre o na-
morado, o empresário 
goiano Marcos Araújo, 
presidente e CEO da Au-
diomix, e a ex-mulher 
dele, a influenciadora 
digital Pétala Barreiros. 
A  apresentadora disse 
se sentir ameaçada pela 
família de Pétala. 

“Precisa estar  
no coração”
Biah Rodrigues, que está 

grávida e pensa em adoção 

ao relatar que espera do 

marido o mesmo desejo. 

W
ill confirmou 
que seu casa-
mento com 
Jada Pinkett 
deixou de 

ser monogâmico e que ago-
ra vivem um relacionamen-
to aberto. A revelação foi feita 
em uma entrevista para a edi-
ção americana da revista GQ. 
“Jada nunca acreditou em ca-
samento convencional”, ex-
plicou. “Ela tinha membros 
da família que viviam um re-
lacionamento não-conven-
cional. Então ela cresceu de 
uma maneira muito diferen-
te de como eu cresci.” As coi-
sas evoluíram para o casal à 
medida que eles “deram con-
fiança e liberdade um ao ou-
tro”. Ele diz que ambos acredi-
tam que o casamento “não 
pode ser uma prisão”, disse.

CASAMENTO ABERTO 
Will e Jada explicam relação
Casados desde 
1997, Will Smith 
e Jada Pinkett 
experimentam 
uma nova fase no 
relacionamento

Leticia Spiller nua
Leticia Spiller (48) posou completamente nua em um ensaio 
fotográfico feito pelo namorado, o músico Pablo Vares, nes-
ta segunda-feira (27). A atriz exibiu toda a sua beleza através 
de fotos pra lá de sensuais. Nos cliques publicadas em seu 
perfil do Instagram, a loira aparece nua, deitada em uma ca-
choeira. O local foi o cenário perfeito para a sensualidade 
natural da atriz. Na legenda do primeiro post, a atriz escre-
veu: “Primeiramente bom dia aqui do paraíso”.

Netflix
Kevinho, 23, e Alok, 30, vão 
fazer participações especiais 
na série brasileira “Sintonia”, 
que volta à Netflix no dia 27 
de outubro. Os músicos apa-
recem no trailer oficial da se-
gunda temporada. Na trama, 
o personagem Doni (Jottapê) 
estará com a carreira em as-
censão e vai fazer uma cola-
boração musical com o fun-
keiro e com o DJ.

Serenata
Jojo Todynho divertiu a web 
ao fazer uma serenata de 
amor para Sasha Meneghel 
e João Figueiredo neste últi-
mo domingo (26). A cantora 
aproveitou o clima român-
tico da noite parisiense para 
cantar para os recém-casa-
dos. Curtindo Paris, na Fran-
ça, a funkeira encontrou o 
casal de artistas e fez uma 
homenagem engraçada.

Demi Lovato diz ter visto alienígenas
 Demi Lovato, 29, tem estado mais crente em alienígenas e em vida fora da Terra. Isso acon-
tece principalmente depois de uma experiência que diz ter tido com OVNIs (objetos voado-
res não identificados). De acordo com Demi, houve um contato com seres extraterrestres 
no parque de Joshua Tree, na Califórnia. “Fomos para o deserto em Joshua Tree e eu basica-
mente vi esta orbe azul que estava a cerca de 15 metros de distância e era como se estivesse 
flutuando acima do solo”, disse Lovato ao E! Notícias. 
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 D O Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que proibia despejos na pandemia

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

O Congresso derrubou nesta 
segunda-feira (27) o veto do 
presidente Jair Bolsonaro ao 
projeto que proibia despejos 
na pandemia.

De acordo com o texto da lei, ficam 
suspensas as decisões emitidas desde a 
entrada em vigor do estado de calamida-
de pública, em 20 de março de 2020, que 
impusesse a desocupação ou remoção for-
çada coletiva de imóvel usado por trabalha-
dor individual ou por famílias. A proibição 
vale até 31 de dezembro deste ano.

Em relação às ocupações, a regra vale 
para aquelas ocorridas antes de 31 de mar-
ço de 2021 e não alcança as já efetivadas na 
data de publicação da lei.

Ao justificar o veto, o governo argumen-
tou que a proposta daria um “salvo condu-
to para os ocupantes irregulares de imóveis 
públicos, frequentemente, com caráter de 
má fé, que já se arrastam em discussões ju-

diciais por anos”.
“Ademais, ressalta-se que os impedi-

mentos descritos na proposição legislativa 
poderiam consolidar ocupações existentes, 
assim como ensejar danos patrimoniais in-
suscetíveis de reparação, como engorda de 
praias, construções de muros contenção, 
edificações, calçadões ou espigões nas áreas 
de bens de uso comum do povo, ou danos 
ambientais graves poderiam ser cometidos 
no período de vigência desta lei”, afirmou o 
governo à época, em nota.

Com a derrubada do veto, não poderá 
haver atos ou decisões judiciais, extrajudi-
ciais ou administrativas que resultem na 
desocupação ou remoção forçada coletiva 
de imóvel privado ou público, urbano, que 
sirva para moradia ou produção até o final 
de 2021.

A proposta também garante que não 
poderá ser concedida liminar para desocu-
pação de imóveis alugados. (FP)

Em relação às 
ocupações, 
a regra vale 
para aquelas 
ocorridas antes 
de 31 de março 
de 2021 e não 
alcança as já 
efetivadas 
na data de 
publicação da lei

Derrubado veto a projeto de lei 
que proibia despejos na pandemia

Fique 
ligado 

NOTAS

 A O Congresso Nacional re-
jeitou nesta segunda-feira (27) 
o veto do presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) e retomou a 
suspensão da prova de vida do 
INSS (Instituto Nacional do Se-
guro Social) até o fim de 2021.

A medida estava prevista 
em um projeto com alterna-
tivas para os beneficiários da 
Previdência Social realizarem 
o procedimento anual, mas 
havia sido vetada pelo gover-
no com o argumento de que 
“a suspensão da comprovação 
poderia implicar na manuten-
ção e no pagamento indevido 
de benefícios que deveriam ser 
cessados”.

A prova de vida é um pro-
cedimento previsto em lei 
para evitar fraudes. Uma vez 
por ano, aposentados, pen-
sionistas e pessoas que rece-
bem benefícios assistenciais 
há mais de um ano precisam 
ir à agência bancária do bene-
fício atualizar a senha, para 
provar que estão vivos.

Por conta da pandemia, a 
obrigatoriedade chegou a ser 
suspensa em março do ano 
passado e foi retomada em 
junho deste ano, mas, neste 
período, beneficiários que op-
tassem por fazer a atualiza-
ção podiam realizar o proce-
dimento normalmente nas 

Suspensão da prova 
de vida é retomada

agências bancárias ou por bio-
metria facial, sistema ainda 
destinado somente a quem 
possui a biometria facial ca-
dastrada no TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral) ou no Detran 
(Departamento de Trânsito ).

Os parlamentares defen-
dem que a prova de vida con-
tinue suspensa em razão dos 
riscos provocados pela Co-
vid-19.

Pelas regras da lei, a partir 
de 2022, todos os bancos de-
verão usar sistemas de bio-
metria para realizar a prova 
de vida dos segurados e dar 
preferência máxima de aten-
dimento para os beneficiários 
com mais de 80 anos ou com 
dificuldades de locomoção. A 
intenção é evitar demoras e 
exposição dos idosos a aglo-
merações.

O texto também autoriza 
que a prova de vida seja reali-
zada por representante legal 
ou por procurador do benefi-
ciário, legalmente cadastrado 
no INSS. A primeira via da pro-
curação não será cobrada.

Além disso, o projeto deter-
mina que as ligações telefôni-
cas realizadas de telefone fixo 
ou móvel que visem à solici-
tação dos serviços deverão ser 
gratuitas e serão consideradas 
de utilidade pública. (FP)

 A O secretário do Tesouro Na-
cional, Jeferson Bittencourt, 
afirmou nesta terça-feira (28) 
que tem fortes restrições so-
bre as sugestões da classe po-
lítica para prorrogar o auxílio 
emergencial.

O auxílio foi desenhado 
em 2021 para ir até outubro, 
mas há debates entre gover-
no e aliados para que a medida 
seja estendida. Enquanto isso, 
está prevista para novembro 
a entrada em vigor do Auxí-
lio Brasil (substituto do Bolsa 
Família).

“No formato de um auxí-
lio emergencial, a gente tem 
fortes restrições ao dese-
nho que está sendo proposto 
[para prorrogar]”, afirmou Bit-
tencourt em entrevista sobre 
os resultados do Tesouro em 
agosto.

“A gente precisa entender 
que o período da pandemia 
foi extraordinário, que teve 
um tratamento extraordiná-
rio para uma série de regras 
fiscais e que esse tratamento 
extraordinário não é o mais 
adequado para questões es-
truturais da nossa economia”, 
continuou.

Bittencourt afirmou que o 
Brasil está em um momento 
de transição, com avanço da 
vacinação em massa e com 
uma economia em recupera-
ção. Para ele, o fato de segmen-
tos da sociedade não estarem 
conseguindo acompanhar o 
processo de recuperação pre-
cisa ser enfrentado por outros 
tipos de programa.

O secretário lembra que o 
auxílio é pago por meio dos 
créditos extraordinários. (FP)

Auxílio: Tesouro diz 
ter fortes restrições

 A O aumento dos preços 
de alimentos, combustíveis 
e energia e novos prolonga-
mentos das políticas fiscais 
de combate aos efeitos da 
pandemia de covid-19 leva-
ram o Banco Central (BC) a 
manter a trajetória mais con-
tracionista para a política mo-
netária, para conter o avanço 
da inflação. A avaliação cons-
ta na ata da última reunião do 
Comitê de Política Monetária 
(Copom) do BC, divulgada on-
tem (28).

Para o Copom, novos pro-
longamentos das políticas fis-
cais pressionam a demanda 
agregada (procura por bens e 
serviços) e pioram a trajetória 
fiscal, de comprometimento 
das contas públicas. “Apesar 
da melhora recente nos in-
dicadores de sustentabilida-
de da dívida pública, o risco 
fiscal elevado segue criando 
uma assimetria altista no ba-

lanço de riscos, ou seja, com 
trajetórias para a inflação aci-
ma do projetado no horizonte 
relevante para a política mo-
netária”, diz a ata.

No encontro da semana 
passada, o Copom elevou a 
taxa básica de juros da eco-
nomia, a Selic, de 5,25% ao 
ano para 6,25% ao ano e já 
sinalizou que deve fazer um 
aumento da mesma magni-
tude na próxima reunião, em 
outubro, mantendo o ciclo de 
elevação da taxa de juros.

Esse foi o quinto reajuste 
consecutivo na taxa Selic, que 
está no nível mais alto desde 
julho de 2019, quando estava 
em 6,5% ao ano. Para comba-
ter os efeitos da pandemia, 
em agosto de 2020 chegou ao 
menor nível da história, em 
2% ao ano. De março a junho, 
o Copom tinha elevado a taxa 
em 0,75 ponto percentual em 
cada encontro. (AB)

Inflação: riscos fiscais 
elevam as projeções

 D A quantidade de problemas com o consignado nos oito meses deste ano já supera 2020

divulgação PSDB

Reclamações sobre o 
consignado crescem

EMPRÉSTIMO. De janeiro a agosto de 2021, foram 6.542 queixas em comparação a 
2.555 no mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pelo Procon-SP

O número de 
reclamações 
envolvendo 
empréstimo 
consignado 

subiu 156% neste ano em 
comparação a 2020. De 
janeiro a agosto de 2021, 
foram 6.542 queixas em 
comparação a 2.555 no 
mesmo período do ano 
passado, segundo dados do 
Procon-SP.

Inclusive, a quantidade 
de problemas com crédito 
consignado nos oito me-
ses deste ano já supera o 
total de reclamações sobre 
o tema registrado em todo 
o ano de 2020, quando 
6.502 casos foram contabi-
lizados. De 2019 para 2020 
também houve alta, de 
2.505 para 6.502 (160%).

O órgão de defesa do 
consumidor assinala que o 
principal problema relata-
do pelos cidadãos é a falta 
de autorização do emprés-
timo –por exemplo, pes-
soas que não solicitaram 
os serviço e mesmo assim 
a grana foi depositada na 
conta e as parcelas, descon-
tadas.

“Depositar valores na 
conta do consumidor sem 
autorização é uma prática 
abusiva. O primeiro passo 
que deve ser adotado é for-

malizar uma reclamação 
com a instituição que con-
cedeu o empréstimo, em 
seguida entrar em contato 
com o Procon de sua cida-
de”, alerta Fernando Capez, 
diretor executivo do Pro-
con-SP.

A prática, inclusi-
ve, pode ser considerada 
amostra grátis, já que o di-
nheiro foi depositado sem 

que a pessoa tenha solici-
tado, e a devolução para o 
cliente deve ser o dobro do 
valor cobrado pelo serviço 
que não foi autorizado. O 
CDC (Código de Defesa do 
Consumidor) proíbe o en-
vio de produtos ou serviço 
sem a anuência do consu-
midor.

“Quando uma institui-
ção financeira coloca na 

conta do cidadão um valor 
sem que ele tenha pedido, 
este valor pode ser consi-
derado uma amostra grá-
tis. E, portanto, não deve-
rá ser cobrado. Além disso, 
quaisquer juros ou encar-
gos que venham a ser co-
brados terão que ser devol-
vidos em dobro, conforme 
previsão legal”, explica Fer-
nando Capez. (FP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos 
interessados, a Abertura do Pregão Eletrônico 172/21, Edital 
209/21, PMH 4473/21, objeto: “Registro de Preços para aquisição 

de medicamentos padronizados na REMUME – Relação Municipal 
de Medicamentos Essenciais destinados à distribuição gratuita pela 
Secretaria de Saúde de Hortolândia, bem como para utilização durante 
atendimentos aos pacientes usuários da rede municipal de saúde, 
conforme especificações contidas no ANEXO I – Memorial Descritivo”. 
INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS (iniciais/documentos de 
habilitação): 30/09/2021 a partir das 9:00 horas. PRAZO FINAL PARA 
CADASTRAMENTO (Propostas iniciais/documentos de habilitação): 
14/10/2021 até as 9:00 horas. INÍCIO DO PREGÃO (fase competitiva): 
14/10/2021 às 9:30. Tempo de Disputa: 10 Minutos. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). LOCAL: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. Além da plataforma eletrônica disponível 
no website, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico 
oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br > Acesso rápido > 
Licitações Fácil Hortolândia (Rolando a página para baixo > Lado Direito 
da página) ou junto ao Departamento de Suprimentos, da Prefeitura de 
Hortolândia, localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, 
Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, no horário 
das 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos 
da importância do equivalente ao custo por folha da Administração. 
Hortolândia, 21 de setembro de 2021. IEDA MANZANO DE OLIVEIRA - 
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

Tomada de Preços 05/2021 - Proc. Adm. 303/2021
Torna público para o conhecimento dos interessados a Tomada de Preços 05/2021 – Cujo 

objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para pa-
vimentação em lajota na Rua Orquídea, localizada no bairro Cercadinho, 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 15.10.2021 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 13 de outubro de 2021, terceiro dia anterior 
à data do recebimento das propostas.

Alambari, 28 de setembro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 
– PARTICIPAÇÃO AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 056/
DA/2021
PROCESSO n.º SEDUC-PRC-2021/36905
OFERTA DE COMPRA N° 
080102000012021OC00035
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA 
PROPOSTA ELETRÔNICA: 29/09/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 13/10/2021 – às 11h00min

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

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 1025/21, PROCESSO Nº 2021/01856, Oferta de Compra 092301090572021OC01201 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de CURATIVO 
DERIVADO  ALGAS MARINHAS,PLACA, P/FERIDAS EM GERAL, ATADURA ELAST/
ADESIVA  5CM LARG 4,5CM CP, CURATIVO DE POLIURETANO TRANSPARENTE 
10 X 25 CM, CURATIVO P/ CATETER CENTRAL 7X9CM, CURATIVO DE COLAGENO 
E ALGINATO DE CALCIO 10X22CM, CURATIVO P/CATETER, COBERTURA DE 
HIDROPOLIMEROS E ATADURA, cuja sessão será realizada no dia 15/10/2021, 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 30/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JOSE ROBERTO S. 
MATOS 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 1030/21, PROCESSO Nº 2021/01550, Oferta de Compra 092301090572021OC01174 
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de 
MICRONEBULIZADOR P/INALOTERAPIA EM PVC, MASCARA FACIAL TOTAL 
TAMANHO ADULTO GRANDE, TUBO EXTENSOR DE PVC COM FILTRO  P/ 
CO2, RESSUSCITADOR MANUAL TAM. INFANTIL, cuja sessão será realizada no dia 
15/10/2021, 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 30/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: 
VANDERLI B. MENEZES 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 1048/21, PROCESSO Nº 2021/01483, Oferta de Compra 092301090572021OC00965 
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de 
SONDA FOLEY 14F COM SENSOR  TERMICO, cuja sessão será realizada no dia 
15/10/2021, 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 30/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: 
SULAI N. SOUTO e suplentes.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 108/2021– Pregão Eletrônico 
nº 040/2021-Processo Administrativo nº 7.509/2021. OBJETO: Aquisi-
ção de trator. Nova data da entrega das propostas dia 13/10/2021 as 
10:00horas. Edital nº 133/2021– Pregão Presencial nº 041/2021-Proces-
so Administrativo nº 9.930/2021. OBJETO: Contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviço de locação de veículo caminhão 
guindaste. Data da entrega das propostas dia 13/10/2021 as 10:10ho-
ras. Os Editais completo deverão ser retirados no portal oficial do mu-
nicípio 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, 28 de setembro de 
2021 – Benedito Wenceslau Neto - Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 307,30

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Es-
tância de Atibaia, torna público para conhe-
cimento dos interessados a abertura das 
seguintes licitações: CONCORRÊNCIA Nº 
001/2021, PROCESSO Nº 50.014/2020, 
cujo o objeto é a Contratação de Conces-
são Administrativa para a modernização, 
expansão, operação e manutenção da infra-
estrutura da Rede de Iluminação Pública na 
Estância de Atibaia. ENTREGA DOS ENVE-
LOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e 
Documentação”, às 09 horas do dia 16 de 
novembro de 2.021, na sala de Licitações, 
sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, 
Atibaia/SP. CONCORRÊNCIA Nº 015/2021, 
PROCESSO Nº 30.366/2021, cujo o obje-
to é a Seleção de projetos e Prestação de 
serviços técnicos especializados de asses-
soramento tributário visando ao patrocínio 
de demanda (s) judicial (ais) relacionada (s) 
ao (s) repasse (s) de royalties de petróleo 
e/ou gás natural, administrados pela União 
e/ou Agência Nacional de Petróleo – ANP. 
ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA 
SESSÃO: “Propostas e Documentação”, às 
09 horas do dia 17 de novembro de 2.021, 
na sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sar-
giani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. Para aqui-
sição dos editais os interessados deverão 
acessar o site http://www.atibaia.sp.gov.br 
ou, dirigir-se à sede da Prefeitura da Estân-
cia de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 16 
h, mediante o recolhimento de emolumen-
tos no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de 
Compras e Licitações, sito à R Bruno Sar-
giani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510. 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DE-
PARTAMENTO DE COMPRAS E LICITA-
ÇÕES, 28 de setembro de 2.021. -Jairo de 
Oliveira Bueno- Secretário de Administração.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 056/21 – REABERTURA - Objeto: Contratação 
de empresa(s) para fornecimento de mudas de espécies vegetais ornamentais 
como grama, arbustos, árvores nativas e frutíferas, palmeiras, forrações, entre 
outras, assim como fornecimento de insumos para jardinagem, conforme des-
critivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO 
DO ITEM. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: 
09:00 horas do dia 29/09/21 até às 09:00 horas do dia 15/10/21. Abertura de 
Propostas Iniciais: 15/10/21 às 09:05 horas. O Edital na íntegra encontra-se à 
disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.cam-
polimpopaulista.sp.gov.br . Para maiores esclarecimentos e informações pelos 
telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de Adminis-
tração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da 
Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, 
exceto feriados e pontos facultativos.

EDMILSON GERALDO ROSA
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de climatizador evaporativo para instalação nas salas de 
aula das Unidades Escolares de Educação Infantil (etapas I e II), com prazo de 
entrega em até 40 (quarenta) dias, de acordo com as descrições constantes 
do Anexo I, que faz parte integrante do processo licitatório. O edital está 
disponível gratuitamente, através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, 
através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 13 de outubro 
2021, às 09:00 horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, 
através do telefone nº (19) 3834-9087 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 28 DE SETEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2021 - EDITAL N° 171/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de máquina plastificadora poliseladora, giz de cera, lápis 
de cor e demais itens, sendo entrega única, em até 20(vinte) dias, de acordo 
com as descrições constantes do Anexo I, que faz parte integrante do 
processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através dos sites: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão 
se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 13 de outubro 2021, às 09:00 horas. Maiores 
informações, no Departamento de Licitações, através do telefone nº (19) 
3834-9176 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 28 DE SETEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2021 - EDITAL N° 174/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 066/2021 - Processo nº 213/2021-DG/MP
Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 066/2021 – 
Oferta de Compra Nº 270101000012021OC00060 - Processo nº 213/2021-DG/MP, que tem por 
objeto a Prestação de Serviços de Transporte mediante Locação de Veículos em caráter não 
eventual, objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnico administrativas do 
Contratante.
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços 
eletrônicos  www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e,  www.mpsp.mp.br e 
www.e-negociospublicos.com.br . A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no 
dia 15/10/2021, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 30/09/2021
Comissão Julgadora de Licitações, em 28 de setembro de 2021.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 067/2021 - Processo nº 212/2021-DG/MP. Acha-se aberto no Ministério Público 
do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 067/2021 – Oferta de Compra Nº 270101000012021OC00062 - Processo nº 
212/2021-DG/MP, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de acessórios diversos para informática. 
Nos termos do inciso III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, restou 
definida a divisão dos quantitativos em cotas principais e cotas reservadas: 
a) No tocante às cotas principais, itens 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16  e 19, poderão participar todos os interessados do ramo 
de atividade pertinente ao objeto da aquisição que preencherem às condições de credenciamento constantes do Edital; e
b) No tocante às cotas reservadas, referentes aos itens 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17 e 20 apenas poderão participar os 
interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da aquisição que preencherem as condições de credenciamento 
constantes do Edital e que sejam considerados microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14. 
Para os itens 01, 18 e 21 ao 26, nos termos do inciso I do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/14, para os itens 01, 18 e 21 ao 26, apenas poderão participar os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da licitação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital e que sejam 
considerados, nos termos da lei, microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições 
estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488, de 15/06/2007.
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços eletrônicos  
www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e,  www.mpsp.mp.br e www.e-negociospublicos.com.br . A sessão 
pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou 
www.bec.sp.gov.br, no dia 14/10/2021, às 11:30 horas. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 
30/09/2021 - Comissão Julgadora de Licitações, em 28 de setembro de 2021.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: COMUNICADOS
Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº 36/00250/21/05  - Oferta de Compra nº 
081101080462021OC00226 - Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, deno-
minados de Ônibus Rural Escolar (ORE1), destinados ao atendimento dos alunos da rede pública de ensino, 
Diretorias de Ensino e demais órgãos participantes, no âmbito do Estado de São Paulo, pelo prazo de 12 
(doze) meses, conforme as especificações e demais condições constantes no Anexo I - Termo de Referência. 
Considerando o entendimento da área técnica que decidiu por acolher parcialmente o pedido de impugnação 
apresentado pela empresa MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS, comunicamos 
que na data de 28/09/2021 o Pregão Eletrônico nº 36/00250/21/05 foi reativado para a devida inserção das 
respectivas respostas à peça impugnatória. Comunicamos ainda que considerando o acolhimento parcial da 
impugnação e a necessidade de alteração no Termo de Referência do edital, fazem-se necessárias a elaboração 
e republicação de novo edital, com a devolução dos prazos para apresentação das propostas. Posteriormente 
será definida e publicada nova data para realização do certame. 
Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº 36/00248/21/05 - Oferta de Compra nº 
081101080462021OC00224 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 
FRIGORÍFICO, destinados ao transporte de merenda para os alunos da rede pública de ensino, atendidos 
através dos municípios, no âmbito do Estado de São Paulo, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme as 
especificações e demais condições constantes no Termo de Referência. Considerando o entendimento da área 
técnica que decidiu por acolher parcialmente o pedido de impugnação apresentado pela empresa MAN LATIN 
AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS, comunicamos que na data de 28/09/2021 o Pregão Ele-
trônico nº 36/00248/21/05 foi reativado para a devida inserção das respectivas respostas à peça impugnatória. 
Comunicamos ainda que considerando o acolhimento parcial da impugnação e a necessidade de alteração 
no Termo de Referência do edital, fazem-se necessárias a elaboração e republicação de novo edital, com a 
devolução dos prazos para apresentação das propostas. Posteriormente será definida e publicada nova data 
para realização do certame.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO (TIPO TÉCNICA E PREÇO) - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00059/21/02 – OBJETO: Projeto Executivo de Restauro -  PRÉDIO(S) / 
LOCALIZAÇÃO(ÕES): P. Vago Casarão / São Paulo – Rua João Guimarães Rosa, 129 – Consolação – São 
Paulo/SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/11/2021, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00031/21/02 – OBJETO: Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio 
-  PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr Reinaldo Ribeiro da Silva - Avenida Embaixador Macedo Soa-
res, 10935 - Vila Anastacio - São Paulo/SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/11/2021, 
às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00032/21/02 – OBJETO: Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio 
-  PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Carlos Pasquale - Rua Marques de Lages, 219 - Vila Moraes 
- São Paulo/SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/11/2021, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00033/21/02 – OBJETO: Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio 
- PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Evandro Caiafa Esquivel - Rua Bernardo Lobo, 150 - Vila 
Nogueira - Diadema/SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/11/2021, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00035/21/02 – OBJETO: Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio 
- PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Imp Leopoldina - Rua Togo, 571 - Jardim Japão - São Paulo/SP 
–- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/11/2021, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00036/21/02 – OBJETO: Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio 
- PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Michel Antonio Alem - Avenida 13, 1858 - Consolação - Rio 
Claro/SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/11/2021, às 11:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00057/21/02 – OBJETO: Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio 
-  PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Visc de Taunay - Avenida Prof Celestino Bourroul, 304 - Limão - 
São Paulo/SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/11/2021, às 11:45 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas 
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGI-
TAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em 
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- 
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propos-
tas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.
sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS, as PROPOSTAS COMERCIAIS e 
os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 
Habilitação, Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração 
de enquadramento como cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 
11.488/2007, deverão ser entregues no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – 
Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São 
Paulo - SP. Esta(s) Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, 
com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, 
e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA 
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosa-
mente, o estabelecido no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

PROCESSO Nº 69325/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2021

OBJETO: Contratação de empresa para 
execução de serviços de engenharia elétri-
ca de iluminação em vias e Praças Públicas 
para os Festejos Natalinos do ano de 2021, 
com fornecimento de mão de obra.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 15 
de outubro de 2021 às 14:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na Pra-
ça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Ca-
jati – SP.
Valor do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e 
trinta e um centavos).
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou 
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br

Cajati, 28 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69451/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para implantação de sistema de 
combate a incêndio e emissão do AVCB 
para o Pronto Atendimento, sito à Rua Anto-
nio Domingues Brechó, nº 56 - Centro - Ca-
jati - SP, com fornecimento de mão de obra.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 18 
de outubro de 2021 às 14:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na Pra-
ça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Ca-
jati – SP.
Valor do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e 
trinta e um centavos).
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou 
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br

Cajati, 28 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

SUSPENSÃO
PROCESSO N° 68805/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2021

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em cessão de direito de 
uso (locação) pelo período de 12 (doze) 
meses, de sistemas integrados de gestão 
pública: (1) SISTEMA DE ORÇAMENTO, 
CONTABILIDADE PÚBLICA E 
TESOURARIA, (2) SISTEMA DE 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA - PONTO 
ELETRÔNICO, ADMINISTRAÇÃO DE 
PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO E 
HOLERITE ELETRÔNICO, (3) SISTEMA DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES, (4) SISTEMA 
DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, (5) 
SISTEMA DE PROTOCOLO, (6) SISTEMA 
DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, ISS/
TAXAS, IPTU E DÍVIDA ATIVA, (7) SISTEMA 
DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, (8) 
SISTEMA DE SERVIÇOS WEB E NOTA 
FISCAL ELETRÔNICA, (9) SISTEMA DE 
CONTROLE DE FROTA, (10) SISTEMA DE 
SAÚDE, (11) SISTEMA DE EDUCAÇÃO 
e (12) SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO além dos seguintes serviços 
complementares: Serviços de implantação 
dos Sistemas, Apoio Técnico à Distância, 
Atualização e Manutenção dos Sistemas, 
Serviços Avulsos de Treinamento e Apoio 
Técnico Presencial, conforme requisitos 
técnicos mínimos obrigatórios descritos no 
Termo de Referência.

Em virtude do comunicado de suspensão 
do Pregão Presencial nº 100/2021 – TC-
019797.989.21-7 do egrégio Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, 
fica suspensa a abertura do procedimento 
licitatório até ulterior deliberação do TCE/
SP.

Cajati, 28 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos 
interessados, a Abertura do Pregão Eletrônico 172/21, Edital 
209/21, PMH 4473/21, objeto: “Registro de Preços para aquisição 

de medicamentos padronizados na REMUME – Relação Municipal 
de Medicamentos Essenciais destinados à distribuição gratuita pela 
Secretaria de Saúde de Hortolândia, bem como para utilização durante 
atendimentos aos pacientes usuários da rede municipal de saúde, 
conforme especificações contidas no ANEXO I – Memorial Descritivo”. 
INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS (iniciais/documentos de 
habilitação): 30/09/2021 a partir das 9:00 horas. PRAZO FINAL PARA 
CADASTRAMENTO (Propostas iniciais/documentos de habilitação): 
14/10/2021 até as 9:00 horas. INÍCIO DO PREGÃO (fase competitiva): 
14/10/2021 às 9:30. Tempo de Disputa: 10 Minutos. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). LOCAL: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. Além da plataforma eletrônica disponível 
no website, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico 
oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br > Acesso rápido > 
Licitações Fácil Hortolândia (Rolando a página para baixo > Lado Direito 
da página) ou junto ao Departamento de Suprimentos, da Prefeitura de 
Hortolândia, localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, 
Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, no horário 
das 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos 
da importância do equivalente ao custo por folha da Administração. 
Hortolândia, 21 de setembro de 2021. IEDA MANZANO DE OLIVEIRA - 
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

Tomada de Preços 05/2021 - Proc. Adm. 303/2021
Torna público para o conhecimento dos interessados a Tomada de Preços 05/2021 – Cujo 

objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para pa-
vimentação em lajota na Rua Orquídea, localizada no bairro Cercadinho, 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 15.10.2021 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 13 de outubro de 2021, terceiro dia anterior 
à data do recebimento das propostas.

Alambari, 28 de setembro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 
– PARTICIPAÇÃO AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 056/
DA/2021
PROCESSO n.º SEDUC-PRC-2021/36905
OFERTA DE COMPRA N° 
080102000012021OC00035
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA 
PROPOSTA ELETRÔNICA: 29/09/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 13/10/2021 – às 11h00min

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

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 1025/21, PROCESSO Nº 2021/01856, Oferta de Compra 092301090572021OC01201 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de CURATIVO 
DERIVADO  ALGAS MARINHAS,PLACA, P/FERIDAS EM GERAL, ATADURA ELAST/
ADESIVA  5CM LARG 4,5CM CP, CURATIVO DE POLIURETANO TRANSPARENTE 
10 X 25 CM, CURATIVO P/ CATETER CENTRAL 7X9CM, CURATIVO DE COLAGENO 
E ALGINATO DE CALCIO 10X22CM, CURATIVO P/CATETER, COBERTURA DE 
HIDROPOLIMEROS E ATADURA, cuja sessão será realizada no dia 15/10/2021, 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 30/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JOSE ROBERTO S. 
MATOS 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 1030/21, PROCESSO Nº 2021/01550, Oferta de Compra 092301090572021OC01174 
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de 
MICRONEBULIZADOR P/INALOTERAPIA EM PVC, MASCARA FACIAL TOTAL 
TAMANHO ADULTO GRANDE, TUBO EXTENSOR DE PVC COM FILTRO  P/ 
CO2, RESSUSCITADOR MANUAL TAM. INFANTIL, cuja sessão será realizada no dia 
15/10/2021, 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 30/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: 
VANDERLI B. MENEZES 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 1048/21, PROCESSO Nº 2021/01483, Oferta de Compra 092301090572021OC00965 
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de 
SONDA FOLEY 14F COM SENSOR  TERMICO, cuja sessão será realizada no dia 
15/10/2021, 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 30/09/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: 
SULAI N. SOUTO e suplentes.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 108/2021– Pregão Eletrônico 
nº 040/2021-Processo Administrativo nº 7.509/2021. OBJETO: Aquisi-
ção de trator. Nova data da entrega das propostas dia 13/10/2021 as 
10:00horas. Edital nº 133/2021– Pregão Presencial nº 041/2021-Proces-
so Administrativo nº 9.930/2021. OBJETO: Contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviço de locação de veículo caminhão 
guindaste. Data da entrega das propostas dia 13/10/2021 as 10:10ho-
ras. Os Editais completo deverão ser retirados no portal oficial do mu-
nicípio 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, 28 de setembro de 
2021 – Benedito Wenceslau Neto - Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 307,30

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Es-
tância de Atibaia, torna público para conhe-
cimento dos interessados a abertura das 
seguintes licitações: CONCORRÊNCIA Nº 
001/2021, PROCESSO Nº 50.014/2020, 
cujo o objeto é a Contratação de Conces-
são Administrativa para a modernização, 
expansão, operação e manutenção da infra-
estrutura da Rede de Iluminação Pública na 
Estância de Atibaia. ENTREGA DOS ENVE-
LOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e 
Documentação”, às 09 horas do dia 16 de 
novembro de 2.021, na sala de Licitações, 
sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, 
Atibaia/SP. CONCORRÊNCIA Nº 015/2021, 
PROCESSO Nº 30.366/2021, cujo o obje-
to é a Seleção de projetos e Prestação de 
serviços técnicos especializados de asses-
soramento tributário visando ao patrocínio 
de demanda (s) judicial (ais) relacionada (s) 
ao (s) repasse (s) de royalties de petróleo 
e/ou gás natural, administrados pela União 
e/ou Agência Nacional de Petróleo – ANP. 
ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA 
SESSÃO: “Propostas e Documentação”, às 
09 horas do dia 17 de novembro de 2.021, 
na sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sar-
giani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. Para aqui-
sição dos editais os interessados deverão 
acessar o site http://www.atibaia.sp.gov.br 
ou, dirigir-se à sede da Prefeitura da Estân-
cia de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 16 
h, mediante o recolhimento de emolumen-
tos no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de 
Compras e Licitações, sito à R Bruno Sar-
giani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510. 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DE-
PARTAMENTO DE COMPRAS E LICITA-
ÇÕES, 28 de setembro de 2.021. -Jairo de 
Oliveira Bueno- Secretário de Administração.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 056/21 – REABERTURA - Objeto: Contratação 
de empresa(s) para fornecimento de mudas de espécies vegetais ornamentais 
como grama, arbustos, árvores nativas e frutíferas, palmeiras, forrações, entre 
outras, assim como fornecimento de insumos para jardinagem, conforme des-
critivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO 
DO ITEM. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: 
09:00 horas do dia 29/09/21 até às 09:00 horas do dia 15/10/21. Abertura de 
Propostas Iniciais: 15/10/21 às 09:05 horas. O Edital na íntegra encontra-se à 
disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.cam-
polimpopaulista.sp.gov.br . Para maiores esclarecimentos e informações pelos 
telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de Adminis-
tração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da 
Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, 
exceto feriados e pontos facultativos.

EDMILSON GERALDO ROSA
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de climatizador evaporativo para instalação nas salas de 
aula das Unidades Escolares de Educação Infantil (etapas I e II), com prazo de 
entrega em até 40 (quarenta) dias, de acordo com as descrições constantes 
do Anexo I, que faz parte integrante do processo licitatório. O edital está 
disponível gratuitamente, através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, 
através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 13 de outubro 
2021, às 09:00 horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, 
através do telefone nº (19) 3834-9087 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 28 DE SETEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2021 - EDITAL N° 171/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de máquina plastificadora poliseladora, giz de cera, lápis 
de cor e demais itens, sendo entrega única, em até 20(vinte) dias, de acordo 
com as descrições constantes do Anexo I, que faz parte integrante do 
processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através dos sites: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão 
se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 13 de outubro 2021, às 09:00 horas. Maiores 
informações, no Departamento de Licitações, através do telefone nº (19) 
3834-9176 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 28 DE SETEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2021 - EDITAL N° 174/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 066/2021 - Processo nº 213/2021-DG/MP
Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 066/2021 – 
Oferta de Compra Nº 270101000012021OC00060 - Processo nº 213/2021-DG/MP, que tem por 
objeto a Prestação de Serviços de Transporte mediante Locação de Veículos em caráter não 
eventual, objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnico administrativas do 
Contratante.
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços 
eletrônicos  www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e,  www.mpsp.mp.br e 
www.e-negociospublicos.com.br . A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no 
dia 15/10/2021, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 30/09/2021
Comissão Julgadora de Licitações, em 28 de setembro de 2021.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 067/2021 - Processo nº 212/2021-DG/MP. Acha-se aberto no Ministério Público 
do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 067/2021 – Oferta de Compra Nº 270101000012021OC00062 - Processo nº 
212/2021-DG/MP, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de acessórios diversos para informática. 
Nos termos do inciso III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, restou 
definida a divisão dos quantitativos em cotas principais e cotas reservadas: 
a) No tocante às cotas principais, itens 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16  e 19, poderão participar todos os interessados do ramo 
de atividade pertinente ao objeto da aquisição que preencherem às condições de credenciamento constantes do Edital; e
b) No tocante às cotas reservadas, referentes aos itens 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17 e 20 apenas poderão participar os 
interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da aquisição que preencherem as condições de credenciamento 
constantes do Edital e que sejam considerados microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14. 
Para os itens 01, 18 e 21 ao 26, nos termos do inciso I do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/14, para os itens 01, 18 e 21 ao 26, apenas poderão participar os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da licitação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital e que sejam 
considerados, nos termos da lei, microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições 
estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488, de 15/06/2007.
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços eletrônicos  
www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e,  www.mpsp.mp.br e www.e-negociospublicos.com.br . A sessão 
pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou 
www.bec.sp.gov.br, no dia 14/10/2021, às 11:30 horas. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 
30/09/2021 - Comissão Julgadora de Licitações, em 28 de setembro de 2021.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: COMUNICADOS
Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº 36/00250/21/05  - Oferta de Compra nº 
081101080462021OC00226 - Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, deno-
minados de Ônibus Rural Escolar (ORE1), destinados ao atendimento dos alunos da rede pública de ensino, 
Diretorias de Ensino e demais órgãos participantes, no âmbito do Estado de São Paulo, pelo prazo de 12 
(doze) meses, conforme as especificações e demais condições constantes no Anexo I - Termo de Referência. 
Considerando o entendimento da área técnica que decidiu por acolher parcialmente o pedido de impugnação 
apresentado pela empresa MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS, comunicamos 
que na data de 28/09/2021 o Pregão Eletrônico nº 36/00250/21/05 foi reativado para a devida inserção das 
respectivas respostas à peça impugnatória. Comunicamos ainda que considerando o acolhimento parcial da 
impugnação e a necessidade de alteração no Termo de Referência do edital, fazem-se necessárias a elaboração 
e republicação de novo edital, com a devolução dos prazos para apresentação das propostas. Posteriormente 
será definida e publicada nova data para realização do certame. 
Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº 36/00248/21/05 - Oferta de Compra nº 
081101080462021OC00224 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 
FRIGORÍFICO, destinados ao transporte de merenda para os alunos da rede pública de ensino, atendidos 
através dos municípios, no âmbito do Estado de São Paulo, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme as 
especificações e demais condições constantes no Termo de Referência. Considerando o entendimento da área 
técnica que decidiu por acolher parcialmente o pedido de impugnação apresentado pela empresa MAN LATIN 
AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS, comunicamos que na data de 28/09/2021 o Pregão Ele-
trônico nº 36/00248/21/05 foi reativado para a devida inserção das respectivas respostas à peça impugnatória. 
Comunicamos ainda que considerando o acolhimento parcial da impugnação e a necessidade de alteração 
no Termo de Referência do edital, fazem-se necessárias a elaboração e republicação de novo edital, com a 
devolução dos prazos para apresentação das propostas. Posteriormente será definida e publicada nova data 
para realização do certame.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO (TIPO TÉCNICA E PREÇO) - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00059/21/02 – OBJETO: Projeto Executivo de Restauro -  PRÉDIO(S) / 
LOCALIZAÇÃO(ÕES): P. Vago Casarão / São Paulo – Rua João Guimarães Rosa, 129 – Consolação – São 
Paulo/SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/11/2021, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00031/21/02 – OBJETO: Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio 
-  PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr Reinaldo Ribeiro da Silva - Avenida Embaixador Macedo Soa-
res, 10935 - Vila Anastacio - São Paulo/SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/11/2021, 
às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00032/21/02 – OBJETO: Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio 
-  PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Carlos Pasquale - Rua Marques de Lages, 219 - Vila Moraes 
- São Paulo/SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/11/2021, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00033/21/02 – OBJETO: Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio 
- PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Evandro Caiafa Esquivel - Rua Bernardo Lobo, 150 - Vila 
Nogueira - Diadema/SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/11/2021, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00035/21/02 – OBJETO: Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio 
- PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Imp Leopoldina - Rua Togo, 571 - Jardim Japão - São Paulo/SP 
–- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/11/2021, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00036/21/02 – OBJETO: Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio 
- PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Michel Antonio Alem - Avenida 13, 1858 - Consolação - Rio 
Claro/SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/11/2021, às 11:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00057/21/02 – OBJETO: Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio 
-  PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Visc de Taunay - Avenida Prof Celestino Bourroul, 304 - Limão - 
São Paulo/SP –- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/11/2021, às 11:45 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas 
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGI-
TAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em 
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- 
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propos-
tas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.
sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS, as PROPOSTAS COMERCIAIS e 
os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 
Habilitação, Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração 
de enquadramento como cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 
11.488/2007, deverão ser entregues no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – 
Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São 
Paulo - SP. Esta(s) Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, 
com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, 
e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA 
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosa-
mente, o estabelecido no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

PROCESSO Nº 69325/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2021

OBJETO: Contratação de empresa para 
execução de serviços de engenharia elétri-
ca de iluminação em vias e Praças Públicas 
para os Festejos Natalinos do ano de 2021, 
com fornecimento de mão de obra.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 15 
de outubro de 2021 às 14:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na Pra-
ça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Ca-
jati – SP.
Valor do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e 
trinta e um centavos).
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou 
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br

Cajati, 28 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69451/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para implantação de sistema de 
combate a incêndio e emissão do AVCB 
para o Pronto Atendimento, sito à Rua Anto-
nio Domingues Brechó, nº 56 - Centro - Ca-
jati - SP, com fornecimento de mão de obra.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 18 
de outubro de 2021 às 14:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na Pra-
ça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Ca-
jati – SP.
Valor do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e 
trinta e um centavos).
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou 
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br

Cajati, 28 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

SUSPENSÃO
PROCESSO N° 68805/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2021

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em cessão de direito de 
uso (locação) pelo período de 12 (doze) 
meses, de sistemas integrados de gestão 
pública: (1) SISTEMA DE ORÇAMENTO, 
CONTABILIDADE PÚBLICA E 
TESOURARIA, (2) SISTEMA DE 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA - PONTO 
ELETRÔNICO, ADMINISTRAÇÃO DE 
PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO E 
HOLERITE ELETRÔNICO, (3) SISTEMA DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES, (4) SISTEMA 
DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, (5) 
SISTEMA DE PROTOCOLO, (6) SISTEMA 
DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, ISS/
TAXAS, IPTU E DÍVIDA ATIVA, (7) SISTEMA 
DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, (8) 
SISTEMA DE SERVIÇOS WEB E NOTA 
FISCAL ELETRÔNICA, (9) SISTEMA DE 
CONTROLE DE FROTA, (10) SISTEMA DE 
SAÚDE, (11) SISTEMA DE EDUCAÇÃO 
e (12) SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO além dos seguintes serviços 
complementares: Serviços de implantação 
dos Sistemas, Apoio Técnico à Distância, 
Atualização e Manutenção dos Sistemas, 
Serviços Avulsos de Treinamento e Apoio 
Técnico Presencial, conforme requisitos 
técnicos mínimos obrigatórios descritos no 
Termo de Referência.

Em virtude do comunicado de suspensão 
do Pregão Presencial nº 100/2021 – TC-
019797.989.21-7 do egrégio Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, 
fica suspensa a abertura do procedimento 
licitatório até ulterior deliberação do TCE/
SP.

Cajati, 28 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

B3gazetasp.com.br
Quarta-feira, 29 De setembro De 2021 Economia

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002874-02.2019.8.26.0510. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1a Vara Cível, do Foro de São Carlos, Estado de São Paulo, Dr. (a). Milton 
Coutinho Gordo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a (o) ANTONIO CARLOS VIRGILIO, Brasileiro, 
CPF 138.712.738-13, com endereço à Avenida Professora Maria de Cresci Leopoldino, 775, Casa 
452, Condomínio Residencial Quebec, CEP 13563-623, São Carlos - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Allianz Seguros S/A, alegando em síntese: Alega 
em síntese que o Autor que o réu causou danos ao veículo do segurado que importa no valor de 
R$10.932,01. Requer: a) Citação dos réus; b) pagamento solidário do valor de R$ 10.932,01; c) O 
bloqueio do veiculo causador dos danos informado; d) A produção de todas as provas em direito 
admitidas, inclusive juntada de novos documentos, bem como oitiva de testemunhas. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Carlos, 13 de setembro 2021.

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

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

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

28 e 29/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0007810-73.2021.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 





    



                   

              

              K-28e29/09

28 e 29/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1009500-17.2016.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 





             
              
              

  

  


           K-28e29/09

28 e 29/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0032395-78.2019.
valor total: R$ 20,00




  

              

 
                  

   K-28e29/09

28 e 29/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1022045-14.2019.
valor total: R$ 20,00










              K-28e29/09

28 e 29/09
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004680-84.2021.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 






              
   
 
   
 
                   
 



            K-28e29/09

28 e 29/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1048884-39.2020.
valor total: R$ 20,00




              
     

                 


             K-28e29/09

28 e 29/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0027147-60.2021.
valor total: R$ 20,00

 



              



             

              K-28e29/09

28 e 29/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 10316646-68.2019.
valor total: R$ 20,00


                  

               
 
          

  


  K-28e29/09

28 e 29/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002801-78.2019.
valor total: R$ 20,00




                
 

    K-28e29/09

28 e 29/09
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003067-53.2014.
valor total: R$ 20,00




            
            
               



          K-28e29/09

Edital de Citação. Processo Digital nº: 4007585-33.2013.8.26.0114. Classe: Assunto: Cautelar Inominada  Sustação de Protesto Requeren 
te: J C M dos Reis-ME Requerido: Joma Comércio de Eletroeletrônicos Ltda e outros, Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 40075 
85-33.2013.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Mauricio Simões de Almei 
da Botelho Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Joma Comércio de Eletroeletrônicos Ltda, CNPJ 08.792.461/0001-56, que lhe foi 
proposta uma ação de Cautelar Inominada - Sustação de Protestos por parte de J C M dos Reis - ME, alegando em síntese: que não man 
tém nenhum vínculo com nenhum dos réus, porém recebeu vários protestos - Protocolos 0025-12/04/2013-43 datado de 17/04/2013 no valor 
de R$1.399,60, 0041-02/04/2013/68 datado de 05/04/2013 no valor de R$1.666,60, 0130-09/04/2013-90 datado de 12/04/2013 no valor total 
de R$ 1.552,36, 0027-15/04/2013-06 datado de 18/04/2013 no valor total de R$ 1552,20, 0021-23/04/2013-78 datado de 18/04/2013 no valor 
total de R$ 1435,60, 0302-02/05/2013-05 datado de 07/05/2013 no valor total de R$ 1.666,60, 0121-03/06/2013-05 datado de 08/05/2013 no 
valor total de R$1399,60 e 0169-10/05/2013-20 datado de 15/05/2013 no valor total de R$ 1.445,60. 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 Campinas, aos 17 de agosto de 2021. 

Casamari Investimentos e Participações Ltda
CNPJ 21.403.107/0001-50 - NIRE 3523193789-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os sócios da Casamari Investimentos e Participações Ltda convocados para a Reunião de 
Sócios a ser realizada na Avenida da Saudade, nº 197, Bairro São Benedito, Morungaba/SP, CEP 
13.260.000, no dia 08 de outubro de 2021, às 09:30 horas em 1ª convocação, e às 10:00 horas 
em 2ª convocação, para tratarem dos seguintes assuntos: • Aumento do Capital Social e alteração 
do Contrato Social da Sociedade; • Doação de quotas do sócio ANTONIO GRECO aos demais sócios 
da Sociedade; e • Ingresso de DAVID FLAIBAM FRARE GRECO no quadro societário da Sociedade. 
Morungaba/SP, 22 de setembro de 2021. ANTONIO GRECO - DIRETOR PRESIDENTE

Fiação Alpina Ltda
CNPJ 49.418.890/0001-45 - NIRE 3520055587-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os sócios da Fiação Alpina Ltda. convocados para a Reunião de Sócios a ser realizada na sede 
da empresa, à Avenida da Saudade, nº 197, Bairro São Benedito, Morungaba/SP, CEP 13.260.000, 
no dia 08 de outubro de 2021, às 11:00 horas em 1ª convocação, e às 11:30 horas em 2ª convo-
cação, para tratarem dos seguintes assuntos: • Ingresso de DAVID FLAIBAM FRARE GRECO no 
quadro societário da Sociedade, e alteração do Contrato Social da Sociedade. Morungaba/SP, 22 de 
setembro de 2021. ANTONIO GRECO - DIRETOR PRESIDENTE

D E C I S Ã O – E D I T A L. Processo nº: 1104371-28.2019.8.26.0100. Classe – Assunto: 
Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais. Exequente: Condomínio Edifício 
Maria Helena. Executado: Espolio de Maria Berenice Neves da Nobrega, na pessoa do 
inventariante. Marcos Vinicius Sanches e outros. Vistos. Fls. 154: reconsidero a decisão 
anterior. Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte 
ré, defiro a citação editalícia, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a
ISABELA NEVES DA NOBREGA, PATRICIA NEVES DA NÓBREGA, ALINE NEVES DA 
NÓBREGA e BEATRIZ MARIN, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida 
Ação EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL por Condomínio Edifício Maria Helena.
Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte defesa nos termos legais. No 
silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da 
lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha a parte autora as custas referentes a 
publicação no DJE, no valor de R$ 144,06, providenciando, no mais, a publicação do edital em 
jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 
São Paulo, 22 de setembro de 2021. Luiz Gustavo Esteves. Juiz de Direito 

GAZETA DE SÃO PAULO – 28 E 29/09/2021 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009871-20.2001.8.26.0002 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) UBIRAJARA MORIBE, 
qualificação desconhecida, herdeiro de NELSON MORIBE, CPF 002.756.709-53, que na ação de 
Execução de Título Extrajudicial ajuizada por parte de Alders Resources Corp. em face de Nelson 
Moribe e outros, foi determinado sua INTIMAÇÃO, por edital, para que, em 15 dias, a fluir dos 20 
dias supra, na qualidade de herdeiro de Nelson Moribe, querendo, habilite-se nestes autos e 
manifeste-se sobre a alegada fraude à execução na doação da cota parte do imóvel penhorado 
consistente de uma casa de moradia sob o nº 304 da Rua José Pires/ Atibaia/SP, matriculado sob o 
nº 14.799 do CRI/Atibaia/SP, ficando ciente que no silêncio os autos terão regular prosseguimento. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0028208-53.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vítor Gambassi Pereira, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REDE D COSTAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, CNPJ. Sob nº 
05.137.147/0001-41, que nos autos de Cumprimento de Sentença requerida por parte de DUDA SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS LTDA, lhe foi determinada a intimação para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o 
decurso do prazo de 15 dias supra, pague a quantia de R$ 18.202,81 (06/2021), sob pena de multa de 10% e 
honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 513, § 2º, inciso IV do Código de Processo Civil, ficando 
advertido de que transcorrido o prazo mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 
523/CPC). Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinada a intimação por edital, 
em virtude do que se expediu o presente. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de setembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001225-50.2020.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins 
Pereira, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP. FAZ SABER a JÉSSICA MARIA SANTOS ANDRADE, 
CPF n. º 862.574.105-33 que por parte de DIEGO DE OLIVEIRA KOBAYASHI foi ajuizada ação Anulatória de Contrato de Compra em 
Venda c/c Indenização por Danos Materiais e Morais pelo procedimento Comum, objetivando a procedência da ação para Declarar anulado 
o contrato de compra e venda firmado entre as partes e condenar os réus na quantia de R$ 20.500,00 (Janeiro/2019) referente a motocicleta 
XRE, da marca Honda, placa FSY – 4006, colocada à venda no site OLX. 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 Guarulhos, aos 21 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008282-79.2015.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ROSENILCE DE CASTRO MAIA, CPF 275.308.687-72, RG 04.902.870-7, que nos autos da ação de Execução ajuizada por CONJUNTO 
RESIDENCIAL JARDIM CELESTE objetivando a quantia de R$22.044,91 (Maio/2015) conforme documento anexos aos autos. Estando a 
ré em local ignorado, expede-se o presente edital para citação p/ que em 3 dias a fluir após o prazo supra pague o débito devidamente 
atualizado e acrescido das demais cominações legais, sob pena ser convertido o arresto efetuado sobre o apartamento nº54-B, Bloco 02, sito 
à Rua Alexandre Rapin nº 23, Bairro Água Funda, São Paulo - SP, melhor descrito na matrícula nº 50390 do 14º CRI-SP. Em penhora 
independentemente de qualquer outra intimação, facultando o prazo de 15 dias para apresentação de embargos nos termos do art. 830 do 
Código de Processo Civil. Ficando advertida 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 04 de agosto de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo 20 dias. PROCESSO Nº 1007567- 37.2020.8.26.0011. O Dr. Paulo Baccarat Filho, Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível do Foro Regional de Pinheiros Comarca da Capital/SP. Faz Saber a LUCIO CORREIA BARROS, CPF n.º 071.710.928-36 que por 
parte de CONDOMINIO EDIFICIO JOHANN STRAUSS foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de 
R$41.892,40 (Agosto/20). referente débitos condominiais relativos ao apartamento nº 103 do Condomínio autor. 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, 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033380-43.2019.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KATIA 
RIBEIRO RODRIGUES ME, CNPJ 16.661.279/0001-94, com endereço à Travessa Luis Goncalves, 96, Santa Teresinha, CEP 02462-100, 
São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte DE FELICIO VIGORITO E FILHOS LTDA, 
alegando em síntese que a requerente firmou com a requerida contratos de prestação de serviços de limpeza e conservação em suas 
dependências, ocorre que a requerente teve seu nome protestado indevida e ilegalmente com relação a duplicata de nº775 e 776 . 
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 Guarulhos, aos 09 de setembro de 2021. 
 
Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. PROCESSO 0003620-42.2021.8.26.0565 Cumprimento de sentença (processo principal 
1000927- 39.2019.8.26.0565). 1ª Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul/SP. A Dra. Érika Ricci, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro da Comarca de São Caetano do Sul/SP. Faz Saber a MAGNO SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ nº 03.987.717/0001-67, RV 
SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ nº 66.841.552/0001-30, PREVENIR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ nº 
11.924.133/0001-70, RV COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA, CNPJ nº 07.784.896/0001- 96, JENIFFER PAULA KYIOTO VALENTE 
CNPJ nº 17.616.374/0001-39, PAULO SÉRGIO GONLAVES VALENTE, CNPJ nº 05.017.050/0001-03, ELOIZA MARIA DE ALMEIDA, 
CPF 086.727.358-54, MEIRE BERNARDO ALCANTARA, CPF n.º 185.205.398- 40, LUCAS JOSÉ DE QUEIROZ, CPF n.º 051.751.258-
00, JENIFFER PAULA KYIOTO VALENTE,CPF n.º 404.098.208-81 e PAULO SÉRGIO GONLAVES VALENTE, CPF sob 
n.º134.908.728-94 que nos autos da ação supra ajuizada por DEPÓSITO DE MATERIAL BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO ADILSON 
PECCHIO LTDA. na qual foram os réus condenados ao pagamento de R$637.249,54 (Julho/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 que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o debito, ou apresente 
impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 
10% (NCPC 523, § 1º). Penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008491-21.2021.8.26.0564 (processo principal 1019673-
89.2018.8.26.0564) O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo 
Dall'Olio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SL MOTOR'S COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA., CNPJ: nº 09.192.760/0001-12, que tem 
como sócios, SANDRO CICCONE MOTTA e LUCIANA CARDOSO MOTTA que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por VINICIUS KAWANAMI DARINI na qual foi o executado condenado ao pagamento de R$61.384,99 (Junho/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 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 debito, devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 14 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0030431-76.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. FAZ SABER MASTERENERGIA 
T&D LTDA, na pessoa de seu representante legal que nos autos da ação supra ajuizada por MAMUTH TRANSPORTE DE MÁQUINAS 
LTDA. na qual foi a ré condenada ao pagamento de R$72.272,99 (março/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 que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o debito, ou apresente impugnação ao cumprimento da 
sentença, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 10% (NCPC 523, § 1º). penhora e 
avaliação de bens para satisfação do debito.Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007713-87.2020.8.26.0008. 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 CENTRO 
SUL PNEUS EIRELI, CNPJ n.º 43.913.367/0001-09 na pessoa de seu representante legal que TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI 
ajuizou a presente ação, objetivando a nulidade dos títulos: Protesto do título sob nº 10556, data do protesto: 12/05/2020, livro 9589 - G, folha 
293, no valor de R$ 4.270,00; Protesto do título sob nº 16001A, data do protesto: 11/05/2020, livro 9588 - G, folha 221, no valor de R$ 180,00 
e Protesto do título sob nº 70375-1/1, data do protesto: 08/06/2020, livro 8230 -G, folha 011, no valor de R$ 252,00 e a sustação dos 
respectivos Protestos em definitivo junto ao 4º Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos, bem como determinar aos órgãos restritivos que 
eliminem de seus bancos de dados a existência deste protesto, acaso haja dita informação. Estando as rés em local ignorado, expediu-se o 
presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sendo que 
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial. em caso de revelia, será nomeado curador especial (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 9 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1113185-29.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CASANOVA 
CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA LTDA.CNPJ 19 867 366/0001 90 na pessoa de seus sócios Catalina Estefani Sernadas, CPF 
344.740.238-54, e Lucas de Barros Casanova Cappelli, CPF 420.191.878-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de CONSTRUIR COM FIBRA EDIFICAÇÕES LTDA EPP, alegando em síntese: foi ajuizada ação Monitoria p/ cobrança de 
R$ 930.420,98 (Outubro/2019), referente débitos relativos a prestação de serviços conforme documentos anexos ao 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 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 São Paulo, aos 23 de agosto de 2021. 
 
EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1011947-30.2020.8.26.0100. A Dra. DANIELA DEJUSTE DE PAULA, MMª Juíza de 
Direito da 29ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a MILCAR 
SANTOS DE SOUZA (RG 465.423.425; CPF 355.085.728-48), que CASA DE COUROS ROMEU LTDA. lhe move ação MONITÓRIA 
para cobrança de R$15.142,41 (fevereiro de 2020) a ser atualizado e acrescido das cominações legais, débito este representado por 
cheques não pagos por falta de fundos e protestados, os quais no entanto perderam a força executiva. Estando o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGUE o DÉBITO ATUAL 
(isento de custas) ou OFEREÇA EMBARGOS, sob pena de constituir-se o TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, presumindo-se verdadeiros 
os fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010028-05.2020.8.26.0068. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HAGFF 
SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, CNPJ 32.696.084/0001-36, na pessoa de seu representante legal que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de AGEBRANDS COMERCIO E PARTICIPAÇÕES EIRELI, para cobrança de R$ 
3.590,00 (Julho/20). Referente débitos relativos a nota fiscal nº 000.006.685-1 anexa 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 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 13 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007492-23.2017.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Érica Matos Teixeira Lima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HOGAR 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME.CNPJ. 08.008.453/0001-76, JAIRO DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 226.398.738-06 
e WILAENE CLISTINA CRUZ DOS ANJOS, CPF Nº 316.888.898-25, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por 
parte de EVANDRO BARBOSA E OUTRO, alegando em síntese: foi ajuizada ação de Rescisão Contratual Cumulada com o Pedido de 
Restituição de quantias pagas e indenização pelo procedimento comum, referente Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda 
de Imóvel em Construção relativo ao apartamento 03 do loteamento “Parque João Ramalho. Valor da causa R$145.500,00 (Abril/2017). 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 14 de setembro de 2021. 
 
Edital de Citação com prazo de 30 dias - PROCESSO Nº 1002994-81.2021.8.26.0152. O Dr. Seung Chul Kim, Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível do Foro da Comarca de Cotia/SP. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 3ºs interessados, 
réus ausentes, incertos e/ou desconhecidos,seus herdeiros ou sucessores que JOSÉ MARIA DE MORAIS e SIRLENE MARQUES DE 
MORAIS ajuizaram ação de Usucapião, objetivando a declaração de domínio sobre de um terreno localizado na esquina da Rua Tundra 
com a Rua Balão Mágico no bairro do Rio Cotia, no Município Comarca de Cotia/SP. Imóvel esse cuja posse é mantida de forma mansa e 
pacifica há mais de 40 anos pelos autores. Estando em termos, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias 
úteis, após fluir o prazo de 30 dias supra, querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados 
na inicial nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC. 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 Cotia, 
aos 22 de setembro de 2021. 
 
Edital de Citação com prazo de 20 dias úteis PROCESSO DIGITAL Nº 1101329-05.2018.8.26.0100. O Dr. Ana Lúcia Xavier Goldman, Juiz 
de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a JAPURÁ ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
LTDA, CNPJ nº 54.486.097/0001-13, na pessoa de seu representante legal que por parte de MARCOS AURICCHIO JÚNIOR foi ajuizada 
ação de Adjudicação Compulsória tendo como objeto a outorga definitiva da escritura do imóvel objeto da matrícula nº 42.118, do Livro nº 2 – 
Registro Geral – do 7º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo – SP situado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Luís 
Gama, 152 altos e 154 baixos, Mooca. 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, nos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial (artigo 257, IV). Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034847-87.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Airton Pinheiro de Castro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o), TRENCH 
HOUSE MARCENARIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.584.755/0001-02, nos autos do Cumprimento de Sentença, apresentado por 
WESTWING COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 14.776.142/0001-50, que, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a(s) respectiva(s) INTIMAÇÃO(ÕES), por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após o prazo deste edital, efetue(m) o 
pagamento do débito atualizado no valor de R$ 1.689,61 em 31/07/2021, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito, e também honorários advocatícios. Ciente(s), ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o(a)(s) executado(a)(s), independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente(m), nos próprios autos, a(s) respectiva(s) impugnação(ões). Não sendo a(s) impugnação(ões) apresentada(s), 
em prol do(a)(s) executado(a)(s) 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 13 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000613-49.2019.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a PAULO JOSE RAMOS 
DE CARVALHO (DANCETERIA DOM PAOLO) CNPJ/MF sob o nº 01.198.327/0001-82 NA PESSOA DE SEU SOCIO PAULO RAMOS 
DE CARVALHO que por parte de ELIANE LASLO VENTRE. foi ajuizada ação Declaratória de Rescisão Contratual Cumulada com o 
Pedido de Indenização por Danos Morais pelo procedimento Ordinário, objetivando a procedência da ação para declarar a rescisão do 
contrato firmado entre as partes, bem como a condenação na quantia de R$13.766,31 (Janeiro/2019). 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 Guarulhos, aos 24 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1010264-13.2016.8.26.0224. 
O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial, Carmina Mendes Serório, Lydia 
Josephina Acras Bittar, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que e 
PATRICIA CHAVIER MOURA, ELVIS CHAVIER MOURA, JANE DA SILVA MOURA, DOUGLAS SOSSAI, DAYSE SOSSAI, ajuizaram 
ação de Usucapião, objetivando a declaração de domínio sobre o imóvel situado na Rua Raimundo Almeida Araújo, nº: 153, Vila Flórida, 
CEP: 07122-000, Guarulhos/SP. Imóvel esse cuja posse é mantida de forma mansa e pacifica há mais de 20 anos pelos autores. Estando 
em termos, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo 
ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC. 
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. 
 
Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. Processo 0019734-93.2021.8.26.0100 Cumprimento de sentença (processo principal 1077492- 
23.2015.8.26.0100). O Dr. VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central – Comarca da 
Capital/SP. Faz Saber a E-NOVE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA ME., CNPJ nº 11.028.779/0001-70, na 
pessoa de seu representante legal que nos autos da ação supra ajuizada por PIZZOL CONTÁBIL LTDA. na qual foi a ré condenada ao 
pagamento de R$10.276,51 (Maio/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 que no prazo de 15 
dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o debito, ou apresente impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa e 
pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. 
Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de setembro de 2021. 
 

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0001149-06.2020.8.26.0010 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Renato Santinon, 
CPF 128.376.768-61, e Samanta Moller Spanguero Santinon, CPF 166.700.718-17, que que nos autos da Ação de Obrigação de 
Fazer c/c Devolução de Valores, em fase de Cumprimento de Sentença (0002916-16.2019.8.26.0010), requerida por Três Pontos 
Industria e Comercio de Plásticos Ltda em face de R8 Blindados Comércio e Serviços para Veículos Ltda objetivando o 
recebimento do valor de R$ 91.276,09 atualizado até novembro/2019 (fls. 16), foi instaurado o pedido de processamento de 
desconsideração da personalidade jurídica da executada com a inclusão dos sócios. Encontrando-se os réus em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), 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, manifestem-se a apresentem as 
provas cabíveis (NCPC, artigos 135 e 136). Não sendo contestada a ação, os réusserão considerado reveis, caso em que será 
nomeado curador especial (NCPC, artigo 257, inciso 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 11 de agosto de 2021.Eu, Gustavo Martim Moreno, Escrevente 
Técnico Judiciário, revisei. Eu, Juliana Tande Higa, Escrivã Judicial I, conferi.

EDITAL DE CITAÇÃO

J- 25 e 28/09












  

 
  



1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAIRIPORÃ/SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1003189-66.2016.8.26.0338. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Mairiporã, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiano Cesar Ceolin, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) T.P.I. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 
04.822.046/0001-47, na pessoa de seu representante legal, que ASSOCIAÇÃO RESERVA 
DAS HORTENSIAS, lhe ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, para o recebimento 
de R$ 16.694,13 (novembro/16) mais parcelas vincendas até o pagamento, ref. a débitos do 
lote 09, qd L, Cond. Autor, sito à Avenida Caraguatás. S/N, Mairiporã/SP, condenando-o ainda, 
ao pagamento das custas, verbas e cominações legais. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, após o prazo supra, contestem, sob 
pena de revelia e confesso. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mairiporã, aos 31 de agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1012383-76.2018.8.26.0320. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível – 
Corretagem. Requerente: Adelci Bispo Alves. Requerido: Franciane Gomes de Oliveira e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - 
PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1012383-76.2018.8.26.0320. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de 
Limeira, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Sergio Menezes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)FERNANDO GOMES 
DE OLIVEIRA, RG nº 26.423.373-6 e CPF nº 160.798.138-66, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
(Cobrança)por parte de Adelci Bispo Alves, objetivando sua procedência, para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 
75.000,00 (Out./2018), com juros legais e correção monetária, referente a comissão da venda do imóvel matriculado sob nº 
16.981 do 1º O. R. I./Limeira/SP. 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 Limeira, aos 22 de setembro de 2021.  

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E OFICINAS METALÚRGICAS, MECÂ-
NICAS, DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, SIDERÚRGICAS, FUNDIDOS, AUTOMO-
BILÍSTICAS, AUTOPEÇAS E AEROESPACIAL DE ITU, PORTO FELIZ, BOITUVA E CABREÚVA, 
situado na Rua Euclides da Cunha, nº 127, Centro, na cidade de Itu, Estado de São Paulo, para o 
mandato do quadriênio 2022/2026, publica o presente

EDITAL DE COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES SINDICAIS 
A Comissão Eleitoral, responsável pela coordenação do processo eleitoral, que se realiza no Sindi-
cato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Metalúrgicas, Mecânicas, de Materiais Elétricos e 
Eletrônicos, Siderúrgicas, Fundidos, Automobilísticas, Autopeças e Aeroespacial de Itu, Porto Feliz, 
Boituva e Cabreúva, torna público o resultado da apuração das eleições para a renovação dos Comi-
tês Sindicais de Empresa e do Comitê Sindical dos Metalúrgicos Aposentados, integrantes da Direto-
ria Plena, do Conselho da Direção Executiva, da Direção Executiva e do Conselho Fiscal, ocorridas 
nos dias 22, 23 e 24.09.2021, integrados pelos associados nominados na relação abaixo:
Eleitores listados: 4.066; Votos apurados: 3.345 (76,76%); Votos em branco: 41 (1,23%); Votos nulos: 
03 (0,09%0; Votos CHAPA UM – COM REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO A LUTA CONTINUA: 
3.301 (98,68%). Informa ainda que o mandato será de 01.04.2022 a 31.03.2026.

DIREÇÃO EXECUTIVA: 
Presidente - Manoel Neres de Souza (Comitê Sindical da empresa Guarany Indústria e Comércio 
Ltda.); 
Secretaria Geral: Jeferson Santos Correia (Comitê Sindical da empresa Metalúrgica Nakayone 
Ltda.); 
Secretaria de Finanças: Dorival Jesus do Nascimento Júnior (Comitê Sindical da empresa Emicol 
Eletro Eletrônica S/A); 
Secretaria de Organização, Formação, Cultura, Lazer e Esporte: Leandro Duca (Comitê Sindical 
da empresa Aisin Automotive Ltda.);
Secretaria de Política Social e Sindical: Vanderlei Corrêa Cardoso (Comitê Sindical da empresa 
Emicol Eletro Eletrônica S/A); 
Secretaria de Saúde e do Meio Ambiente: Edivaldo Aparecido Xavier (Comitê Sindical da empresa 
G-KT do Brasil Ltda.); 
Secretaria da Mulher: Aline Sampaio Fernandes (Comitê Sindical da empresa Metalúrgica Schadek 
Ltda.); 
Secretaria de Comunicação e Imprensa: Jorge Luis Benedito de Jesus (Comitê Sindical da empre-
sa Leoni Automotive do Brasil Ltda.); 
Secretaria de Assuntos Jurídicos: Gilberto Leonel da Silva (Comitê Sindical da empresa Alufer S/A 
Estruturas Metálicas). 

CONSELHO DA DIREÇÃO EXECUTIVA-TITULARES: 
Alessandra Messias de Oliveira (Comitê Sindical da empresa Emicol Eletro Eletrônica S/A); 
Silas Rodrigo da Silva (Comitê Sindical da empresa Aisin Automotive Ltda.); 
Meire Dalva Santos Costa (Comitê Sindical da empresa Leoni Automitive do Brasil Ltda.); 
Marcílio de Campos Neto (Comitê Sindical da empresa Hydro Extrusion Brasil S.A); 
Adeilton da Conceição Santana (Comitê Sindical da empresa G-KT do Brasil Ltda.); 
Rafael Ribeiro (Comitê Sindical da empresa Metalúrgica Schadek Ltda.); 
Ederclei Moreira da Silva (Comitê Sindical da empresa Metalúrgica Nakayone Ltda.). 

CONSELHO DA DIREÇÃO EXECUTIVA-SUPLENTES: 
Daniangela Sueli de Souza (Comitê Sindical da empresa Aisin Automotive Ltda.); 
Edilson da Silva Brito (Comitê Sindical da empresa Hydro Extrusion Brasil S/A); 
Rodrigo Balbino dos Santos (Comitê Sindical da empresa Toyota do Brasil Ltda.); 
Charles Edi Rocha (Comitê Sindical da empresa Toyota do Brasil Ltda.);
Fábio Luis Rodrigues (Comitê Sindical da empresa Alufer S/A Estruturas Metálicas); 
Ednilson da Cruz (Comitê Sindical da empresa Toyota do Brasil Ltda.). 
CONSELHO FISCAL- TITULARES: Adilson Domingos da Silva (Comitê Sindical da empresa Alu-
fer S/A Estruturas Metálicas) e Paulo da Silva (Comitê Sindical da empresa Guarany Indústria e 
Comércio Ltda.). 
CONSELHO FISCAL- SUPLENTES:
Benedito Donizete de Camargo (Comitê Sindical dos Metalúrgicos Aposentados) e Paulo Honório 
de Macedo (Comitê Sindical dos Metalúrgicos Aposentados).

Itu, 27 de setembro de 2021
 Dorival Jesus do nascimento Júnior Alexandro Garcia Ribeiro
 Presidente da Comissão Eleitoral Comissão Eleitoral

Leandro Cândido Soares
Comissão Eleitoral

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instrumento, DECLARAM 
sua intenção de constituir uma administradora de consórcio com as características abaixo es-
pecificadas: Denominação social: Vicon Administradora de Consórcio Ltda. Local da sede: Ala-
meda Araguaia, 2.044 – 3° Andar, Sala 307 a 309 – Torre 02 - Alphaville Industrial, Barueri - SP, 
06455-000 Capital inicial: R$ 1.500.000,00 Composição societária: Luis Marcos da Costa, CPF: 
768.150.306-44, 50% de participação no capital votante; Leandro Andrade Coelho Rodrigues, 
CPF: 303.378.648-02, 50% de participação no capital votante. As pessoas físicas abaixo identi-
ficadas, por intermédio do presente instrumento, DECLARAM, nos termos do art. 21, inciso II, 
da Circular nº 3.433, de 3 de fevereiro de 2009, sua intenção de exercer cargos de administra-
ção na Vicon Administradora de Consórcio Ltda.: Luis Marcos da Costa, CPF: 768.150.306-44, 
administrador - Leandro Andrade Coelho Rodrigues, CPF: 303.378.648-02, administrador. As 
pessoas físicas signatárias deste instrumento ESCLARECEM que eventuais objeções à presente 
declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas direta-
mente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, 
no prazo de trinta dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público 
acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito 
a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do 
Brasil na internet) Preencher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico – PE” 
com o número do processo mencionado abaixo Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações 
e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB Selecionar, no 
campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – 
Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro 

Gerência Técnica em Curitiba
Processo nº 197943

Barueri - SP - 28 de setembro de 2021.
Luis Marcos da Costa 

Leandro Andrade Coelho Rodrigues

Tomada de Preços 06/2021 - Proc. Adm. 306/2021
Torna público para o conhecimento dos interessados a Tomada de Preços 06/2021 – Cujo 

objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para 
a execução de serviços de iluminação em local de passeio público, incluindo o fornecimento de ma-
terial, 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 18.10.2021 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 15 de outubro de 2021, terceiro dia anterior 
à data do recebimento das propostas.

Alambari, 28 de setembro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 013/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELETRICA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE 
LED PARA FINS DE ATENDER AO CONVÊNIO 004256 RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 
11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. EMISSÃO DE 
CADASTRO: ATÉ O DIA 13/10/2021. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS: 15/10/2021 ATÉ ÀS 09:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 014/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELETRICA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE 
LED PARA FINS DE ATENDER AO CONVÊNIO 004255 RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 
11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. EMISSÃO DE 
CADASTRO: ATÉ O DIA 13/10/2021. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS: 15/10/2021 ATÉ ÀS 14:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

RENOVA ENERGIA S.A. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Companhia aberta 
CNPJ/ME 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Renova Energia S.A. - Em Recuperação Judicial 
(“Companhia”) a se reunirem às 11:00 horas do dia 29 de outubro de 2021 em Assembleia Geral 
Extraordinária, a se realizar na sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Roque Petroni Junior, nº 850, 14º andar, Parte 1, Torre Jaceru, Jardim das 
Acácias, CEP 04707-000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1.1. A aprovação do 
“Protocolo e Justificação da Incorporação de Sociedades do Grupo Renova”, datado de 28 de 
setembro de 2021 (“Protocolo”) e da proposta de incorporação, pela Companhia, das seguintes 
sociedades: (i) Chipley SP Participações S.A. - Em Recuperação Judicial (CNPJ nº 17.643.213/0001-34); 
(ii) Espra Holding S.A. (CNPJ nº 22.842.742/0001-05); (iii) CMNPAR Fifty-Four Participações S.A. 
(CNPJ nº 19.374.374/0001-03); (iv) SF 123 Participações S.A. (CNPJ nº 32.652.982/0001-92);  
(v) Centrais Eólicas Itapuã IV Ltda. - Em Recuperação Judicial (CNPJ nº 18.560.507/0001-65);  
(vi) Centrais Eólicas Itapuã V Ltda. - Em Recuperação Judicial (CNPJ nº 18.560.100/0001-38);  
(vii) Centrais Eólicas Itapuã XV Ltda. - Em Recuperação Judicial (CNPJ nº 18.560.186/0001-07); 
(viii) Centrais Eólicas Itapuã XX Ltda. - Em Recuperação Judicial (CNPJ nº 18.560.291/0001-38); e 
(ix) Parque Eólico Iansã Ltda. - Em Recuperação Judicial (CNPJ nº 11.103.456/0001-01) 
(“Sociedades Incorporadas”), nos termos dos artigos 223 a 227, da Lei das Sociedades por Ações, 
dos artigos 1.116 a 1.118, do Código Civil, e conforme descrito no Protocolo, sem a alteração do 
capital social da Companhia nem a emissão de novas ações pela Companhia, com a consequente 
extinção das Sociedades Incorporadas e sua sucessão pela Companhia, nos termos do artigo 227, 
caput e 3º, da Lei das Sociedades por Ações, e do artigo 1.116, do Código Civil. 1.2. A ratificação  
da nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade simples com sede no Município 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, CEP 
20021-290, inscrita no CNPJ sob o nº 08.681.365/0001-30 e registrada perante o Conselho Regional 
de Contabilidade (CRC/RJ) sob o nº 005112/O-9 (“Empresa de Avaliação”), para avaliar o valor de 
patrimônio líquido das Sociedades Incorporadas, a ser incorporado pela Companhia, nos termos do 
Protocolo, e elaborar os correspondentes laudos de avaliação, nos termos do artigo 227, §1º, da Lei 
das Sociedades por Ações, e do artigo 1.117, §2º, do Código Civil. 1.3. A aprovação dos laudos de 
avaliação, elaborados pela Empresa de Avaliação para fins da incorporação das Sociedades 
Incorporadas pela Companhia, de acordo com os quais o valor patrimonial total das Sociedades 
Incorporadas, a ser absorvido pela Companhia em razão da incorporação, é de R$ 856.763.866,29 
(oitocentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e 
seis reais e vinte e nove centavos), na data-base de 30 de junho de 2021, nos termos do artigo 227, 
§§2º e 3º, da Lei das Sociedades por Ações, e do artigo 1.117, §2º, do Código Civil. Informações 
Gerais: A administração informa que a participação dos acionistas na Assembleia poderá ser 
pessoal, por procurador devidamente constituído há menos de 1 (um) ano da data de realização da 
Assembleia Geral, ou por meio de envio de boletim de voto a distância, nos termos da ICVM 481/09. 
Para participar na Assembleia pessoalmente, ou por meio de procurador, os acionistas deverão 
apresentar à Companhia, nos termos do Artigo 12 do estatuto social, com, no mínimo, 72 (setenta e 
duas) horas de antecedência da data da Assembleia, os seguintes documentos: (i) comprovante de 
titularidade de suas ações, expedido pela instituição depositária das ações escriturais com, no 
máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data da realização da Assembleia Geral; (ii) instrumento 
de mandato e/ou documentos que comprovem os poderes do representante legal do acionista; 
(iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato 
emitido pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia ou outro órgão competente, contendo a 
respectiva participação acionária, devendo tal documento ter sido expedido com, no máximo, 5 
(cinco) dias de antecedência da data da realização da Assembleia Geral; e (iv) cópia do documento 
de identidade do acionista ou representante, conforme o caso. O acionista que comparecer à 
Assembleia munido dos documentos exigidos pode participar e votar, ainda que tenha deixado de 
depositá-los previamente. Todas as cópias dos documentos deverão ser autenticadas e todas as 
assinaturas originais deverão ser reconhecidas em cartório, por semelhança ou autenticidade. Todos 
os documentos provenientes do exterior deverão ser notarizados e consularizados, ou apresentados 
em forma de apostila, conforme aplicável, e acompanhados da respectiva tradução juramentada 
registrada em cartório de títulos e documentos. As orientações gerais para os acionistas que 
optarem por votar por meio de boletim de voto a distância constam da Proposta da Administração e 
do modelo de boletim de voto a distância, disponibilizados, nesta data, nos websites da Companhia 
(ri.renovaenergia.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. 
As informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia, nos termos da legislação aplicável, inclusive o Protocolo e os 
Laudos de Avaliação, encontram-se à disposição dos acionistas na sua sede social e no seu website 
(ri.renovaenergia.com.br), tendo sido enviados à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. - 
Brasil, Bolsa, Balcão. São Paulo, 28 de setembro de 2021. Luiz Cruz Schneider - Presidente do 
Conselho de Administração.
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COMARCA DE CAMPINAS -  9ª VARA CÍVEL  - Av.  Francisco Xavier de Arruda
Camargo, 300 - Jardim Santana - CEP 13088-901 - Fone: (19) 2101-3337 - E-
mail:campinas9cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min
às19h00min - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1019018-
17.2015.8.26.0114. O  MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro de Campinas,
Estado de São Paulo, Dr. GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a EDSON LOPES BITENCOURT, brasileiro, solteiro,
empresário, RG 19.348.620, CPF 385.164.238-40, com endereço à Rua Julio
Teixeira de Carvalho, 138, Residencial Antonia Santaella, CEP 14711-454, Bebe-
douro/SP, que lhe foi proposta uma ação de MONITÓRIA por par te de  HOTEL
BOURBON FOZ DE IGUAÇU LTDA. CNPJ/MF sob o n 77.768.943/0004-36, ale-
gando em síntese que a empresa Requerente é credora do Requerido da impor-
tância de R$11.619,00 (onze mil seiscentos e dezenove reais), oriundos de
cheques por ele emitidos, nº 000056,000057, 000058, do Banco Bradesco S/A,
Agência 1914, C/C 027000-8, dívida relacionada aos serviços que lhe foram
prestados pelo Requerente, serviços de hospedagem e hotelaria que não foram
pagos em razão da devolução (dupla) do referidos títulos pela instituição finan-
ceira pagadora. Assim, 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, a fluir após os 20 (vinte) dias de prazo
deste edital, EFETUE o PAGAMENTO do débito devidamente corrigido, ou no
mesmo prazo, OFEREÇA EMBARGOS,  sob pena de não o fazendo presumirem-
se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial e de se constituir
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em favor do autor, prosseguindo-se com a penho-
ra e leilão de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução e seus
acréscimos legais, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 (vinte)
dias deste edital. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 08 de
setembro de 2021. Eu, RenataCarolina dos Reis, Escrevente Técnico Judiciário,
digitei. Eu, Miriam Rodrigues Sanches Serra, Coordenadora, conferi e subscrevi.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0000972-49.2010.8.26.0606-. À Dr. LUCIENE PONTIROLLI BRANCO, 
MM. Juíza de Direito da 04ª Vara Cível do Foro da Comarca de Suzano do Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc. Faz saber a OBBA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica devida-
mente inscrita no CNPJ/MF de Nº 62.866.462/0001-43; JOSÉ EDUARDO GARCIA, brasileiro, solteiro, 
portador da carteira de identidade n.º 96.002.581-382 SSP/SP e devidamente inscrito no CPF/MF de 
n.º 038.529.503-09, CARLOS EDUARDO FERREIRA FILHO, brasileiro, solteiro, portador da carteira de 
identidade n.º 10.634.809-81 SSP/SP e devidamente inscrito no CPF/MF de n.º 023.191.180-71, , que 
Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação Monitória, CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE DESCON-
TO ROTATIVO DE TÍTULOS N.º 123743 EM 18/12/2008, comprometendo-se, assim, ao pagamento 
de R$ 65.500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais), referente ao contrato bancário, gerando um 
saldo devedor, gerando débito, que atualização até 29/01/2010, importa em R$ 101.029,09 (cento e um 
mil, vinte e nove reais e nove centavos). Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o "quantum" reclamado ou ofereçam 
embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em 
caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Suzano, aos 19 de agosto de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1019815-26.2018.8.26.0554 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIANA 
SILVA RODRIGUES DIAS TOYAMA STEINER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELO 
TEIXEIRA DO AMARAL, Brasileiro, CPF 251.418.538-61, com endereço à Rua Miosotis, 750, Assun-
cao, CEP 09811-100, São Bernardo do Campo - SP e M R J INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUI-
NAS, CNPJ 09.046.907/0001-66, com endereço à Rua Miosotis, 750, Assuncao, CEP 09811-100, São 
Bernardo do Campo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do Brasil 
S/A, alegando em síntese: que lhes ajuizou uma ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 
115.406,01 (31/08/2018), referente Cédula de Crédito Bancário nº 289.707.175 de 16/03/2017. Encon-
trando-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 30 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 for-
ma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 17 de setembro de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº:0018714-25.2021.8.26.0114. Classe: As-
sunto: Cumprimento de sentença. Despesas Condominiais. Exequente: Condomínio Gávea e Tijuca. Executado: Sonia Mara 
Teixeira Abdelmassih. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0018714-25.2021.8.26.0114. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a).Ricardo Hoffmann, na forma da 
Lei, etc.FAZ SABER a(o)SONIA MARA TEIXEIRA ABDELMASSIH, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de sentença, movida por Condomínio Gávea e Tijuca. 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$ 77,326.25, 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 17 de setembro de 2021.  

J.C.F. Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 62.014.808/0001-85 - NIRE: 35.201.096.411

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 24.09.2021
Data, Hora, Local: 24.09.2021, 10h, Alameda Rio Negro, 111 - Loja 378, Piso 2, Shopping Center Iguatemi Alphaville, 
Barueri/SP. Mesa: Presidente: João Coelho da Fonseca Filho, Secretária: Maria Ângela Máximo Coelho da Fonseca. 
Presença: totalidade do capital. Deliberações Aprovadas: as demonstrações fi nanceiras e fez suas considerações 
sobre o capital social subscrito e integralizado de R$ 11.743.818,00, recomendando pela sua redução em R$ 81.370,00, 
já que o atual capital social é excessivo em relação ao objeto social. (i) A redução do capital social, face a constatação 
de que é excessivo em relação ao objeto social, nos termos do inciso II, artigo 1.082, do Código Civil, passando de 
R$ 11.743.818,00, dividido em 11.743.818 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00, cada, para R$ 11.662.448, 
dividido em 11.743.818 quotas sociais, no valor nominal de R$ 0,99, cada. (ii) Os sócios farão jus à restituição do valor 
efetivamente integralizado, na proporção de suas respectivas participações sociais, conforme o que segue: (a) R$ 
79.390,00 serão pagos ao sócio João Coelho da Fonseca Filho, calculados com base no valor nominal de suas quotas 
e o percentual de redução do capital social, restituída com os bens indicados no item “iii” abaixo; e, (b) R$ 1.979,00 
serão pagos a sócia Maria Ângela Máximo Coelho da Fonseca, calculados com base no valor nominal de suas quotas 
e o percentual de redução do capital social, restituída mediante a devolução de dinheiro em espécie. (iii) A restituição 
acima descrita no item “(a)” será paga parcialmente com os seguintes imóveis: (a) Apartamento 104, 10º andar, edifício 
Baroneza de Porto Feliz, Bloco B, Avenida Padre Vicente Melillo, 955/999, melhor descrito na matricula 74.808, registrada 
no 1º Cartório de Registros de Imóveis do Município de Osasco/SP, pelo valor de R$ 15.878,18; (b) Apartamento 71, 7º 
andar, edifício Barão de Porto Feliz, Bloco A, na Avenida Padre Vicente Melillo, 955/999, melhor descrito na matrícula 
74.809, registrada no 1º Cartório de Registros de Imóveis do Município de Osasco/SP, pelo valor de R$ 31.756,34; (c) 
Apartamento 82, 8º andar, edifício Barão de Porto Feliz, Bloco A, na Avenida Padre Vicente Melillo, 955/999, melhor 
descrito na matrícula 74.810, registrada no 1º Cartório de Registros de Imóveis do Município de Osasco/SP, pelo valor 
de R$ 31.756,34; (iv) A formalização da redução do capital social pelo grupamento das 11.743.818 quotas sociais – em 
razão da diminuição proporcional do valor nominal das quotas sociais decorrente da redução de capital social (artigo 
1.084, caput, do Código Civil) – na proporção de 1,006 quotas para 1 quota. Passa o capital social a ter 11.662.448 quotas 
sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada. (v) Que o administrador tome todas as providências necessárias à efetivação da 
redução do capital social, inclusive, mas não limitado a: (a) A publicação da presente ata em formato sumaríssimo, visando 
uma publicidade mais efi ciente a eventuais credores e interessados, contendo apenas as informações essenciais, a fi m de 
cumprir o disposto no § 1º, artigo 1.084, do Código Civil. (b) A elaboração da necessária alteração do Contrato Social, em 
especial para adequação da Cláusula 5º do Contrato Social, que deverá refl etir o valor do capital social reduzido, após o 
transcurso do prazo legal de 90 dias, consoante o § 2º, artigo 1.084, do Código Civil. (c) O registro das publicações e desta 
ata, e demais documentos a ela relacionados, na JUCESP, no Registro Público de Empresas Mercantis, após o transcurso do 
prazo legal de 90 dias, consoante o § 3º, artigo 1.084, do Código Civil. (d) Que o administrador adote todas as mediadas 
necessárias para a consecução das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24.09.2021. 
Sócios: João Coelho da Fonseca Filho, Maria Ângela Máximo Coelho da Fonseca.
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R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br
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EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 2ª VARA CÍVEL DO FORO DE OSASCO / SP 
- Edital de 1ª e 2ª Praça dos lotes abaixo descritos, para conhecimento de eventuais 
interessados na lide e INTIMAÇÃO dos executados ROGUI ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES LTDA (CNPJ: 00.632.245/0001-31), PAULO SERGIO RODRIGUES DA 
SILVA (CPF: 063.562.878-37) e VALDECY GUIMARÃES (CPF: 073.660.428-62), ex-
traída dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRA-
TOS BANCÁRIOS, promovida por ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ: 60.701.190.0001-

04). Processo nº 1009048-85.2018.8.26.0405. A DRA. DÉBORA CUSTÓDIO SANTOS, Juíza de Direito da 2ª Vara 
Cível do Foro de Osasco/SP, na forma da lei, FAZ SABER, a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento 
tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, regula-
mentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 
233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, através 
da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plataforma eletrônica FV LEILÕES (www.
fvleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início 
no dia 04/10/2021 às 13:00 horas e com término no dia 07/10/2021 às 13:00 horas, entregando-o a quem mais der 
valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com início no dia 
07/10/2021 às 13:01 horas e com término no dia 27/10/2021 às 13:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª Praça, 
serão aceito lances a partir de 50% do valor da avaliação judicial, conforme o art. 891, parágrafo único. Considera-se 
vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, con-
sidera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento da avaliação. BENS: LOTE 1 - MATRÍCULA 4.202 – TERRENO 
6.535 M² - localizado na Estrada Três, no lado esquerdo de quem entra pela Estrada Um, e, mede 22,00m (vinte e dois 
metros), a contar de um ponto distante 67,00m (sessenta e sete metros), da esquina da Estrada Um, em seguida acom-
panhando a dita Estrada Três, mede mais 6,00m (seis metros), onde deflete a esquerda e, confinando com o terreno 
número 87, dos vendedores mede 45,00m (quarenta e cinco metros), em seguida, deflete à esquerda, e , confinando 
com o córrego, mede 116,70m (cento e dezesseis metros e setenta centímetros), depois à esquerda, e, confinando 
com o terreno número 98, dos vendedores, mede 107,00m (cento e sete metros), e, finalmente, deflete a esquerda, e, 
confinando com o terreno número 90, dos vendedores, mede 65,00 (sessenta e cinco metros), chegando ao ponto de 
partida, encerrando a área de 6.534,00m² (seis mil, quinhentos e trinta e quatro metros quadrados), sendo as medidas 
todas mais ou menos. Matrícula 4.205 do Cartório de Registro de Imóveis de Cotia. LOTE 2 - MATRÍCULA 59.803 – 
TERRENO 1.510M² -  Um terreno consistente do LOTE Nº 09 (NOVE), SITUADO NO LUGAR DENOMINADO “Sitio 
Fazendinha”, Bairro da Granja Vianna, neste distrito, Município e comarca de Cotia, Estado de São Paulo, assim des-
crito: “Com a área de 1.510,00 metros quadrados, medindo 43,00 metros de frente para Rua Monet, confrontando do 
lado esquerdo de quem da referida rua olha, na extensão de 35,86 metros com terras de Uhei Nakanura; mede 54,00 
metros do lado direito de quem da referida rua olha, confrontando-se com terras de Soterache Tugimoto; e, nos fundos, 
mede 33,50 metros e confina com terras de Soterache Tugimoto. Matrícula 59.803 do Cartório de Registro de Imóveis 
de Cotia. LOTE 3 - MATRÍCULA 1.781 – GALPÃO 274 M² - Uma casa residencial à Rua Paraguaçu, nº 71, nesta 
cidade, e seu respectivo terreno, constituído pelo lote nº 71, da quadra nº 3, do Jardim Oriental, medindo 10,00m (dez 
metros) da frente para a Referida Rua Paraguaçu, por 24,20m (vinte e quatro metros e vinte centímetros) da frente aos 
fundos, em seu lado direito, onde confina e faz frente para Rua Panamericana; 24,30m (vinte e quatro metros e trinta 
centímetros) do lado esquerdo, onde confronta com propriedade de Jamil Beirute e outros, tendo nos fundos a largura 
de 10,00m (dez metros), onde também confronta com propriedade de Jamil Beirute e outros, encerrando uma área total 
de 242,00m². Matrícula 1.781 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Osasco. LOTE 4 - MATRÍCULA 1.781 – SALA 
COMERCIAL 160,48M² - SALA Nº 1805 – “TIPO VII”, localizada no 17º Pavimento ou 18º andar e no Jlrau metálico 
do EDIFÍCIO VERBO DIVINO – TORRE B (Setor Comercial), integrante do empreendimento denominado “ESPAÇO 
EMPRESARIAL NAÇÕES UNIDAS”, situado à Avenida das Nações Unidas, º 4.555, esquina com a Rua Verbo Divino, 
– no Bairro do Morumbi, 28º Subdistrito –  Santo Amaro, com a área privativa total de 160,480m², a área de uso comum 
de divisa não proporcional (sanitários) de 6,710m², a área de uso comum coberta edificada de 143,912m², e a área 
comum descoberta de 26,921m², totalizando a área comum de 117,552m², na qual já se acha incluída o direito de uso 
de 04 (quatro) vagas indeterminadas na garagem coletiva, a localizar-se nos 4°, 3°, 2° e 1° subsolos e no Pavimento 
Térreo, para a guarda de igual número de veículos de passeio, com auxílio de manobrista, totalizando a área edificada 
de 311,111m², e perfazendo a área total de 338,032m², correspondendo-lhe um coeficiente de proporcionalidade de 
0,015569 no respectivo Setor, e uma fração ideal de 0,005840 no terreno condominial. Referido empreendimento foi 
submetido ao regime de condomínio, conforme registro feito sob nº 7 na Matrícula nº 366,798deste Serviço Registral. 
Matrícula 397.289 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM - No 
segundo pregão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% do valor da avaliação judicial que corres-
ponde à Lote 1: R$ 1.000.000,00, Lote 2: R$ 500.000,00. Lote 3: R$ 310.000,00 e Lote 4: R$ 745.000,00. PAGAMEN-
TO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista ou parcelado.  COMISSÃO: A comissão 
devida ao Gestor será de 5% sobre o valor da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto 
ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: juridico@fvleiloes.com.br, ou ainda no ende-
reço do gestor na Avenida Indianópolis nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo / SP. Ficam os EXECUTADOS, na pessoa 
de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e 
não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no 
endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. DRA. DÉBORA CUSTÓDIO SANTOS - Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
de Osasco. WWW.FVLEILOES.COM.BR

O Banco Santander (Brasil) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os 
imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a 
um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 07 de outubro de 2021 a partir das 
13h30 horas pelo site www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre 
Travassos, com escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º Andar - Ed. Berrini One - São Paulo/
SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através do portal www.sold.superbid.net regido 
pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, disponível 
no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou ressalva e 
pela legislação aplicável. Para imóveis ocupados por terceiros, a desocupação e propositura de 
eventual Ação de Imissão na Posse correrá por conta e risco dos arrematantes. Listagem de 
imóveis a serem leiloados: LOTE 1: Apto c/ 51,82m², Rua Antônio Ambuba, 90, Apto 307, Bl 5, 
Vaga De Garagem N° 60, Res Spazio Ypê Roxo, Parque Munhoz, São Paulo/SP. Lance Inicial: 
R$ 162.800,00. LOTE 2: Apto c/ 112,77m², Avenida Presidente Castelo Branco, 6434, Apto 101 - 
01 Vaga - Edifício São Lourenço, Tupi, Praia Grande/SP. Lance Inicial: R$ 175.120,00. LOTE 3: 
Casa c/ 733,91m², Rua Luiz Soler, 405, Jardim Arco-íris, Araraquara/SP. Lance Inicial: 
R$ 246.400,00.

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

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

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 1.354.484 o requerimento feito pelo BANCO INTER S/A., 
atual denominação do BANCO INTERMEDIUM S/A,CNPJ/MF nº 00.416.968/0001-01, na qualidade de credor 
fiduciário, objetivando a intimação dos devedores fiduciantes, GILSON CRISTIANO GUIDETTI MARQUES, 
RG nº 22874832-X-SSP/SP, CPF/MF nº 246.615.328-99, dentista e PRISCILA PALAZZO MARQUES, RG n° 
43410914-9-SSP/SP, CPF/MF n° 322.871.038-64, fisioterapeuta, brasileiros, casados, os quais se encontram 
em local ignorado, 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 qualifica-
do, a fim de efetuarem o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando 
o débito, em 29 de setembro de 2021, o valor de R$134.504,05 (Cento e trinta e quatro mil, quinhentos 
e quatro reais e cinco centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato 
particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 367.881, referente ao Apartamento nº 12, 
localizado no 1º andar ou 1º pavimento do Bloco “A” – Rubi da Torre 03, integrante do Condomínio Viva, situado 
na Rua Manoel Figueiredo Landim, nº 600, 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 conside-
rados 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, 29 de setembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº4010472-87.2013.8.26.0405 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 5ªVara Cí-
vel,do Foro de Osasco,Estado de São Paulo,Dr(a).RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) GIL- 
VANETE DOS SANTOS PEREIRA RAMOS,RG 197233727,CPF 079.095.448-63 e AFONSOPEREIRA RAMOS,RG 191305571, 
CPF 093.722.568-11,com endereço desconhecido,que lhe foi proposta uma ação de Demarcação/Divisão por parte de FRANCIS-
CO PEREIRA RAMOS e outros, alegando em síntese:Os requerentes são possuidores em comunhão com os requeridos de 
alguns imóveis.Desde a partilha dos bens pelo inventario,os requeridos ainda não deixam os outros herdeiros adentrarem no imó-
vel e tão pouco deles fazer o uso,ou venderem o imóvel.Os autores tentaram acordo,mas obteve êxito.Valor da ação R$91.031,06. 
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 formada lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 26 de abril de 2021.                   [28,29] 

1ª Vara Cível, do Foro de Araraquara –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1006920-27.2021.8.26.0037. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de 
Araraquara, Estado de São Paulo, Dr. João Battaus Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER: a 
UNIPART – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ. nº 51.588.853/0001-27, na pessoa 
de seus representantes legais, que lhe foi proposta uma Ação de Procedimento Comum Cível 
(Adjudicação Compulsória) por parte de Marcelo Rocha Predolim, e não localizado os réus defere-se 
a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias 
fluídos após o decurso do prazo do presente edital, contestem a ação ou apresentem resposta. Não 
sendo contestada, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial 
nos termos do artigo 257 NCPC. Afixe-se e Publique-se o edital. NADA MAIS. Araraquara-SP. 

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - PROCESSO Nº 0001600-46.2004.5.15.0043 – DA 3ª 
VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINAS/SP - EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO 
ARAÚJO DINIZ E OUTROS (2) - EXECUTADO: TEPEQUEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
TEXTEIS LTDA - ME E OUTRO (9) - BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial, devidamente 
credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no CRECI/SP sob nº 
78.903-F/SP, site: www.posseimoveis.com.br/imoveis/judiciais, e-mail: corretorjudicialbenito@possei-
moveis.com.br, Instagram: https://www.instagram.com/posseimoveis/, fones: (19) 3896-1400, (19) 
38962046 e (19) 99919-2010, estabelecido na Avenida da Saudade, nº 311, Centro, Santo Antônio da 
Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para a alienação judicial do bem penhorado nos autos 
supra discriminados, nos termos do §2º do artigo 2º do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publi-
ca o presente edital para ciência das partes e terceiros interessados de que, no período de 28/09/2021 
a 27/10/2022, estará recebendo no endereço retro as propostas para a venda judicial do bem abaixo 
identificado. Não havendo a venda judicial no prazo retro mencionado, seguir-se-á a alienação até 
28/03/2022. A presente venda se dará nos termos deste edital: DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: O Lote de 
n° 02 (dois) da Planta Elaborada e assinada pelo responsável técnico, Celso Romero Dembicki-CREA 
7° Reg. 6073-P, sito no lugar denominado São Gabriel, deste Município e comarca, com a área de 
2.508,48 m², devidamente aprovada em desmembramento pela Prefeitura Municipal de Colombo, de 
propriedade de Manoel Fontoura Falavinha e s/m Amélia Lamback Falavinha (natural de Colombo-Pr, 
nascida em 12/07/1912, filha de Roberto Lamback e Helena T. Lamback)brasileiros, casados, entre si 
no regime de comunhão de bens (anteriormente a lei 6.515-Divórcio), ele aposentado ela do lar, resi-
dentes e domiciliados em Curitiba-Pr, á rua Nicaraguá, n°1.673, respectivamente portadores da C.I. 
sob n°85.976-Pr. e Título eleitoral 1.2 04-49° Zona- Colombo-Pr.- (CPF.- em conjunto 111.505.809- 
68), e o lote com as seguintes características e confrontações : A leste 50,63 m de frente para as ruas 
Itajacuru e a estradinha da fábrica respectivamente; A oeste nos fundos com 16,00 m, confrontando-
-se com Carmen Sanches Paredes; Ao Norte no lado direito com 65,00 m, confrontando-se com o lote 
n°03 de Benedito Lambacke Falavinha; Ao Sul no DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: O Lote de n° 03 (três) 
da subdivisão do terreno urbano situado no lugar denominado, “São Gabriel, Município e comarca de 
Colombo-Pr, sem benfeitorias, de propriedade de Manoel Fontoura Lamback Falavinha, brasileiros, 
digo, Manoel Fontoura Falavinha e s/m Amélia Lamback Falavinha, brasileiros, casados pelo regime 
de comunhão de bens, ele aposentado, CI/RG.N°.85.976-Pr, expedida aos 11.01.68, ela do lar, TE.
n°.1.204 da 49° Zona-Pr, expedido aos 20.12.57, filha de Roberto Lamback e Helena Tod Lamback, 
natural de Colombo-Pr, onde nasceu aos 12/06/12, CPF n°111.505.809-34, residentes e domiciliados 
em Curitiba, a rua Nicaraguá, n°1.673, e o imóvel com as seguintes características e confrontações: 
Medindo 60,27 metros de frente parra a estrada da fábrica e do Itajacuru, atual rua Itajacuru, por 58,40 
metros de extensão da frente aos fundos, pelo lado direito de quem da referida rua olha o imóvel, 
confrontando com terras de Emilio Delgado Rahona, 65,00 metros de extensão pelo lado esquerdo, 
confrontando com o lote n°02, da mesma subdivisão, tendo 47,30 metros de largura na linha de fun-
dos, onde confronta com terras de Carmen Sanches Paredes, perfazendo a área de 3.339,94 m², 
Cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Colombo, sob n°.02.2.399.0060.001.186. Havido pela ma-
tricula n°15.926, deste cartório.  IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS: Matricula n°28.991, do Oficial de 
Registros de Imóveis da comarca de Colombo/PR. CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO JUDICIAL: 1. 
VALOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 50% da avaliação. 2. VISITA: 
fica autorizada a visita do imóvel pelos interessados, desde que acompanhados pelo corretor ou por 
quem for por ele indicado, devendo ser apresentada cópia deste despacho, assina eletronicamente, 
que valerá como MANDADO JUDICIAL para possibilitar o ingresso e a visitação do imóvel acima 
descrito. É vedado aos depositários criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de 
ofensa ao art. 77, IV do CPC, ficando autorizado o uso da força policial, se necessário. 3. FORMAS 
DE PAGAMENTO: a) A VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intima-
ção da homologação da proposta vencedora. b) A PRAZO, Registre-se a possibilidade de parcela-
mento do pagamento do valor ofertado, consoante previsão contida no artigo 895, parágrafo 1º do 
NOVO CPC. 4. Fica esclarecido que os créditos relativos a impostos cujo fato gerador seja a proprie-
dade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços de tais 
bens, ou a contribuição de melhorias e multas, sub-rogam-se sob o respectivo preço, por eles não 
respondendo o adquirente, já que a arrematação de bens através de alienação judicial, tem natureza 
jurídica de aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietá-
rio do bem (aplicação do artigo 130-, parágrafo único, do CTN). 5. DO IMÓVEL: O imóvel será vendi-
do pelo caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontram. A procedência e evicção de direitos 
dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de inteira e exclusiva reponsabilidade dos arrema-
tantes/proprietários/União. O Corretor nomeado, é um mero mandatário, ficando assim, eximido de 
eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos nos bens alienados (ocultos ou não), como tam-
bém por indenizações, trocas, consertos, compensações financeiras de qualquer hipótese ou nature-
za, portanto, qualquer dificuldade quanto a: obter/localizar p bem móvel, registrar a carta de arrema-
tação/alienação, localizar o bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo 
responsável para as providências cabíveis. 6. DA PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas que não 
atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a pos-
terior apreciação do Juízo responsável. Na hipótese de acordo, pagamento ou adjudicação do débito 
após a publicação do despacho de nomeação, mas antes da realização do encerramento da aliena-
ção, o corretor responsável fara jus à integralidade da comissão no montante de 5% (cinco por cento) 
do valor do bem. Além da comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a cargo do 
arrematante, fará jus o corretor nomeado, aos ressarcimentos das despesas incorridas com a remo-
ção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, bem como a arma-
zenagem, na forma do artigo 789-AQ, VIII, da CLT, que serão acrescidas a execução. O credor que 
não adjudicar os bens conscritos antes do despacho da nomeação, só poderá adquiri-los presencial-
mente durante o certame na condição de arrematante, respondendo, pela integralidade dos honorá-
rios do Corretor nomeado. Caso o arrematante seja o próprio credor, deverá no prazo de 5 dias, efe-
tuar o depósito do valor proposto que superar seu crédito, sob pena de, tornar sem efeito a 
arrematação, sem prejuízo a condenação do pagamento da comissão devida ao corretor nomeado. 
Os Embargos à arrematação, de acordo com o artigo 903 no Novo Código de Processo Civil, não te-
rão efeito suspensivo da venda realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, ainda que 
venham a ser julgados procedentes os Embargos. O prazo para eventuais embargos à arrematação 
ou adjudicação passará a fluir na data da alienação Pública, independente de nova notificação. Ser-
virá também o presente despacho como OFÍCIO ao Síndico, Administrador, ou Responsável pelo bem 
objeto da alienação a fim de informar por escrito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o SALDO 
DEVEDOR de eventuais taxas, condomínios, multa ou outras despesas ao Corretor, sob pena de ser 
considerado ato atentatório a dignidade da justiça com aplicação de multa. Aplica-se a presente alie-
nação ao disposto no Artigo 893 do Código de Processo Civil. A publicação deste despacho/edital 
supre eventual insucesso nas intimações pessoais e dos respectivos patronos, em especial à execu-
tada e/ou sócios, inclusive aos cônjuges quando for o caso. Deverá o interessado proceder a impres-
são diretamente pela consulta pública processual do PJe, sendo certo que o documento assinado 
eletronicamente terá validade para os devidos fins, nos termos da lei nº 11.419/2006. Observe-se que 
a autenticidade poderá ser aferida mediante consulta ao seguinte endereço na internet: http://pje.
trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, digitando no campo “número 
do documento” o número do respectivo código de barras. 7. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a) 
Por agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefones: (19) 3896-1400, 
(19) 3896-2046 e (19) 99919-2010. b) Mediante propostas no site www.posseimoveis.com.br/imoveis/
judiciais, e-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio da Posse, 28/09/2021 
BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP.

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR. PROCESSO Nº 0010508-94.2015.5.15.0047 – DA VARA 
DO TRABALHO DA COMARCA DE ITAPEVA/SP. EXEQUENTE: ANTÔNIO ALEIXO DOS SANTOS 
E OUTROS (6)  EXECUTADO: ENGMAX PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP E OUTRO. BE-
NITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial, devidamente credenciado E. Tribunal Regional do Tra-
balho da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP, site: www.posseimoveis.
com.br/imoveis/judiciais, e-mail: corretorudicialbenito@posseimoveis.com.br, Instagram: https://www.
instagram.com/posseimoveis/, fones: (19) 3896-1400, (19) 38962046 e (19) 99919-2010, estabele-
cido na Avenida da Saudade, nº 311, Centro, Santo Antônio da Posse/SP, na qualidade de corretor 
nomeado para a alienação judicial do bem penhorado nos autos supra discriminados, nos termos do 
§2º do artigo 2º do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica o presente edital para ciência das 
partes e terceiros interessados de que, no período de 27/09/2021 a 28/03/2022, estará recebendo no 
endereço retro as propostas para a venda judicial do bem abaixo identificado. A presente venda se 
dará nos termos deste edital:  IDENTIFICAÇÃO DO BEM: Imóvel objeto da Matrícula n° 8.087 do 1° 
Oficial de Registros de Imóveis da Comarca de Ourinhos/SP.  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: “Um terreno 
situado nesta cidade de Ourinhos, distante 42,00m da esquina da rua “A”, constituído do lote n° 13 da 
quadra 07, do loteamento denominado ANGELINA DEL COL MARCANTE, assim descrito: com frente 
para rua 08 mede 12,00m; de quem do imóvel olha a via pública, do lado direito confronta com o lote 
n° 14 e mede 40,00m; do lado esquerdo confronta com o lote n° 12 e mede 40,00m e finalmente nos 
fundos confronta com o lote n° 08 e mede 12,00, perfazendo a área total de 480,00m².”  DATA DA 
AVALIAÇÃO: 08 de agosto de 2016.  QUANTIDADE: 01  PERCENTUAL DA PENHORA: 100% VA-
LOR UNITÁRIO: R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais)  VALOR TOTAL PENHORADO: 
R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais)  CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO JUDICIAL:  1. 
VALOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 50% da avaliação.  2. VISITA: 
fica autorizada a visita do imóvel pelos interessados, desde que acompanhados pelo corretor ou por 
quem for por ele indicado, devendo ser apresentada cópia deste despacho, assina eletronicamente, 
que valerá como MANDADO JUDICIAL para possibilitar o ingresso e a visitação do imóvel acima 
descrito.  É vedado aos depositários criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena 
de ofensa ao art. 77, IV do CPC, ficando autorizado o uso da força policial, se necessário.  3. FOR-
MAS DE PAGAMENTO:  a) A VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar 
da intimação da homologação da proposta vencedora.  b) A PRAZO, Registre-se a possibilidade de 
parcelamento do pagamento do valor ofertado, consoante previsão contida no artigo 895, parágrafo 
1º do NOVO CPC.  4. Fica esclarecido que os créditos relativos a impostos cujo fato gerador seja a 
propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços 
de tais bens, ou a contribuição de melhorias e multas, sub-rogam-se sob o respectivo preço, por 
eles não respondendo o adquirente, já que a arrematação de bens através de alienação judicial, tem 
natureza jurídica de aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior 
proprietário do bem (aplicação do artigo 130-, parágrafo único, do CTN). 5. DO IMÓVEL: O imóvel 
será vendido pelo caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontram. A procedência e evicção 
de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de inteira e exclusiva reponsabilidade 
dos arrematantes/proprietários/União. O Corretor nomeado, é um mero mandatário, ficando assim, 
eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos nos bens alienados (ocultos ou não), 
como também por indenizações, trocas, consertos, compensações financeiras de qualquer hipótese 
ou natureza, portanto, qualquer dificuldade quanto a: obter/localizar p bem móvel, registrar a carta de 
arrematação/alienação, localizar o bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao 
juízo responsável para as providências cabíveis. 6. DA PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas 
que não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujei-
tos a posterior apreciação do Juízo responsável.  Na hipótese de acordo, pagamento ou adjudicação 
do débito após a publicação do despacho de nomeação, mas antes da realização do encerramento 
da alienação, o corretor responsável fara jus à integralidade da comissão no montante de 5% (cinco 
por cento) do valor do bem.  Além da comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, 
a cargo do arrematante, fará jus o corretor nomeado, aos ressarcimentos das despesas incorridas 
com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, bem 
como a armazenagem, na forma do artigo 789-AQ, VIII, da CLT, que serão acrescidas a execução.  O 
credor que não adjudicar os bens conscritos antes do despacho da nomeação, só poderá adquiri-los 
presencialmente durante o certame na condição de arrematante, respondendo, pela integralidade dos 
honorários do Corretor nomeado.  Caso o arrematante seja o próprio credor, deverá no prazo de 5 
dias, efetuar o depósito do valor proposto que superar seu crédito, sob pena de, tornar sem efeito a 
arrematação, sem prejuízo a condenação do pagamento da comissão devida ao corretor nomeado.  
Os Embargos à arrematação, de acordo com o artigo 903 no Novo Código de Processo Civil, não 
terão efeito suspensivo da venda realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, ainda 
que venham a ser julgados procedentes os Embargos.  O prazo para eventuais embargos à arrema-
tação ou adjudicação passará a fluir na data da alienação Pública, independente de nova notificação.  
Servirá também o presente despacho como OFÍCIO ao Síndico, Administrador, ou Responsável pelo 
bem objeto da alienação a fim de informar por escrito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o SALDO 
DEVEDOR de eventuais taxas, condomínios, multa ou outras despesas ao Corretor, sob pena de 
ser considerado ato atentatório a dignidade da justiça com aplicação de multa. Aplica-se a presente 
alienação ao disposto no Artigo 893 do Código de Processo Civil.  A publicação deste despacho/edital 
supre eventual insucesso nas intimações pessoais e dos respectivos patronos, em especial à exe-
cutada e/ou sócios, inclusive aos cônjuges quando for o caso.  Deverá o interessado proceder a im-
pressão diretamente pela consulta pública processual do PJe, sendo certo que o documento assinado 
eletronicamente terá validade para os devidos fins, nos termos da lei nº 11.419/2006.  Observe-se 
que a autenticidade poderá ser aferida mediante consulta ao seguinte endereço na internet: http://pje.
trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, digitando no campo “número 
do documento” o número do respectivo código de barras.  7. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  a) 
Por agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefones: (19) 38961400, 
(19) 38962046 e (19) 99919-2010.  b) Mediante propostas no site www.posseimoveis.com.br/imoveis/
judiciais, e-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio da Posse, 27/09/2021 
BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP.

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem móvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do executado FRANCISCO SANTOS
TAVARES, (CPF nº 301.439.858-68, RG nº 44095909), e demais interessados, expedido nos autos da ação de
EXECUÇÃO, PROCESSO 1010230-41.2016.8.26.0223, requerida por CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO
PAULO – SABESP (CNPJ.43.776.517/0001-80). O Dr. Marcelo Machado da Silva, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da
Comarca de Guarujá/SP, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER levará a leilão o bem
abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br,
através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960,em condições que segue: BEM – Veiculo
fusca 1600, ano/modelo 1993/1994, cor prata, placas BQK-3621, com riscos de uso e alguns amassados; Avaliado
em R$7.000,00 em maio/2019; Depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Francisco Santos Tavares, CPF nº 301.439.858-
68, RG nº 44095909; DÉBITO EXEQUENDO – fls.101: R$27.836,73 em 20/09/2017; DATAS DOS LEILÕES - 1º
leilão, que terá início no dia 14 de Setembro de 2021, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 17 de Setembro
de 2021, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia
08 de Outubro de 2021, às 14:00 horas; CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der
lance superior ou maior que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor
da avaliação (2º leilão). PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito
judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em
até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art.
884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil
a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO
ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto
da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa. O bem será alienado no estado
de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de respon-
sabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos neces-
sários para a expedição de carta de arrematação, registro, imissão na posse e demais providências serão de respon-
sabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão
atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante
o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email: phillipe@argoleiloes.com.br.
Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando o executado, e demais interessados, INTIMADOS das
designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa
pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br

Audi S.A. Representações Aeronáuticas - CNPJ: 43.455.005/0001-11
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Convidam-se com base na Lei 6.404/1976, art. 123, com a redação dada pela Lei 9.457/1997 todos acionistas da Audi S.A. Representações
Aeronáuticas a se reunirem em Assembleia Geral  Extraordinária, a realizar-se na Rua Inglês de Sousa Nº 409 na cidade de São Paulo/SP,
em 1ª chamada às 14:00 horas e em  2ª chamada às 14h30 do dia 07 de outubro de 2021, a fim de deliberarem sobre a ordem do dia: (a)
Com base em decisão Judicial já averbada na JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo, será realizada  assembleia para tornar
regular os cargos dos membros da Diretoria pelo falecimento do Acionista e Diretor Presidente Sr. Nagib Audi e também pela sentença
judicial prolatada pelo MM. Juízo da 22ª Vara do Foro Central de São Paulo que homologou em 30/08/2018 o acordo entre os sócios onde
ficou acordado o seguinte: “as partes retornarão as suas posições acionarias anterior às assembleias de 05/02/1991 e 23/03/1991”. São
Paulo, 27/09/2021. Jefferson Araújo de Almeida - CPF: 609.036.198-49 - Acionista.
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COMARCA DE CAMPINAS -  9ª VARA CÍVEL  - Av.  Francisco Xavier de Arruda
Camargo, 300 - Jardim Santana - CEP 13088-901 - Fone: (19) 2101-3337 - E-
mail:campinas9cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min
às19h00min - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1019018-
17.2015.8.26.0114. O  MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro de Campinas,
Estado de São Paulo, Dr. GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a EDSON LOPES BITENCOURT, brasileiro, solteiro,
empresário, RG 19.348.620, CPF 385.164.238-40, com endereço à Rua Julio
Teixeira de Carvalho, 138, Residencial Antonia Santaella, CEP 14711-454, Bebe-
douro/SP, que lhe foi proposta uma ação de MONITÓRIA por par te de  HOTEL
BOURBON FOZ DE IGUAÇU LTDA. CNPJ/MF sob o n 77.768.943/0004-36, ale-
gando em síntese que a empresa Requerente é credora do Requerido da impor-
tância de R$11.619,00 (onze mil seiscentos e dezenove reais), oriundos de
cheques por ele emitidos, nº 000056,000057, 000058, do Banco Bradesco S/A,
Agência 1914, C/C 027000-8, dívida relacionada aos serviços que lhe foram
prestados pelo Requerente, serviços de hospedagem e hotelaria que não foram
pagos em razão da devolução (dupla) do referidos títulos pela instituição finan-
ceira pagadora. Assim, 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, a fluir após os 20 (vinte) dias de prazo
deste edital, EFETUE o PAGAMENTO do débito devidamente corrigido, ou no
mesmo prazo, OFEREÇA EMBARGOS,  sob pena de não o fazendo presumirem-
se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial e de se constituir
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em favor do autor, prosseguindo-se com a penho-
ra e leilão de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução e seus
acréscimos legais, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 (vinte)
dias deste edital. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 08 de
setembro de 2021. Eu, RenataCarolina dos Reis, Escrevente Técnico Judiciário,
digitei. Eu, Miriam Rodrigues Sanches Serra, Coordenadora, conferi e subscrevi.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0000972-49.2010.8.26.0606-. À Dr. LUCIENE PONTIROLLI BRANCO, 
MM. Juíza de Direito da 04ª Vara Cível do Foro da Comarca de Suzano do Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc. Faz saber a OBBA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica devida-
mente inscrita no CNPJ/MF de Nº 62.866.462/0001-43; JOSÉ EDUARDO GARCIA, brasileiro, solteiro, 
portador da carteira de identidade n.º 96.002.581-382 SSP/SP e devidamente inscrito no CPF/MF de 
n.º 038.529.503-09, CARLOS EDUARDO FERREIRA FILHO, brasileiro, solteiro, portador da carteira de 
identidade n.º 10.634.809-81 SSP/SP e devidamente inscrito no CPF/MF de n.º 023.191.180-71, , que 
Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação Monitória, CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE DESCON-
TO ROTATIVO DE TÍTULOS N.º 123743 EM 18/12/2008, comprometendo-se, assim, ao pagamento 
de R$ 65.500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais), referente ao contrato bancário, gerando um 
saldo devedor, gerando débito, que atualização até 29/01/2010, importa em R$ 101.029,09 (cento e um 
mil, vinte e nove reais e nove centavos). Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o "quantum" reclamado ou ofereçam 
embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. Em 
caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Suzano, aos 19 de agosto de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1019815-26.2018.8.26.0554 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIANA 
SILVA RODRIGUES DIAS TOYAMA STEINER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELO 
TEIXEIRA DO AMARAL, Brasileiro, CPF 251.418.538-61, com endereço à Rua Miosotis, 750, Assun-
cao, CEP 09811-100, São Bernardo do Campo - SP e M R J INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUI-
NAS, CNPJ 09.046.907/0001-66, com endereço à Rua Miosotis, 750, Assuncao, CEP 09811-100, São 
Bernardo do Campo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do Brasil 
S/A, alegando em síntese: que lhes ajuizou uma ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 
115.406,01 (31/08/2018), referente Cédula de Crédito Bancário nº 289.707.175 de 16/03/2017. Encon-
trando-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 30 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 for-
ma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 17 de setembro de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº:0018714-25.2021.8.26.0114. Classe: As-
sunto: Cumprimento de sentença. Despesas Condominiais. Exequente: Condomínio Gávea e Tijuca. Executado: Sonia Mara 
Teixeira Abdelmassih. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0018714-25.2021.8.26.0114. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a).Ricardo Hoffmann, na forma da 
Lei, etc.FAZ SABER a(o)SONIA MARA TEIXEIRA ABDELMASSIH, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de sentença, movida por Condomínio Gávea e Tijuca. 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$ 77,326.25, 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 17 de setembro de 2021.  

J.C.F. Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 62.014.808/0001-85 - NIRE: 35.201.096.411

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 24.09.2021
Data, Hora, Local: 24.09.2021, 10h, Alameda Rio Negro, 111 - Loja 378, Piso 2, Shopping Center Iguatemi Alphaville, 
Barueri/SP. Mesa: Presidente: João Coelho da Fonseca Filho, Secretária: Maria Ângela Máximo Coelho da Fonseca. 
Presença: totalidade do capital. Deliberações Aprovadas: as demonstrações fi nanceiras e fez suas considerações 
sobre o capital social subscrito e integralizado de R$ 11.743.818,00, recomendando pela sua redução em R$ 81.370,00, 
já que o atual capital social é excessivo em relação ao objeto social. (i) A redução do capital social, face a constatação 
de que é excessivo em relação ao objeto social, nos termos do inciso II, artigo 1.082, do Código Civil, passando de 
R$ 11.743.818,00, dividido em 11.743.818 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00, cada, para R$ 11.662.448, 
dividido em 11.743.818 quotas sociais, no valor nominal de R$ 0,99, cada. (ii) Os sócios farão jus à restituição do valor 
efetivamente integralizado, na proporção de suas respectivas participações sociais, conforme o que segue: (a) R$ 
79.390,00 serão pagos ao sócio João Coelho da Fonseca Filho, calculados com base no valor nominal de suas quotas 
e o percentual de redução do capital social, restituída com os bens indicados no item “iii” abaixo; e, (b) R$ 1.979,00 
serão pagos a sócia Maria Ângela Máximo Coelho da Fonseca, calculados com base no valor nominal de suas quotas 
e o percentual de redução do capital social, restituída mediante a devolução de dinheiro em espécie. (iii) A restituição 
acima descrita no item “(a)” será paga parcialmente com os seguintes imóveis: (a) Apartamento 104, 10º andar, edifício 
Baroneza de Porto Feliz, Bloco B, Avenida Padre Vicente Melillo, 955/999, melhor descrito na matricula 74.808, registrada 
no 1º Cartório de Registros de Imóveis do Município de Osasco/SP, pelo valor de R$ 15.878,18; (b) Apartamento 71, 7º 
andar, edifício Barão de Porto Feliz, Bloco A, na Avenida Padre Vicente Melillo, 955/999, melhor descrito na matrícula 
74.809, registrada no 1º Cartório de Registros de Imóveis do Município de Osasco/SP, pelo valor de R$ 31.756,34; (c) 
Apartamento 82, 8º andar, edifício Barão de Porto Feliz, Bloco A, na Avenida Padre Vicente Melillo, 955/999, melhor 
descrito na matrícula 74.810, registrada no 1º Cartório de Registros de Imóveis do Município de Osasco/SP, pelo valor 
de R$ 31.756,34; (iv) A formalização da redução do capital social pelo grupamento das 11.743.818 quotas sociais – em 
razão da diminuição proporcional do valor nominal das quotas sociais decorrente da redução de capital social (artigo 
1.084, caput, do Código Civil) – na proporção de 1,006 quotas para 1 quota. Passa o capital social a ter 11.662.448 quotas 
sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada. (v) Que o administrador tome todas as providências necessárias à efetivação da 
redução do capital social, inclusive, mas não limitado a: (a) A publicação da presente ata em formato sumaríssimo, visando 
uma publicidade mais efi ciente a eventuais credores e interessados, contendo apenas as informações essenciais, a fi m de 
cumprir o disposto no § 1º, artigo 1.084, do Código Civil. (b) A elaboração da necessária alteração do Contrato Social, em 
especial para adequação da Cláusula 5º do Contrato Social, que deverá refl etir o valor do capital social reduzido, após o 
transcurso do prazo legal de 90 dias, consoante o § 2º, artigo 1.084, do Código Civil. (c) O registro das publicações e desta 
ata, e demais documentos a ela relacionados, na JUCESP, no Registro Público de Empresas Mercantis, após o transcurso do 
prazo legal de 90 dias, consoante o § 3º, artigo 1.084, do Código Civil. (d) Que o administrador adote todas as mediadas 
necessárias para a consecução das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24.09.2021. 
Sócios: João Coelho da Fonseca Filho, Maria Ângela Máximo Coelho da Fonseca.

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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EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 2ª VARA CÍVEL DO FORO DE OSASCO / SP 
- Edital de 1ª e 2ª Praça dos lotes abaixo descritos, para conhecimento de eventuais 
interessados na lide e INTIMAÇÃO dos executados ROGUI ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES LTDA (CNPJ: 00.632.245/0001-31), PAULO SERGIO RODRIGUES DA 
SILVA (CPF: 063.562.878-37) e VALDECY GUIMARÃES (CPF: 073.660.428-62), ex-
traída dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRA-
TOS BANCÁRIOS, promovida por ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ: 60.701.190.0001-

04). Processo nº 1009048-85.2018.8.26.0405. A DRA. DÉBORA CUSTÓDIO SANTOS, Juíza de Direito da 2ª Vara 
Cível do Foro de Osasco/SP, na forma da lei, FAZ SABER, a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento 
tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, regula-
mentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 
233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, através 
da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plataforma eletrônica FV LEILÕES (www.
fvleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início 
no dia 04/10/2021 às 13:00 horas e com término no dia 07/10/2021 às 13:00 horas, entregando-o a quem mais der 
valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com início no dia 
07/10/2021 às 13:01 horas e com término no dia 27/10/2021 às 13:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª Praça, 
serão aceito lances a partir de 50% do valor da avaliação judicial, conforme o art. 891, parágrafo único. Considera-se 
vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, con-
sidera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento da avaliação. BENS: LOTE 1 - MATRÍCULA 4.202 – TERRENO 
6.535 M² - localizado na Estrada Três, no lado esquerdo de quem entra pela Estrada Um, e, mede 22,00m (vinte e dois 
metros), a contar de um ponto distante 67,00m (sessenta e sete metros), da esquina da Estrada Um, em seguida acom-
panhando a dita Estrada Três, mede mais 6,00m (seis metros), onde deflete a esquerda e, confinando com o terreno 
número 87, dos vendedores mede 45,00m (quarenta e cinco metros), em seguida, deflete à esquerda, e , confinando 
com o córrego, mede 116,70m (cento e dezesseis metros e setenta centímetros), depois à esquerda, e, confinando 
com o terreno número 98, dos vendedores, mede 107,00m (cento e sete metros), e, finalmente, deflete a esquerda, e, 
confinando com o terreno número 90, dos vendedores, mede 65,00 (sessenta e cinco metros), chegando ao ponto de 
partida, encerrando a área de 6.534,00m² (seis mil, quinhentos e trinta e quatro metros quadrados), sendo as medidas 
todas mais ou menos. Matrícula 4.205 do Cartório de Registro de Imóveis de Cotia. LOTE 2 - MATRÍCULA 59.803 – 
TERRENO 1.510M² -  Um terreno consistente do LOTE Nº 09 (NOVE), SITUADO NO LUGAR DENOMINADO “Sitio 
Fazendinha”, Bairro da Granja Vianna, neste distrito, Município e comarca de Cotia, Estado de São Paulo, assim des-
crito: “Com a área de 1.510,00 metros quadrados, medindo 43,00 metros de frente para Rua Monet, confrontando do 
lado esquerdo de quem da referida rua olha, na extensão de 35,86 metros com terras de Uhei Nakanura; mede 54,00 
metros do lado direito de quem da referida rua olha, confrontando-se com terras de Soterache Tugimoto; e, nos fundos, 
mede 33,50 metros e confina com terras de Soterache Tugimoto. Matrícula 59.803 do Cartório de Registro de Imóveis 
de Cotia. LOTE 3 - MATRÍCULA 1.781 – GALPÃO 274 M² - Uma casa residencial à Rua Paraguaçu, nº 71, nesta 
cidade, e seu respectivo terreno, constituído pelo lote nº 71, da quadra nº 3, do Jardim Oriental, medindo 10,00m (dez 
metros) da frente para a Referida Rua Paraguaçu, por 24,20m (vinte e quatro metros e vinte centímetros) da frente aos 
fundos, em seu lado direito, onde confina e faz frente para Rua Panamericana; 24,30m (vinte e quatro metros e trinta 
centímetros) do lado esquerdo, onde confronta com propriedade de Jamil Beirute e outros, tendo nos fundos a largura 
de 10,00m (dez metros), onde também confronta com propriedade de Jamil Beirute e outros, encerrando uma área total 
de 242,00m². Matrícula 1.781 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Osasco. LOTE 4 - MATRÍCULA 1.781 – SALA 
COMERCIAL 160,48M² - SALA Nº 1805 – “TIPO VII”, localizada no 17º Pavimento ou 18º andar e no Jlrau metálico 
do EDIFÍCIO VERBO DIVINO – TORRE B (Setor Comercial), integrante do empreendimento denominado “ESPAÇO 
EMPRESARIAL NAÇÕES UNIDAS”, situado à Avenida das Nações Unidas, º 4.555, esquina com a Rua Verbo Divino, 
– no Bairro do Morumbi, 28º Subdistrito –  Santo Amaro, com a área privativa total de 160,480m², a área de uso comum 
de divisa não proporcional (sanitários) de 6,710m², a área de uso comum coberta edificada de 143,912m², e a área 
comum descoberta de 26,921m², totalizando a área comum de 117,552m², na qual já se acha incluída o direito de uso 
de 04 (quatro) vagas indeterminadas na garagem coletiva, a localizar-se nos 4°, 3°, 2° e 1° subsolos e no Pavimento 
Térreo, para a guarda de igual número de veículos de passeio, com auxílio de manobrista, totalizando a área edificada 
de 311,111m², e perfazendo a área total de 338,032m², correspondendo-lhe um coeficiente de proporcionalidade de 
0,015569 no respectivo Setor, e uma fração ideal de 0,005840 no terreno condominial. Referido empreendimento foi 
submetido ao regime de condomínio, conforme registro feito sob nº 7 na Matrícula nº 366,798deste Serviço Registral. 
Matrícula 397.289 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM - No 
segundo pregão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% do valor da avaliação judicial que corres-
ponde à Lote 1: R$ 1.000.000,00, Lote 2: R$ 500.000,00. Lote 3: R$ 310.000,00 e Lote 4: R$ 745.000,00. PAGAMEN-
TO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista ou parcelado.  COMISSÃO: A comissão 
devida ao Gestor será de 5% sobre o valor da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto 
ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: juridico@fvleiloes.com.br, ou ainda no ende-
reço do gestor na Avenida Indianópolis nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo / SP. Ficam os EXECUTADOS, na pessoa 
de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e 
não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no 
endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. DRA. DÉBORA CUSTÓDIO SANTOS - Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
de Osasco. WWW.FVLEILOES.COM.BR

O Banco Santander (Brasil) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os 
imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a 
um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 07 de outubro de 2021 a partir das 
13h30 horas pelo site www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre 
Travassos, com escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º Andar - Ed. Berrini One - São Paulo/
SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através do portal www.sold.superbid.net regido 
pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, disponível 
no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou ressalva e 
pela legislação aplicável. Para imóveis ocupados por terceiros, a desocupação e propositura de 
eventual Ação de Imissão na Posse correrá por conta e risco dos arrematantes. Listagem de 
imóveis a serem leiloados: LOTE 1: Apto c/ 51,82m², Rua Antônio Ambuba, 90, Apto 307, Bl 5, 
Vaga De Garagem N° 60, Res Spazio Ypê Roxo, Parque Munhoz, São Paulo/SP. Lance Inicial: 
R$ 162.800,00. LOTE 2: Apto c/ 112,77m², Avenida Presidente Castelo Branco, 6434, Apto 101 - 
01 Vaga - Edifício São Lourenço, Tupi, Praia Grande/SP. Lance Inicial: R$ 175.120,00. LOTE 3: 
Casa c/ 733,91m², Rua Luiz Soler, 405, Jardim Arco-íris, Araraquara/SP. Lance Inicial: 
R$ 246.400,00.

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

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

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 1.354.484 o requerimento feito pelo BANCO INTER S/A., 
atual denominação do BANCO INTERMEDIUM S/A,CNPJ/MF nº 00.416.968/0001-01, na qualidade de credor 
fiduciário, objetivando a intimação dos devedores fiduciantes, GILSON CRISTIANO GUIDETTI MARQUES, 
RG nº 22874832-X-SSP/SP, CPF/MF nº 246.615.328-99, dentista e PRISCILA PALAZZO MARQUES, RG n° 
43410914-9-SSP/SP, CPF/MF n° 322.871.038-64, fisioterapeuta, brasileiros, casados, os quais se encontram 
em local ignorado, 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 qualifica-
do, a fim de efetuarem o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando 
o débito, em 29 de setembro de 2021, o valor de R$134.504,05 (Cento e trinta e quatro mil, quinhentos 
e quatro reais e cinco centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato 
particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 367.881, referente ao Apartamento nº 12, 
localizado no 1º andar ou 1º pavimento do Bloco “A” – Rubi da Torre 03, integrante do Condomínio Viva, situado 
na Rua Manoel Figueiredo Landim, nº 600, 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 conside-
rados 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, 29 de setembro de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº4010472-87.2013.8.26.0405 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 5ªVara Cí-
vel,do Foro de Osasco,Estado de São Paulo,Dr(a).RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) GIL- 
VANETE DOS SANTOS PEREIRA RAMOS,RG 197233727,CPF 079.095.448-63 e AFONSOPEREIRA RAMOS,RG 191305571, 
CPF 093.722.568-11,com endereço desconhecido,que lhe foi proposta uma ação de Demarcação/Divisão por parte de FRANCIS-
CO PEREIRA RAMOS e outros, alegando em síntese:Os requerentes são possuidores em comunhão com os requeridos de 
alguns imóveis.Desde a partilha dos bens pelo inventario,os requeridos ainda não deixam os outros herdeiros adentrarem no imó-
vel e tão pouco deles fazer o uso,ou venderem o imóvel.Os autores tentaram acordo,mas obteve êxito.Valor da ação R$91.031,06. 
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 formada lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 26 de abril de 2021.                   [28,29] 

1ª Vara Cível, do Foro de Araraquara –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1006920-27.2021.8.26.0037. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de 
Araraquara, Estado de São Paulo, Dr. João Battaus Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER: a 
UNIPART – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ. nº 51.588.853/0001-27, na pessoa 
de seus representantes legais, que lhe foi proposta uma Ação de Procedimento Comum Cível 
(Adjudicação Compulsória) por parte de Marcelo Rocha Predolim, e não localizado os réus defere-se 
a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias 
fluídos após o decurso do prazo do presente edital, contestem a ação ou apresentem resposta. Não 
sendo contestada, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial 
nos termos do artigo 257 NCPC. Afixe-se e Publique-se o edital. NADA MAIS. Araraquara-SP. 

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - PROCESSO Nº 0001600-46.2004.5.15.0043 – DA 3ª 
VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CAMPINAS/SP - EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO 
ARAÚJO DINIZ E OUTROS (2) - EXECUTADO: TEPEQUEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
TEXTEIS LTDA - ME E OUTRO (9) - BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial, devidamente 
credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no CRECI/SP sob nº 
78.903-F/SP, site: www.posseimoveis.com.br/imoveis/judiciais, e-mail: corretorjudicialbenito@possei-
moveis.com.br, Instagram: https://www.instagram.com/posseimoveis/, fones: (19) 3896-1400, (19) 
38962046 e (19) 99919-2010, estabelecido na Avenida da Saudade, nº 311, Centro, Santo Antônio da 
Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para a alienação judicial do bem penhorado nos autos 
supra discriminados, nos termos do §2º do artigo 2º do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publi-
ca o presente edital para ciência das partes e terceiros interessados de que, no período de 28/09/2021 
a 27/10/2022, estará recebendo no endereço retro as propostas para a venda judicial do bem abaixo 
identificado. Não havendo a venda judicial no prazo retro mencionado, seguir-se-á a alienação até 
28/03/2022. A presente venda se dará nos termos deste edital: DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: O Lote de 
n° 02 (dois) da Planta Elaborada e assinada pelo responsável técnico, Celso Romero Dembicki-CREA 
7° Reg. 6073-P, sito no lugar denominado São Gabriel, deste Município e comarca, com a área de 
2.508,48 m², devidamente aprovada em desmembramento pela Prefeitura Municipal de Colombo, de 
propriedade de Manoel Fontoura Falavinha e s/m Amélia Lamback Falavinha (natural de Colombo-Pr, 
nascida em 12/07/1912, filha de Roberto Lamback e Helena T. Lamback)brasileiros, casados, entre si 
no regime de comunhão de bens (anteriormente a lei 6.515-Divórcio), ele aposentado ela do lar, resi-
dentes e domiciliados em Curitiba-Pr, á rua Nicaraguá, n°1.673, respectivamente portadores da C.I. 
sob n°85.976-Pr. e Título eleitoral 1.2 04-49° Zona- Colombo-Pr.- (CPF.- em conjunto 111.505.809- 
68), e o lote com as seguintes características e confrontações : A leste 50,63 m de frente para as ruas 
Itajacuru e a estradinha da fábrica respectivamente; A oeste nos fundos com 16,00 m, confrontando-
-se com Carmen Sanches Paredes; Ao Norte no lado direito com 65,00 m, confrontando-se com o lote 
n°03 de Benedito Lambacke Falavinha; Ao Sul no DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: O Lote de n° 03 (três) 
da subdivisão do terreno urbano situado no lugar denominado, “São Gabriel, Município e comarca de 
Colombo-Pr, sem benfeitorias, de propriedade de Manoel Fontoura Lamback Falavinha, brasileiros, 
digo, Manoel Fontoura Falavinha e s/m Amélia Lamback Falavinha, brasileiros, casados pelo regime 
de comunhão de bens, ele aposentado, CI/RG.N°.85.976-Pr, expedida aos 11.01.68, ela do lar, TE.
n°.1.204 da 49° Zona-Pr, expedido aos 20.12.57, filha de Roberto Lamback e Helena Tod Lamback, 
natural de Colombo-Pr, onde nasceu aos 12/06/12, CPF n°111.505.809-34, residentes e domiciliados 
em Curitiba, a rua Nicaraguá, n°1.673, e o imóvel com as seguintes características e confrontações: 
Medindo 60,27 metros de frente parra a estrada da fábrica e do Itajacuru, atual rua Itajacuru, por 58,40 
metros de extensão da frente aos fundos, pelo lado direito de quem da referida rua olha o imóvel, 
confrontando com terras de Emilio Delgado Rahona, 65,00 metros de extensão pelo lado esquerdo, 
confrontando com o lote n°02, da mesma subdivisão, tendo 47,30 metros de largura na linha de fun-
dos, onde confronta com terras de Carmen Sanches Paredes, perfazendo a área de 3.339,94 m², 
Cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Colombo, sob n°.02.2.399.0060.001.186. Havido pela ma-
tricula n°15.926, deste cartório.  IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS: Matricula n°28.991, do Oficial de 
Registros de Imóveis da comarca de Colombo/PR. CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO JUDICIAL: 1. 
VALOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 50% da avaliação. 2. VISITA: 
fica autorizada a visita do imóvel pelos interessados, desde que acompanhados pelo corretor ou por 
quem for por ele indicado, devendo ser apresentada cópia deste despacho, assina eletronicamente, 
que valerá como MANDADO JUDICIAL para possibilitar o ingresso e a visitação do imóvel acima 
descrito. É vedado aos depositários criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de 
ofensa ao art. 77, IV do CPC, ficando autorizado o uso da força policial, se necessário. 3. FORMAS 
DE PAGAMENTO: a) A VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intima-
ção da homologação da proposta vencedora. b) A PRAZO, Registre-se a possibilidade de parcela-
mento do pagamento do valor ofertado, consoante previsão contida no artigo 895, parágrafo 1º do 
NOVO CPC. 4. Fica esclarecido que os créditos relativos a impostos cujo fato gerador seja a proprie-
dade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços de tais 
bens, ou a contribuição de melhorias e multas, sub-rogam-se sob o respectivo preço, por eles não 
respondendo o adquirente, já que a arrematação de bens através de alienação judicial, tem natureza 
jurídica de aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietá-
rio do bem (aplicação do artigo 130-, parágrafo único, do CTN). 5. DO IMÓVEL: O imóvel será vendi-
do pelo caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontram. A procedência e evicção de direitos 
dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de inteira e exclusiva reponsabilidade dos arrema-
tantes/proprietários/União. O Corretor nomeado, é um mero mandatário, ficando assim, eximido de 
eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos nos bens alienados (ocultos ou não), como tam-
bém por indenizações, trocas, consertos, compensações financeiras de qualquer hipótese ou nature-
za, portanto, qualquer dificuldade quanto a: obter/localizar p bem móvel, registrar a carta de arrema-
tação/alienação, localizar o bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo 
responsável para as providências cabíveis. 6. DA PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas que não 
atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a pos-
terior apreciação do Juízo responsável. Na hipótese de acordo, pagamento ou adjudicação do débito 
após a publicação do despacho de nomeação, mas antes da realização do encerramento da aliena-
ção, o corretor responsável fara jus à integralidade da comissão no montante de 5% (cinco por cento) 
do valor do bem. Além da comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a cargo do 
arrematante, fará jus o corretor nomeado, aos ressarcimentos das despesas incorridas com a remo-
ção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, bem como a arma-
zenagem, na forma do artigo 789-AQ, VIII, da CLT, que serão acrescidas a execução. O credor que 
não adjudicar os bens conscritos antes do despacho da nomeação, só poderá adquiri-los presencial-
mente durante o certame na condição de arrematante, respondendo, pela integralidade dos honorá-
rios do Corretor nomeado. Caso o arrematante seja o próprio credor, deverá no prazo de 5 dias, efe-
tuar o depósito do valor proposto que superar seu crédito, sob pena de, tornar sem efeito a 
arrematação, sem prejuízo a condenação do pagamento da comissão devida ao corretor nomeado. 
Os Embargos à arrematação, de acordo com o artigo 903 no Novo Código de Processo Civil, não te-
rão efeito suspensivo da venda realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, ainda que 
venham a ser julgados procedentes os Embargos. O prazo para eventuais embargos à arrematação 
ou adjudicação passará a fluir na data da alienação Pública, independente de nova notificação. Ser-
virá também o presente despacho como OFÍCIO ao Síndico, Administrador, ou Responsável pelo bem 
objeto da alienação a fim de informar por escrito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o SALDO 
DEVEDOR de eventuais taxas, condomínios, multa ou outras despesas ao Corretor, sob pena de ser 
considerado ato atentatório a dignidade da justiça com aplicação de multa. Aplica-se a presente alie-
nação ao disposto no Artigo 893 do Código de Processo Civil. A publicação deste despacho/edital 
supre eventual insucesso nas intimações pessoais e dos respectivos patronos, em especial à execu-
tada e/ou sócios, inclusive aos cônjuges quando for o caso. Deverá o interessado proceder a impres-
são diretamente pela consulta pública processual do PJe, sendo certo que o documento assinado 
eletronicamente terá validade para os devidos fins, nos termos da lei nº 11.419/2006. Observe-se que 
a autenticidade poderá ser aferida mediante consulta ao seguinte endereço na internet: http://pje.
trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, digitando no campo “número 
do documento” o número do respectivo código de barras. 7. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a) 
Por agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefones: (19) 3896-1400, 
(19) 3896-2046 e (19) 99919-2010. b) Mediante propostas no site www.posseimoveis.com.br/imoveis/
judiciais, e-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio da Posse, 28/09/2021 
BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP.

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR. PROCESSO Nº 0010508-94.2015.5.15.0047 – DA VARA 
DO TRABALHO DA COMARCA DE ITAPEVA/SP. EXEQUENTE: ANTÔNIO ALEIXO DOS SANTOS 
E OUTROS (6)  EXECUTADO: ENGMAX PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP E OUTRO. BE-
NITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial, devidamente credenciado E. Tribunal Regional do Tra-
balho da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP, site: www.posseimoveis.
com.br/imoveis/judiciais, e-mail: corretorudicialbenito@posseimoveis.com.br, Instagram: https://www.
instagram.com/posseimoveis/, fones: (19) 3896-1400, (19) 38962046 e (19) 99919-2010, estabele-
cido na Avenida da Saudade, nº 311, Centro, Santo Antônio da Posse/SP, na qualidade de corretor 
nomeado para a alienação judicial do bem penhorado nos autos supra discriminados, nos termos do 
§2º do artigo 2º do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica o presente edital para ciência das 
partes e terceiros interessados de que, no período de 27/09/2021 a 28/03/2022, estará recebendo no 
endereço retro as propostas para a venda judicial do bem abaixo identificado. A presente venda se 
dará nos termos deste edital:  IDENTIFICAÇÃO DO BEM: Imóvel objeto da Matrícula n° 8.087 do 1° 
Oficial de Registros de Imóveis da Comarca de Ourinhos/SP.  DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: “Um terreno 
situado nesta cidade de Ourinhos, distante 42,00m da esquina da rua “A”, constituído do lote n° 13 da 
quadra 07, do loteamento denominado ANGELINA DEL COL MARCANTE, assim descrito: com frente 
para rua 08 mede 12,00m; de quem do imóvel olha a via pública, do lado direito confronta com o lote 
n° 14 e mede 40,00m; do lado esquerdo confronta com o lote n° 12 e mede 40,00m e finalmente nos 
fundos confronta com o lote n° 08 e mede 12,00, perfazendo a área total de 480,00m².”  DATA DA 
AVALIAÇÃO: 08 de agosto de 2016.  QUANTIDADE: 01  PERCENTUAL DA PENHORA: 100% VA-
LOR UNITÁRIO: R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais)  VALOR TOTAL PENHORADO: 
R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais)  CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO JUDICIAL:  1. 
VALOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 50% da avaliação.  2. VISITA: 
fica autorizada a visita do imóvel pelos interessados, desde que acompanhados pelo corretor ou por 
quem for por ele indicado, devendo ser apresentada cópia deste despacho, assina eletronicamente, 
que valerá como MANDADO JUDICIAL para possibilitar o ingresso e a visitação do imóvel acima 
descrito.  É vedado aos depositários criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena 
de ofensa ao art. 77, IV do CPC, ficando autorizado o uso da força policial, se necessário.  3. FOR-
MAS DE PAGAMENTO:  a) A VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar 
da intimação da homologação da proposta vencedora.  b) A PRAZO, Registre-se a possibilidade de 
parcelamento do pagamento do valor ofertado, consoante previsão contida no artigo 895, parágrafo 
1º do NOVO CPC.  4. Fica esclarecido que os créditos relativos a impostos cujo fato gerador seja a 
propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços 
de tais bens, ou a contribuição de melhorias e multas, sub-rogam-se sob o respectivo preço, por 
eles não respondendo o adquirente, já que a arrematação de bens através de alienação judicial, tem 
natureza jurídica de aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior 
proprietário do bem (aplicação do artigo 130-, parágrafo único, do CTN). 5. DO IMÓVEL: O imóvel 
será vendido pelo caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontram. A procedência e evicção 
de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de inteira e exclusiva reponsabilidade 
dos arrematantes/proprietários/União. O Corretor nomeado, é um mero mandatário, ficando assim, 
eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos nos bens alienados (ocultos ou não), 
como também por indenizações, trocas, consertos, compensações financeiras de qualquer hipótese 
ou natureza, portanto, qualquer dificuldade quanto a: obter/localizar p bem móvel, registrar a carta de 
arrematação/alienação, localizar o bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao 
juízo responsável para as providências cabíveis. 6. DA PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas 
que não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujei-
tos a posterior apreciação do Juízo responsável.  Na hipótese de acordo, pagamento ou adjudicação 
do débito após a publicação do despacho de nomeação, mas antes da realização do encerramento 
da alienação, o corretor responsável fara jus à integralidade da comissão no montante de 5% (cinco 
por cento) do valor do bem.  Além da comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, 
a cargo do arrematante, fará jus o corretor nomeado, aos ressarcimentos das despesas incorridas 
com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, bem 
como a armazenagem, na forma do artigo 789-AQ, VIII, da CLT, que serão acrescidas a execução.  O 
credor que não adjudicar os bens conscritos antes do despacho da nomeação, só poderá adquiri-los 
presencialmente durante o certame na condição de arrematante, respondendo, pela integralidade dos 
honorários do Corretor nomeado.  Caso o arrematante seja o próprio credor, deverá no prazo de 5 
dias, efetuar o depósito do valor proposto que superar seu crédito, sob pena de, tornar sem efeito a 
arrematação, sem prejuízo a condenação do pagamento da comissão devida ao corretor nomeado.  
Os Embargos à arrematação, de acordo com o artigo 903 no Novo Código de Processo Civil, não 
terão efeito suspensivo da venda realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, ainda 
que venham a ser julgados procedentes os Embargos.  O prazo para eventuais embargos à arrema-
tação ou adjudicação passará a fluir na data da alienação Pública, independente de nova notificação.  
Servirá também o presente despacho como OFÍCIO ao Síndico, Administrador, ou Responsável pelo 
bem objeto da alienação a fim de informar por escrito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o SALDO 
DEVEDOR de eventuais taxas, condomínios, multa ou outras despesas ao Corretor, sob pena de 
ser considerado ato atentatório a dignidade da justiça com aplicação de multa. Aplica-se a presente 
alienação ao disposto no Artigo 893 do Código de Processo Civil.  A publicação deste despacho/edital 
supre eventual insucesso nas intimações pessoais e dos respectivos patronos, em especial à exe-
cutada e/ou sócios, inclusive aos cônjuges quando for o caso.  Deverá o interessado proceder a im-
pressão diretamente pela consulta pública processual do PJe, sendo certo que o documento assinado 
eletronicamente terá validade para os devidos fins, nos termos da lei nº 11.419/2006.  Observe-se 
que a autenticidade poderá ser aferida mediante consulta ao seguinte endereço na internet: http://pje.
trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, digitando no campo “número 
do documento” o número do respectivo código de barras.  7. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  a) 
Por agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefones: (19) 38961400, 
(19) 38962046 e (19) 99919-2010.  b) Mediante propostas no site www.posseimoveis.com.br/imoveis/
judiciais, e-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio da Posse, 27/09/2021 
BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP.

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem móvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do executado FRANCISCO SANTOS
TAVARES, (CPF nº 301.439.858-68, RG nº 44095909), e demais interessados, expedido nos autos da ação de
EXECUÇÃO, PROCESSO 1010230-41.2016.8.26.0223, requerida por CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO
PAULO – SABESP (CNPJ.43.776.517/0001-80). O Dr. Marcelo Machado da Silva, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da
Comarca de Guarujá/SP, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER levará a leilão o bem
abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões www.argonetworkleiloes.com.br,
através do leiloeiro oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA, JUCESP nº960,em condições que segue: BEM – Veiculo
fusca 1600, ano/modelo 1993/1994, cor prata, placas BQK-3621, com riscos de uso e alguns amassados; Avaliado
em R$7.000,00 em maio/2019; Depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Francisco Santos Tavares, CPF nº 301.439.858-
68, RG nº 44095909; DÉBITO EXEQUENDO – fls.101: R$27.836,73 em 20/09/2017; DATAS DOS LEILÕES - 1º
leilão, que terá início no dia 14 de Setembro de 2021, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 17 de Setembro
de 2021, às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia
08 de Outubro de 2021, às 14:00 horas; CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der
lance superior ou maior que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor
da avaliação (2º leilão). PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito
judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em
até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art.
884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil
a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO
ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto
da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa. O bem será alienado no estado
de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de respon-
sabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos neces-
sários para a expedição de carta de arrematação, registro, imissão na posse e demais providências serão de respon-
sabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão
atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante
o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email: phillipe@argoleiloes.com.br.
Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando o executado, e demais interessados, INTIMADOS das
designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa
pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br

Audi S.A. Representações Aeronáuticas - CNPJ: 43.455.005/0001-11
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Convidam-se com base na Lei 6.404/1976, art. 123, com a redação dada pela Lei 9.457/1997 todos acionistas da Audi S.A. Representações
Aeronáuticas a se reunirem em Assembleia Geral  Extraordinária, a realizar-se na Rua Inglês de Sousa Nº 409 na cidade de São Paulo/SP,
em 1ª chamada às 14:00 horas e em  2ª chamada às 14h30 do dia 07 de outubro de 2021, a fim de deliberarem sobre a ordem do dia: (a)
Com base em decisão Judicial já averbada na JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo, será realizada  assembleia para tornar
regular os cargos dos membros da Diretoria pelo falecimento do Acionista e Diretor Presidente Sr. Nagib Audi e também pela sentença
judicial prolatada pelo MM. Juízo da 22ª Vara do Foro Central de São Paulo que homologou em 30/08/2018 o acordo entre os sócios onde
ficou acordado o seguinte: “as partes retornarão as suas posições acionarias anterior às assembleias de 05/02/1991 e 23/03/1991”. São
Paulo, 27/09/2021. Jefferson Araújo de Almeida - CPF: 609.036.198-49 - Acionista.

B5gazetasp.com.br
Quarta-feira, 29 De setembro De 2021 

AVISO DE LICITAÇÃO (RESUMIDO)
PROCESSO N° 38/2021.

PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
SETOR REQUISITANTE: Diversas Secretarias.
PUBLICAÇÃO – Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
Jornal Gazeta de SP, Diário Eletrônico Municipal, site: 
www.lucelia.sp.gov.br e mural da Prefeitura Municipal 
de Lucélia (SP).
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de equipamentos de informáti-
ca para diversas Secretarias, conforme Termo de 
Referencia Anexo I.
ENCERRAMENTO: 13 DE OUTUBRO DE 2021, às 
09h00min.
O texto completo da presente licitação, onde constam 
todas as informações relativas ao Pregão Presencial n° 
15/2021 – Processo nº 38/2021, bem como quaisquer 
esclarecimentos, poderão ser obtidos pessoalmente 
junto ao Setor de Licitação desta Prefeitura Municipal, 
sito à Avenida Brasil n° 1.101 (centro), nesta cidade 
de Lucélia (SP), através do telefone (0XX18) 3551-
9200, e-mail lucelialicitacao@gmail.com de segunda 
a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min horas e das 
13h00min às 17h00min. Lucélia/SP, 28 de Setembro 
de 2021. Tatiana Guilhermino Tazinázzio Coelho Costa 
- Prefeita.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021

REGISTRO DE PREÇOS
Devolução de prazo em atendimento ao Art 21, § 4º 
da Lei 8.666/93
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À 
AMPLA PARTICIPAÇÃO)
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
32/2021 - Processo nº 1603/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO DE GELO PO-
TÁVEL E TRITURADOR DE GELO, conforme condi-
ções e especificações contidas no Edital e seus ane-
xos, 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 30/09/2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  30/09/2021. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
09:00 horas do dia 15/10/2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
09:01 horas do dia 15/10/2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 15/10/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA 

DE PERUIBE, EM 27 DE SETEMBRO DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

Resultado do Julgamento das Propostas
Concorrência Pública 01/2021 – Processo de 
Compras nº 551/2021 – Objeto: contratação 
de empresa especializada no segmento de 
construção civil para reforma e adequação 
de áreas específicas, localizadas no Cam-
pus Itapetininga, conforme especificações e 
condições constantes nos Projetos, Memo-
rial Descritivo e demais Anexos deste Edital. 
Diante dos termos do processo licitatório, 
torna público que a empresa Kin Engenharia 
Ltda – EPP,  apresentou Proposta Comer-
cial  readequada,  se valendo do  benefício 
de  enquadramento de empresa de Pequeno 
porte, conforme item 3.6.4.4.2. do referendo 
edital que trata da aplicação da Lei Comple-
mentar nº123/06 para enquadramento nesse 
status jurídico, conforme prescreve o artigo 
8º da Instrução Normativa 103/07 do DNRC.
Após a avaliação da proposta pela comis-
são, foram reclassificadas as propostas das 
proponentes, considerando-se o melhor lici-
tante classificado, aquele que registrou valor 
global menor para o objeto de contratação 
referente ao processo de compras 551/2021, 
Concorrência Pública 01/2021 da Universi-
dade Municipal de São Caetano do Sul. As-
sim, a empresa KIN Engenharia Ltda – EPP 
passou a figurar na primeira colocação com 
valor de R$ 3.561.433,28, sagrando-se ven-
cedora do certame. Dessa forma, abre-se 
o prazo para interposição de recursos, em 
cumprimento ao artigo 109 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. A tabela com re-
classificação estará disponível para consulta 
de quaisquer interessados no link http://lici-
tacao.uscs.edu.br/web
São Caetano do Sul, 28 de Setembro de 2021.

Cristiane Benincasa Rio - Presidente da 
Comissão de Licitações

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 041/2021 (Registro de Preços)

Órgão Licitante: Município de Tabapuã. Processo Lici-
tatório nº. 116/2021 Modalidade: Pregão Presencial nº. 
041/2021, do tipo “menor preço por item”. Objeto: Registro 
de Preços para aquisição de gêneros alimentícios perecí-
veis (produtos de padaria), para o desenvolvimento das 
ações e programas executados pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social do Município de Tabapuã, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses, de acordo com as descrições 
constantes no Anexo I. Credenciamento e abertura dos 
envelopes: no dia 18 de outubro de 2021, com início às 
09h00min, 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, 28 de 
setembro de 2021. SILVIO CESAR SARTORELLO - Prefei-
to Municipal. PUBLIQUE-SE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE 7º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 296/2018 – PROC. Nº 
4641/2018. CONTRATADA: SHOUT AGÊN-
CIA DE PUBLICIDADE LTDA. / CIN COMU-
NICAÇÃO INTEGRADA LTDA. OBJETO: 
Fica prorrogado, o prazo de vigência do con-
trato supra descrito, por 12 (doze) meses, a 
partir de 27 de setembro de 2021. Valor Total 
R$ 12.400.000,00. DATA DA ASSINATURA: 
27/09/2021. CONTRATANTES: Secretaria 
Municipal de Governo; Secretaria Municipal 
de Saúde e Secretaria Municipal de Educa-
ção.

“RESUMO: PROCESSO 9073/2021 - MO-
DALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
74/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE-
TIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 
E SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL SUL-
FITE) EM MÁQUINAS COPIADORAS, IM-
PRESSORAS E DUPLICADORAS. DATA 
DE ABERTURA: “Fica reagendada a licita-
ção em epígrafe para o dia 15 de outubro de 
2021 às 09 horas e 30 minutos, no AUDITÓ-
RIO DO ATENDE FÁCIL, sito a Rua Major 
Carlo Del Prete nº 651 - com entrada pela 
rua Paraíba s/nº, Centro, em São Caetano 
do Sul/SP. A 2ª versão do edital, anexos e 
demais informações e esclarecimentos, po-
derão ser obtidos no endereço eletrônico 
http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/
web, ou no Departamento de Licitações e 
Contratos, e telefones para contato: 4233-
7235”. São Caetano do Sul, 28 de setembro 
de 2021.  Carolina Morales Bernardino-Dire-
tora do Departamento de Licitações e Con-
tratos

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

Proc. nº 4003/2021 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 1ª Convocação - 
SEEDUC - Tornamos público a quem possa interessar, que os abaixo relacionados, 

não atenderam ao chamamento, desistiram e/ou foram excluídos(as), razão pela qual o Sr. 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG, autorizou a exclusão do quadro 
de classifi cados e convocados: 
Nomes Classifi cação Função
Priscila Castro Lima 01º Instrutor(a) de Libras
Carla Macedo Lombardi 03º Instrutor(a) de Libras
São Caetano do Sul, 27 de setembro de 2021. CAIO LESSIO PREVIATO-Secretário Munici-
pal de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

TOMADA DE PREÇOS N.º 14/2021
PROCESSO N.º 1246/2021 

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através 
do Setor de Compras, faz saber a quantos possa interes-
sar que, se acha aberta licitação na Modalidade Tomada 
de Preços n.º 14/2021, do tipo menor preço POR LOTE, 
destinada a seleção de proposta mais vantajosa para 
Contratação de Empresa para EXECUÇÃO DE “RECA-
PEAMENTO ASFÁLTICO – BAIRRO ADELINA PRANDINI 
RIBAS”, RUA ANIZIO JOSÉ FERREIRA, RUA AURO AN-
TONIO DOS SANTOS TERRA E RUA JOÃO DE SALES - 
BAIRRO ADELINA PRANDINI RIBAS, COORDENADAS: 
23°52’49.43”S, 48° 0’23.50”O; SÃO MIGUEL ARCANJO-
-SP, Convênio Estadual - Termo de Convênio N.º 100162 
/ 2020 / SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL, e “PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GRAMADÃO, Rua 
Conego Francisco Ribeiro, Bairro Gramadão, Cidade São 
Miguel Arcanjo SP”, COORDENADAS: 23°52’49.43”S, 
48° 0’23.50”O; SÃO MIGUEL ARCANJO-SP, Convênio 
Estadual - Termo de Convênio N.º 100162 / 2020 / SE-
CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, con-
forme especificações e quantitativos contidos no ANEXO 
I. Edital através de correspondência eletrônica (e-mail), 
encaminhados para compras1@saomiguelarcanjo.sp.
gov.br, compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou atra-
vés do site www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br, sem ônus 
aos interessados solicitantes. Encerramento: às 09:15 
horas do dia 15 de outubro de 2021.Informações: das 
9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça Antonio Ferreira 
Leme, n.º 53, centro, SMA, Telefax: (15) 3279-8000. São 
Miguel Arcanjo, 28 de setembro de 2021. Paulo Ricardo 
da Silva – Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação
Licitação na Modalidade Carta Convite nº 03/2021
A Câmara Municipal de Piquete, Estado de São Pau-
lo, torna público que a abertura dos envelopes con-
tendo as propostas, na modalidade Carta Convite do 
tipo menor preço por item, será as 14:30 horas do dia 
05/10/2021. O certame visa a contratação de pessoa 
jurídica para aquisição de equipamentos de informá-
tica visando atender as necessidades de diversos 
setores da Câmara Municipal de Piquete, conforme 
descrição detalhada em conformidade com o Termo 
de Referência do edital – Anexo I e demais Anexos. 
As informações sobre o edital estão à disposição dos 
interessados com a CPL, na Rua do Piquete, nº 140, 
Centro, CEP: 12.620.000, no horário das 11.30h às 
18:00h, pelo e-mail licitacao@camarapiquete.sp.gov.
br ou ainda pelo sítio eletrônico www.camarapiquete.
sp.gov.br.  A licitação será regida pela Lei Federal nº 
8666/93 e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 
8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; Código 
Civil Brasileiro; Lei Complementar n.º 123/2006 e al-
terações; bem como por leis especifi cas relacionadas 
ao objeto desta licitação e demais condições fi xadas 
neste edital. Piquete, 28 de Setembro de 2021. José 
Luiz de Faria Júnior - Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL
DE PIQUETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Pedra Bela torna público que pro-
cedeu a RETIFICAÇÃO 01 do Edital:

Pregão Presencial 73/2021 / Processo Administrativo 129/2021 / 
referente a: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATA-
ÇÃO DE RESIDÊNCIA / COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA INTER-
NAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. Abertura dia 15/10/2021 às 
14:00 h. Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pedra 
Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, nº 45 - Centro - Pedra Bela 
- SP. Edital de Retificação disponível em: www.pedrabela.sp.gov.
br / pedrabelalicitacoes@gmail.com. Mais informações: (11)4037-
1277 - R.119-Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 38/2021
PROCESSO N.º 1162/2021

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, 
através do Setor de Compras, faz saber a quantos 
possa interessar que, se acha aberta licitação na 
Modalidade Pregão Presencial n.º38/2021, do tipo 
menor preço por Km, referente as Linhas 03,07,08 e 
16, destinada a seleção de proposta mais vantajosa 
para contratação de pessoa jurídica para prestação 
de serviços de transporte de alunos às escolas 
localizadas neste Município de São Miguel Arcanjo. 
Edital através de correspondência eletrônica (email), 
encaminhados para compras1@saomiguelarcanjo.
sp.gov.br ou compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br, 
ou http://www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br, sem ônus 
aos interessados solicitantes. Encerramento: às 09:15 
horas do dia 13 de outubro de 2021. Informações: das 
9:00 às 16:00 horas, Endereço: Praça Antonio Ferreira 
Leme, n.º53, Centro, SMA, Telefax: (15) 3279-8000. 
São Miguel Arcanjo, 28 de setembro de 2021. Paulo 
Ricardo da Silva – Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 13798/2020 - Moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 69/2021 Oferta 
de Compra nº - 863600801002021OC00030 
Pres  tação de Serviços de Manutenção Pre-
ventiva e Corretiva em Elevadores em Di-
versas Secretarias da Prefeitura Municipal 
de São Caetano do Sul. COMUNICADO DE 
SUSPENSÃO: Tornamos pública a suspen-
são “sine die” da presente licitação, para 
posterior reabertura.” São Caetano do Sul, 
28 de setembro de 2021. Carolina Morales 
Bernardino-Diretora do Departamento de Li-
citações e Contratos

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021
A Prefeitura do Município de Juquitiba torna público 
e para conhecimento dos interessados que encon-
tra-se aberto o chamamento público Nº 03/2021, 
para seleção e premiação de propostas de ativida-
des artísticas e culturais com a utilização do saldo 
remanescente da verba emergencial para a cultura 
a serem realizadas durante a pandemia ou de for-
ma virtual, instituído pela Lei Aldir Blanc de Emer-
gência Cultural -  Lei Federal nº 14.017/20 e confor-
me especificações contidas no edital. A data para o 
recebimento dos envelopes será do dia 29/09/2021 
até o dia 14/10/2021. O edital completo encontra-
-se a disposição dos interessados no Site: WWW.
juquitiba.sp.gov.br, ou solicitar via email: licitacao@
juquitiba.sp.gov.br

Juquitiba, 28 de setembro de 2021.
Ayres Scorsatto

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42-2021. EDITAL Nº 78-2021. PROCESSO 
Nº 804-2021. OBJETO: Aquisição de materiais elétricos, por meio do sistema de registro 
de preços, que serão destinados as Secretarias Municipais. Entrega parcelada e conforme 
necessidade pelo período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: início as 08h00 do 
dia 29/09/2021 até às 08h00 do dia 14/10/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DOS LANCES: 
14/10/2021 às 09h30min. LOCAL: https://bllcompras.com/Home/Login. O edital, na íntegra, 
poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitação, Rua 09 de Julho, 15-20, Centro, CEP 17.290-
011, Macatuba/SP, das 08h00 às 16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.
br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (14) 3298-
9846. Macatuba, 28 de setembro de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº 03-2021. EDITAL Nº 60-2021. PROCESSO 
Nº 647/2021. OBJETO: Aquisição de arroz branco polido tipo 1, feijão comum classe carioca 
tipo 1 e leite em pó integral instantâneo, através da Agricultura Familiar, do Empreendedor 
Familiar Rural, cooperativas e ou associações, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/ PNAE. Entrega única no prazo de 20 dias após a assinatura do contrato. 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 21/10/2021 às 14h00min. O edital, na íntegra, 
poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitação, Rua 9 de Julho, 15-20, centro, Macatuba, 
das 08:00h às 16:30h, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9819. 
Macatuba, 28 de setembro de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA N° 006/2020

PROCESSO Nº 2986/2020
Em 28 de setembro de 2021.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO 
DE CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREA-
ÇÃO NO PARQUE RESIDENCIAL LAURA 
MOLINA, NESTA CIDADE ATRAVÉS DO 
CONVÊNIO PAEM - PROGRAMA AÇÃO 
EDUCACIONAL ESTADO – MUNICÍPIO / 
EDUCAÇÃO INFANTIL (PROCESSO Nº 
716488/2018 FIRMADO ENTRE O FDE- 
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE 
ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE IN-
TEGRAM O EDITAL.
Após emissão da sentença do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, para o Pro-
cesso nº 1000286-15.2021.8.26.0037 sobre 
o Mandado de Segurança Impetrado pela 
Tecnocon Engenharia e Construções Ltda, 
para a licitação em epígrafe, declaramos a 
licitante referida HABILITADA e, portanto, 
classificada para a abertura dos envelopes 
nº 02 de propostas.
Na mesma oportunidade, a Comissão de Li-
citações convoca as Empresas Habilitadas 
para abertura do Envelope 02 - Proposta 
Comercial, no dia 05 de outubro de 2021 às 
10horas na Secretaria Municipal da Educa-
ção – Av. Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila 
Xavier, Araraquara conforme segue:
1. TECNOCON ENGENHARIA E CONTRU-
ÇÕES LTDA
2. CEDRO CONSTRUTORA E INCORPO-
RADORA LTDA 
3. EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRU-
ÇÃO E ADM LTDA  
4. GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES EIRELI 
5. GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA 
6. TETO CONSTRUTORA S/A 
7. ZANATTA ENGENHARIA LTDA 

JANSEM CAMARGO MERCALDI
Presidente

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

Subcomissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL

Resultado do Julgamento 
da Licitação a Seguir: Carta 

Convite nº 008/21
Objeto: Reforma das poltronas dos Teatros 
Timochenco Webhi e Santos Dumont. O Pre-
sidente da Comissão de Compras da Funda-
ção das Artes de São Caetano do Sul, diante 
dos termos do processo licitatório, adjudica 
o objeto da licitação a empresa VT COMER-
CIAL E SERVIÇOS LTDA. - EPP., no valor 
de R$ 37.163,00.
São Caetano do Sul, 27 de setembro de 2021.

José Carlos Rufato Junior
Presidente da Comissão de Licitações

Fundação das Artes de São Caetano do Sul

ESCLARECIMENTO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021

RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2189/2021

DE 26 DE JULHO DE 2021
Vimos, através deste, em relação ao Pregão Ele-
trônico nº 070/2021, que tem por objeto o CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AFETOS 
AOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUINDO 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNECI-
MENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, 
MÁQUINAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIM-
PEZA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS 
RESÍDUOS GERADOS, PELO PERÍODO DE 
12 (DOZE) MESES, PODENDO SER ADITADO/
PRORROGADO NAS FORMAS DA LEI, esclare-
cer o questionamento da empresa ECOSYSTEM 
SERVIÇOS URBANOS LTDA, informar que as 
respostas se encontram no site do Município de 
Araraquara, no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-gestao-e-financas.
Sem mais para o momento, nos colocamos a dis-
posição para os esclarecimentos necessários.
Era o que tínhamos a esclarecer. 

Araraquara, 28 de setembro de 2021.
RENATA C. BRATFISCH

CRA-SP 6-006531
Coord. Executiva de Serviços Públicos

JAQUELINE HELENA SALES
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021

RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2189/2021

DE 26 DE JULHO DE 2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
AFETOS AOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, IN-
CLUINDO MANUTENÇÃO E LIMPEZA, COM O 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPA-
MENTOS, MÁQUINAS, MATERIAIS DE HIGIENE 
E LIMPEZA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL 
DOS RESÍDUOS GERADOS, PELO PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER ADITA-
DO/PRORROGADO NAS FORMAS DA LEI.
Vimos, através deste, em relação aos pedidos de 
esclarecimento das empresas AOT AMBIENTAL 
E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA e 
BRU SERV SERVIÇOS EIRELI, informar que as 
respostas se encontram no site do Município de 
Araraquara, no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-gestao-e-financas(obs: utilizar o 
navegador Mozilla Firefox).
Sem mais para o momento, nos colocamos a dis-
posição para os esclarecimentos necessários.
Era o que tínhamos a esclarecer. 

Araraquara, 28 de setembro de 2021.
JAQUELINE HELENA SALES

Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO 1
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2712/2021
GUICHE N° 018.644/2021

DE: 21 de Setembro de 2021
Araraquara, 28 de Setembro de 2021.
Vimos, através deste, em relação ao Edital Pregão 
Presencial  nº 032/2021, cujo objeto é a CON-
TRATAÇÃO, POR LOTES DISTINTOS E AUTÔ-
NOMOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE LIMPEZA PÚBLICA (REMOÇÃO DE RESÍ-
DUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INSERVÍVEIS 
DE TERRENOS, CAPINA MANUAL, RASPA-
GEM, GRADEAMENTO, ROÇADA MECANIZA-
DA E MANUAL), COM O FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS/
MÁQUINAS, INCLUSIVE DE PEQUENO PORTE 
(AUTOMÓVEIS, TRATORES E CAMINHÕES), 
INSUMOS E QUAISQUER MATERIAIS NECES-
SÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS IN-
CLUINDO DESTINAÇÃO FINAL DOS RESPEC-
TIVOS RESÍDUOS GERADOS PELA CAPINA E 
RASPAGEM (GUIA, VIA E PASSEIO PÚBLICO) 
E DA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL E INSERVÍVEIS DE TERRENOS, 
COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, PROR-
ROGÁVEIS NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO 
II DA LEI 8.666/1993, A SER CUMPRIDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DES-
TE ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E DE-
MAIS ANEXOS DO EDITAL, QUE O INTEGRAM 
E COMPLEMENTAM, tendo em vista pedido de 
esclarecimento por parte da empresa CEDRO PAI-
SAGISMO EIRELI, informar que as respostas se 
encontram no site do Município de Araraquara, no 
endereço: http://www.araraquara.sp.gov.br/trans-
parencia-gestao-e-financas/portal-da-transparen-
cia-gestao-e-financas. Sem mais para o momento, 
nos colocamos a disposição para os esclarecimen-
tos necessários.

Era o que tínhamos a esclarecer.
Araraquara, 28 de setembro de 2021.

RENATA C. BRATFISCH
CRA-SP 6-006531

Coord. Executiva de Serviços Públicos
WINIA MASSONETO PRIARO PARRON

Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090 / 2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDI-
CO-HOSPITALARES – APARELHO DE ULTRAS-
SOM
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saú-
de de Araraquara
Mais informações: www.araraquara.sp.gov.br/
portal-transparencia-saude/portal-transparencia-
-saude; pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br, 
www.licitacoes-e.com.br
ABERTURA DE PROPOSTAS 22 de outubro 
2021, às 09:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
22 de outubro 2021, às 10:00h

Araraquara, 28 de setembro 2021
Geraldo Ruske Filho

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092 / 2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉ-
DICO-HOSPITALARES – CR REVELADORA DI-
GITAL
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saú-
de de Araraquara
Mais informações: www.araraquara.sp.gov.br/
portal-transparencia-saude/portal-transparencia-
-saude; pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br, 
www.licitacoes-e.com.br
ABERTURA DE PROPOSTAS 22 de outubro 
2021, às 09:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
22 de outubro 2021, às 10:00h

Araraquara, 28 de setembro 2021
Geraldo Ruske Filho

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

AVISO DE SUSPENSÃO DA TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 017/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
314/2021 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA NO RAMO DE ARQUITETURA OU 
ENGENHARIA CIVIL, PARA A AMPLIAÇÃO DA 
ESCOLA OSMAR GENOVEZ – NUCLEO RAUL 
DE MELO, LOCALIZADA NA RUA XV DE NO-
VEMBRO, Nº 52, VILA INDEPENDÊNCIA, TUPÃ/
SP, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUA-
TRO) SALAS DE AULA, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE 
OBRA. O Departamento de Licitação informa a 
suspensão da licitação acima citada, cuja sessão 
pública estava prevista para dia 05 de outubro de 
2021 às 08h30min. O presente processo ficara 
suspenso até determinação de nova data, que 
será devidamente publicado nos meios de comu-
nicação competentes. Tupã, em 24/09/2021. Caio 
K. P. Aoqui, Pref. Munic.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089 / 2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICO-HOSPITALARES – APARELHO 
DE ENDOSCOPIA
Orgão Interessado: Secretaria Municipal 
de Saúde de Araraquara
Mais informações: www.araraquara.sp.gov.
br/portal-transparencia-saude/portal-transpa-
rencia-saude; pregoeirogeraldo@araraqua-
ra.sp.gov.br, www.licitacoes-e.com.br
ABERTURA DE PROPOSTAS 15 de outu-
bro 2021, às 09:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS 15 de outubro 2021, às 10:00h

Araraquara, 23 de setembro 2021
Geraldo Ruske Filho

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente do CONSAÚDE, 
no uso de suas atribuições legais, dian-
te dos elementos de instrução dos autos 
HOMOLOGA a adjudicação proferida pelo 
pregoeiro no Processo 103/21 – Pregão 
Presencial 39/21, que objetiva a Contrata-
ção de Empresa para Prestação de Servi-
ços Médicos Especializados em Cardiologia 
destinada ao Hospital Regional “Dr. Leo-
poldo Bevilacqua”, pelo critério de menor 
valor global, conforme segue: CERVECOR 
– Clínica Especializada em Cardiologia do 
Vale do Ribeira Ltda, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 06.100.211/0001-82. Valor/12meses: 
R$ 996.000,00. 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 tor-
na público o aditamento do contrato n.º 
016/20, originado do Pregão Presen-
cial 008/20, Processo 052/20, referente 
à prorrogação da prestação de serviços 
de ANESTESIOLOGIA, nos termos da 
Lei Federal 8.666/93 atualizada, com a 
empresa ANEVALE – PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIO-
LOGIA S/S – CNPJ 21.989.807/0001-79– 
Valor: R$ 3.608.832,00. Vigência: 02.09.21 
a 01.09.22.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no CONSAÚDE o Pregão 
Presencial nº 44/21 - Processo nº 116/21, 
que tem por objeto o Registro de Preços de 
Pão Francês, Pão Doce e Gás de Cozinha. 
O Edital completo encontra-se à disposição 
dos interessados no Serviço de Suprimento, 
à Rua Pedro Bonne, 508, centro, Pariquera-
-Açu/SP e no endereço eletrônico www.con-
saude.org.br, na aba Publicações - Editais, 
A sessão pública de processamento do pre-
gão será no endereço acima mencionado, 
no dia 13/10/2021 às 09:00 horas. 

Pariquera-Açu, 28 de setembro de 2021
José Antonio Antosczezem

Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

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:

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO NOME R.G.

12º LUCIMAR ARANTES DOS SANTOS 12.752.652
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, 29 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

DocuSign Envelope ID: 1C59E0CA-AAC7-4AEB-B6A3-1705BFA4A20E
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EDITAL DE LEILÃO BENS DIVERSOS | Comitente vendedor: Fabio Marcelo Reis 
Giaquinto. O leilão será realizado 20 de Outubro de 2021, às 10:00, 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 LEILÃO BENS IMÓVEIS | Comitente vendedor:  Sicoob Credinter - 
CNPJ sob nº 24.048.910/0001-02. O leilão será realizado 20 de Outubro de 
2021, às 11:00, no site www.satoleiloes.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.SATOLEILOES.COM.BR.

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
32ª VC de São Paulo/SP Proc. nº 1049644-56.2018.8.26.0100 EXEQUENTE: COND. ED. MILANI (CNPJ 
01.592.228/0001-80) EXECUTADA: ESPÓLIO DE ÂNGELA MARIA MION representado por  VITOR HENRIQUE 
LOPES WOLLINGER, menor impúbere,  representado por sua genitora LUCIENE VIANA LOPES (CPF 
264.367.048-50) INTERESSADOS: CLAUDIA WOLLINGER ANDRADE (CPF 127.243.738-80) PREFEITURA DE 
SÃO PAULO Encerramento 1º Leilão: 08/10/2021 - 15h00 – Lance Mínimo: R$ 525.077,83*Encerramento 2º 
Leilão: 05/11/2021 - 15h00- Lance Mínimo: R$ 262.538,91* *Os valores serão atualizados à época da 
alienação. APTO 61, BL C – CJ. RESD. MILANI – R. DO ORATÓRIO, Nº 2.319, SÃO PAULO/SP.  MATRÍCULA 
125.969 – 7º CRI DE SÃO PAULO/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o , 
CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 – São Paulo/SP.  Ana 
Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
A Dra. Mariana Dalla Bernardina, MM. Juíza de Direito da 04ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé da Comarca de São Paulo/
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 Ofi cial, Sr. Eduardo Jordão Boyadjian, matriculado na JUCESP sob o 
nº 464, do móvel nos autos da ação de – Despesas Condominiais, processo n°: 0103728-29.2006.8.26.0008, que CONDOMÍNIO 
EDIFÍCIO PORTO BELO move em face do ESPÓLIO DE OSWALDO LOPES, em 1º LEILÃO com início no dia 08/10/2021, às 
15:30hs, e encerramento no dia 13/10/2021, a partir das 15:30hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 1.412.688,60 (um milhão e 
quatrocentos e doze mil e seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), correspondente ao valor da avaliação.  Caso 
não haja licitantes, seguirá sem interrupção até o 2º LEILÃO com início no dia 13/10/2021, às 15:31hs, e encerramento no dia 
03/11/2021, a partir das 15:30hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 847.613,16 (oitocentos e quarenta e sete mil e seiscentos 
e treze reais e dezesseis centavos), correspondente a 60% do valor da avaliação, tudo conforme o Provimento 1625/2009. 
Descrição do bem: APARTAMENTO Nº 11, LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO “CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO BELO”, SITUADO 
À RUA MARIA OTÍLIA, Nº 133, NO 27º SUBDISTRITO DO TATUAPÉ. Matrícula: 196.840 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de 
São Paulo/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, 27 de setembro de 2021.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251

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

• BUSSCAR EL BUSS R 2007/2007• MASTER EUROLAF P 2011/2012• UNO MILLE ECONOMY 2009/2010• GM CAPTVA SPORT
FWD 2009/2010• QQ3 1.1 2011/2012• KA SE 1.0 HA 2015/2015• CELTA 2P LIFE 2006/2007• CLASSIC LIFE 2006/2007•
CORSA WIND 2000/2000• GM CLASSC LFE 2007/2008• ROLO COMPACTADOR PARA, MARCA BOMAG, MODELO BW212PD-
40 2010/2010• ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MARCA CATERPILLAR, MODELO 336D 2010/2010• MOTONIVELADORA, MARCA
JHON DEERE, MODELO 770 G 2014/2014• ROLO COMPACTADOR PARA, MARCA BOMAG, MODELO BW212PD-40 2010/
2010• JUMPER M33M 23S 2012/2013• GOL 1.0L MC4 2019/2019• IDEA ADVENTURE 1.8 2011/2012• LOGAN EXPR 1016V
2016/2016• VW/VOYAGE 1.6 COMFORTL 2009/2010• GOL 1.0 2008/2008• CTROEN XSARA BK EX16V 1999/2000• GOL 1.0
2010/2011• CLASSIC LIFE 2008/2008• IDEA ADVENTURE FLEX 2007/2008• ROLO COMPACTADOR TANDEM, MARCA BOMAG,
MODELO BW161 2008/2008• ROLO COMPACTADOR PARA, MARCA HAMM, MODELO 3520 P 2014/2014• ROLO
COMPACTADOR DE PNEUS, MARCA MULLER, MODELO AP26 1990/1990• PÁ CARREGADEIRA, MARCA CASE, MODELO W20
E 2008/2006• "TRATOR DE LÂMINA NEW HOLLAND D150; Marca: NEW HOLLAND; Modelo: D150 2012/2012 •

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

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 20/07/2021 . 10H (16) 4042-2550
LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 29/09/2021 . 10H

REQUERIDO: ESPÓLIO DE LAJOS BEJCZY, POR SEU INVENTARIANTE, REQUERENTE: AN-
TÔNIO CARLOS ROCHA - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória, Proc. 0000311-
89.1998.8.26.0283. O Doutor Leonardo Christiano Melo, MM. Juiz de Direito da Vara Única do 
Foro da Comarca de Itirapina, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER, que 
foi designado para o 1º leilão, que terá início a contar da publicação do edital, encerrando-se no dia 
07 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual 2º leilão: dia 27 de OUTUBRO de 2021 
às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao 
da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: 
Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, site www.hastapublica.com.br. Bem: Imóvel de matrícu-
la nº 2.315 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Rio Claro/SP.  AVALIAÇÃO: R$ 954.893,60. 
Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, o requerido INTIMADO, por 
seu inventariante das designações supra, juntamente com o cônjuge CATHARINA TOTH BEJC-
ZY, bem como eventuais terceiros, caso não seja localizado para as intimações pessoais. Leonardo 
Christiano Melo, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

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

REQUERIDO: TERESINHA ARGENTINA LUCATO DE MUNNO, EUGÊNIA MARIA LUCATO E 
VICTORIANO LUCATO NETO, REQUERENTE: RENÊ JOSÉ ROSSETTI, SUELI MARIA COLOM-
BO ROSSETTI, MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROSSETTI E RUBENS ROBERTO ROSSET-
TI JÚNIOR - Cumprimento de Sentença, Proc. 0009086-44.2019.8.26.0320. O Doutor Marcelo 
Ielo Amaro, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira, do Estado 
de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 04 de OU-
TUBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no 07 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, e, 
para eventual 2º leilão: dia 27 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 in-
ferior a 60% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Marcelo Valland, JUCESP 408, site www.
hastapublica.com.br. Bem: PARTE IDEAL DE 49,99% (quarenta e nove e noventa e nove por 
cento) DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 32.879 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE LIMEIRA, sendo 33,33% pertencente a executada Teresinha Argentina Lucato de Munno 
e 16,66% da executada Eugênia Maria Lucato. Conforme Laudo de Avaliação às fl s. 256/295, 
trata-se de Prédio nº 1315, com frente para a Rua Tiradentes, nesta cidade, com uma área to-
tal construída de 925,45m2, edifi cada sobre o terreno com área total de 1.533,67m2, conforme 
confrontações melhores descritas na matrícula. Ademais, a construção é um imóvel comer-
cial de alto padrão, que se encaixa em construção especial, “Posto de Combustível”, todo 
acabado, tem 1.178,96m2 de área construída, contendo os seguintes departamentos: Pavi-
mento térreo – Área coberta para o posto de gasolina, Área coberta para Lava Rápido, Loja de 
Conveniência com deck feito em madeira e coberto, há ainda um deposito aos fundos, Loja 
do Sem Parar, garagem para troca de Óleo de veículos toda equipada e um deposito ao lado, 
dois lavabos sendo um masculino e um feminino; Pavimento Superior, ao lado do local de 
troca de óleo uma escada que dá acesso só escritório do posto de combustível e ao lado um 
deposito que dá acesso a outros ambientes no piso superior, ao lado do posto, pela rua Tira-
dentes, outra escada que dá acesso ao pavimento superior, com acesso a um hall que leva a 
duas salas, no momento da visita sem uso, um banheiro, saindo em um hall externo coberto 
no início e depois sem cobertura, onde chegamos a um depósito coberto e uma área livre 
descoberta. De forma geral os acabamentos das áreas vistoriadas encontram-se em boas 
condições. O ambiente é iluminado por luz natural e artifi cial, com portas de vidros, alumínio 
e esquadrias metálicas, janelas e vitrôs em no mesmo material. Os lavabos e banheiros, pos-
suem revestimentos cerâmicos nas paredes e na altura do pé direito. Instalações elétricas e 
hidráulicas embutidas convencionais. A construção tem idade aproximada de 25 anos. AVA-
LIAÇÃO: R$ 2.203.117,60. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, 
a executada, INTIMADA das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se 
casada for, bem como eventuais terceiros, tais como Irineu Jose Lucato s/m Maria Agnes Simoni 
Lucato, Francisco Munno, Aparecido Zatari Haddad, Maria Lucato, Victório Lucato Neto e s/m 
Ana Carolina Levy Lucato, Cassio Simoni Lucato, Adriana Simoni Lucato e Novo Ecoposto 
Limeira Eireli, 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

REQUERIDOS: IRIB – INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA EPP, por seu representante legal e ou-
tros, REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Execução de Título Extrajudicial – 
Contratos Bancários, Proc. nº 1003421-30.2015.8.26.0236. A Doutora Lívia Antunes Caetano, 
MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Ibitinga, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 05 de OUTUBRO 
de 2021 às 13:00 horas, encerrando-se no dia 08 de OUTUBRO de 2021 às 13:00 horas, e, para 
eventual segundo leilão: dia 08 de OUTUBRO de 2021 às 13:00 horas. Na primeira hasta pública 
poderá ser arrematado o bem por valor igual ou superior ao da avaliação e em segunda praça por 
quem mais ou maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 60% (sessenta por cento) do va-
lor da avaliação. Leiloeiro Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, Site: www.hastapublica.com.
br, Bem: Um imóvel situado no distrito de Cambaratiba, deste município e comarca, com área 
de 7.803,52 metros quadrados, denominado Gleba “B” de forma irregular, registrado sob o nº 
29.089 – fl s. 01 do Livro 02 de Registro Geraldo Cartório de Registro de Imóveis de Ibitinga, 
melhor descrito a fl s. 306/309 (matrícula do imóvel). Conforme Laudo de Avaliação as fl s. 442, 
“O imóvel era ativo, mas essa situação não existe mais, eis que totalmente inativo, abando-
nado e deteriorando. Nos dias atuais, o barracão /galpão que estava sendo construído encon-
tra-se completamente destruído, passando a área a ter apenas um barraco/galpão industrial e 
demais áreas construídas se danifi cando com o tempo. Totalizando 3.105,10 metros quadra-
dos de área construída, que receberam o número 359, da Rua Afonso Simões. AVALIAÇÃO: 
R$ 3.275.548,33 (três milhões, duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito 
reais e trinta e três centavos). 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). 
Ficam, ainda, os executados, INTIMADOS das designações supra, juntamente com os cônjuges 
ou companheiros, se casados forem, bem como os terceiros interessados: BANCO BRADESCO 
S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A, DIRCEU DE OLIVEIRA, EDSON JESUS DA SILVA, FLAVIA APARE-
CIDA DE CAPOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA, OS CREDORES: JOSÉ ROBERTO 
CASTILHO, MARCIO BENEDITO DA SILVA, CLEBER GARCIA, SAPORATI DO BRASIL LTDA, e 
outros eventuais terceiros, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Lívia Antunes 
Caetano. Juíza de Direito. Edital disponível na íntegra em www.hastapublica.com.br

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

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

• COBALT 1.4 LT 2018/2018• SANDERO EXPR 16 2014/2014• LOGAN EXP 16 SCE 2019/2019•
VERSAILLES 2.0 GL 1992/1992• I/AUDI A4 2.4 1998/1998• GOL 1.0L MC4 2019/2019• KA SE 1.0 SD
C 2020/2020• HB20 1.0M COMFOR 2016/2016• V-DRIVE 10 MT 2020/2020• ONIX PLUS JOY 2019/
2019• ONIX PLUS JOY 2020/2020• HB20S 1.6A COMF 2019/2019• WEB 100 2005/2005• PRISMA
1.4MT LT 2019/2019• ARGO DRIVE 1.0 2020/2020• KA GL 2002/2002• KICKS SV CVT 2019/2019• KA
GL 2003/2003• GOL 1.0L MC4 2020/2020• GOL 1.0 2012/2012• GOL 1.0 COPA 2006/2006• STRADA
HD WK CC E 2020/2020• NOVA SAVEIRO TL MBVS 2019/2019• GOL 1.0L MC4 2019/2019• UNO
ATTRACTIVE 1.0 2020/2020• DUSTER 16 D CVT 2019/2019• KA SE 1.0 HA B 2017/2017• MAREA SX
2005/2005• SANDERO ZEN10MT 2020/2020• GM CALIBRA 16V 1994/1994 •

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

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 20/07/2021 . 10H (16) 4042-2550
LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 28/09/2021 . 10H

2ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP
EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e de intimação das executadas K M J CENTRO AUTOMOTI-
VO LTDA ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.164.490/0001-64; KELLY ESTEVAM PE-
REIRA, inscrita no CPF/MF sob nº 220.737.668-03. A Dra. Mônica Lima Pereira, MM. Juíza 

de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 
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 SANTANDER S/A em face de K M J CENTRO AU-
TOMOTIVO LTDA ME e Outra - processo nº 1007441-76.2019.8.26.0704 – controle nº 1586/2019, e que foi designada 
a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido 
no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada 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 realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.
com.br, terá início no dia 13/10/2021 às 10:30h e se encerrará dia 12/11/2021 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, 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 dé-
bitos de IPVA e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” 
e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do 
Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DO PAGAMENTO PARCELADO - Os interessados poderão 
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.
com.br (Art. 8 95, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento 
do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDA-
DES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, 
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 
devido, devendo ambos os pedidos 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 fi cará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. 
Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste 
edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. RELAÇÃO DO BEM: Um veículo 
da marca/modelo I/Loncin LX 150 TC, ano/modelo 2008/2009, placa FWA 1449, renavam 1016292284. Consta no site da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 1.015,77 (03/09/2021). 
Valor da Avaliação do Bem: R$ 3.227,00 (Três mil e duzentos e vinte e sete reais) para  Dezembro de 2020. Débitos 
esta ação no valor de R$ 133.656,36 (Julho/2021). São Paulo, 12 de setembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dra. 
Mônica Lima Pereira - Juíza de Direito

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

2ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados SYLVIO DE ALMEIDA JUNIOR, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 104.487.608-51; e ELAINE CRISTINA PERALTA DE ALMEI-
DA, inscrita no CPF/MF s ob o nº 133.585.388-00. A Dra. Mônica Lima Pereira, MM. Juíza 

de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 
1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se 
os autos da Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada por CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL CIVITATIS 
S/S LTDA em face de SYLVIO DE ALMEIDA JUNIOR e outra - processo nº 4001607-93.2013.8.26.0011 – controle nº 
2941/2013, e que foi designada a venda do bem descrito abaix o, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM 
MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada veri-
fi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL 
- O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformi-
dade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@ megaleiloes.
com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo 
que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização 
da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔ-
NICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/10/2021 às 10:30h e se encerrará dia 
18/10/2021 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 18/10/2021 às 
10:31h e se encerrará no dia 11/11/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) 
do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José 
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto 
eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 
130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o 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 apre-
sentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.
br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES 
PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá 
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º 
do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do 
lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar 
do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do 
Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do execu-
tado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio 
edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um caminhão cab.aberta, marca Mercedes Benz, 
modelo LA 1113, placa BYE6656, ano 1973, chassi 34403312053473, renavam 395091756, diesel. Consta no site da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que não há débitos vinculados ao veículo (01/09/2021). Consta no site 
do DETRAN/SP restrição administrativa: veículo c/ baixa permanente. Valor da Avaliação do Bem: R$ 33.000,00 (trinta 
e três mil reais) para fevereiro de 2019. Débitos esta ação no valor de R$ 32.068,08 (junho/2019). São Paulo, 09 de 
setembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dra. Mônica Lima Pereira - Juíza de Direito

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

Cerqueira César/SP: Fazenda Três Ranchos área 11,13 hectares, Cerqueira César /SP, Matr. 3.540, CRI local. LM: R$ 720.000,00. 
Cruzeiro/SP: Terreno área 34.634,74m, R. Jorge Nersalla Rubez, Jd. Paraiso, Cruzeiro/SP, Matr. 23.607, CRI Local. LM: R$ 1.250.000,00. 
Guaratinguetá/SP: Prédio comercial área construída 961,20m, R. Jose Moretti, 30, Pq. Res Beira Rio II, Guaratinguetá/SP, Matr. 25.377, CRI Local. LM: R$ 3.500.000,00. 
Jequié/BA: Vinte e sete lotes de terra com área 136m, Residencial Vila Imperial, Jequiezinho, Jequié/BA, Matrs.19.152, 19.153, 19.154, 19.155, 19.156, 19.157, 19.158, 19.159, 19.160, 19.161, 

19.162, 19.163, 19.164, 19.165, 19.166, 19.167, 19.168, 19.169, 19.170, 19.171, 19.172, 19.173, 19.174, 19.175, 19.176, 19.177, 19.178. Valor individual de cada lote R$ 35.000,00. 
Lorena/SP: Imóvel residencial área construída 105m, R. Raulino da Silva Cabral, 220, V. dos Comerciários I, Lorena/SP, Matr. 25.419,CRI Local. LM: R$ 220.000,00. 
Lorena/SP: Imóvel Residencial área 193,2728m, Cond. Residencial Vila Flor, R. Olavo Bilac, 800, Cs 34, Cruz, Lorena/SP, Matr. 29.627, CRI Lorena. LM: R$ 190.000,00. 
Mogi das Cruzes/SP: Sítio Nossa Senhora Aparecida, área construída 1.000,00m, R. Vereador Mitsuake Anan, 600, Ipiranga, Guararema/SP, Matr. 18.159, 1º CRI Local. LM: R$ 3.200.000,00. 
São José do Barreiro/SP:  Fazenda Capitólio área total 298,60 alqueires, zona rural de São José do Barreiro, Matr. 453, CRI Local.  LM: R$ 32.000,00.
São José dos Campos/SP: Terreno s/benfeitorias, área 3.363,731m, R. Xingu, V. São Bento, São José dos Campos/SP, Matr. 223.562, CRI Local. LM: R$ 2.700.000,00.  
São Paulo/SP: Apto. área total 236,315m, Cond. Splendido, Torre A, Edifício Acapulco, Av. Engenheiro Alberto de Zagottis, nº 92, São Paulo/SP, Matr. 374.607, 11º Local. LM: R$ 1.300.000,00.
Sorocaba/SP: Terreno s/benfeitoria 1.000,00m, Chácaras de Recreio Terras de São Lucas, Itinga, Sorocaba/SP, Matr. 95.867, CRI Local. LM: R$ 200.000,00.
Sorocaba/SP: Imóvel Residencial Condomínio Residencial Giardino Campolim, R. Antonio Perez Hernadez, nº 500, Sorocaba/SP, Matr. 81.387, CRI Local. LM: R$ 550.000,00. 
Votorantim/SP: Imóvel comercial área 120m, R. Pedro Nunes, 190, Jd. Serrano II, Votorantim/SP, Matr. 4.642, CRI Local. LM: R$ 250.000,00. 

LEILÃO SICOOB CREDSAOPAULO - COOPERATIVA DE 
CRÉDITO CREDSAOPAULO

 Dia 26 de outubro de 2021 ás 11h00

Habilite-se!
Somente ONLINE

Anderson Lopes de Paula 
Leiloeira Oficial JUCESP 1083 

Edital completo e condições de venda em nosso site.
e-leiloeiro.com.br

REQUERIDOS: LUBRISHOP LUBRIFICANTES LTDA., POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, 
OSCAR DA COSTA RODRIGUES, LAIRCE APARECIDA ZERBATO RODRIGUES, REQUEREN-
TE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A - Execução de Título Extrajudicial, Proc. 0003029-
06.2002.8.26.0320. O Doutor Marcelo Ielo Amaro, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
da Comarca de Limeira, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi 
designado para 1º leilão: dia 04 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 07 
de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual 2º leilão: dia 27 de OUTUBRO de 2021 
às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior 
ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. Lei-
loeiro: Marcelo Valland, JUCESP 408, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: 3,237 % 
do imóvel descrito na matrícula nº 3802 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira/
SP. AVALIAÇÃO: R$ 356.506,20. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. 
Ficam, ainda, os executados, INTIMADOS das designações supra, juntamente com o cônjuge ou 
companheiro, se casados f orem, bem como os coproprietários e outros eventuais terceiros, caso 
não sejam localizados para as intimações pessoais. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito. Edital 
disponível na íntegra em www.hastapublica.com.br.

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

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

• 101920091007 • H1762415 • 1611711 • N6AE00947 • HBZN150BPCAC00177 •
101582481168 • CAT0336DKM4T00459 • 1DW770GXDC657327 • 101582481156 •

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) 4042-255029/09/2021 . 10HEQUIPAMENTOS

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

• 935ZBWMMBD2096246 • 9BWAG45U5KT134349 • 9BD13531CC2189703 • 93Y4SRD04GJ282096 •
9BWDB05U5AT095524 • 9BWCA05W68T199238 • VF7N2LFYYYJ003477 • 9BWAA05U4BP014707 •
9BGSA19908B236854 • 9BD13531682075647 • 93YADCUL6CJ119719 • 9BFZH55L2F8227075 •
9BWAB45Z8C4141074 • 9BFZH54LXF8229996 • KMHJM81BBAU113358 • 9BWAA05U2EP047192 •
9362MKFWXBB048235 • 93YBSR8VKCJ209989 • 9BWAA45U4FT097530 • 9BM3821857B536773 •
LVVDB12B5CD017783 • 9BFZK53A8AB206438 • 9BWAA05Z7B4040554 • KMHJU81BABU180984 •
9BGSC19Z0YC197905 • 93YLSR6RHBJ863913 • KNAKU813DC5293826 • 935SLYFYYEB519458 •
9BGRZ08908G139861 • 3GNALHEV9AS662045 • 9BWPB45Z7F4074112 • 8AGSA19908R135380 •
9BRBL42E9E4786535 • 93W245R34E2133832 • 9BFZK53A5DB440332 • 9BD195102F0640526 •
9BD195102F0620026 • 9BD15802AA6388455 •

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) 4042-255029/09/2021 . 10H

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. 5ª Vara Cível da Comarca de Jundiaí/SP. Processo nº 1010260-80.2014.8.26.0309. 
Executados: CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUARANY LTDA. (CNPJ 05.106.314/0001-97), ROMULO MENDES GUIMARAES 
(CPF 864.090.006-00), LEONARDO MENDES GUIMARAES (CPF 957.386.906-30), ALBENY ANDRADE DA SILVA (CPF 536.338.496-
53). Credor(es) e/ou interessado(s): BANCO BRADESCO S/A (CNPJ 60.746.948/0001-12), SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA (CPF 
013.848.638-77), ADILIO DOS SANTOS SILVA (CPF 402.633.348-56), RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS (CPF 145.082.698-93), 
DOMINGOS DOS SANTOS (CPF 204.182.215-53), PAULO ANTONIO ALVES (CPF 641.178.554-68), RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES 
(CPF 056.463.046-28), WILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (CPF 010.025.084-01), CESAR COSTA FERREIRA (CPF 073.314.036-
05), VANDERLICE DE ARAUJO GABRIEL (CPF 235.758.668-05), IRINEU JOSE DO NASCIMENTO (CPF 681.364.124-72), MURILO LOPES 
FERREIRA (CPF 751.007.386-34), OSMAR ALVES DA SILVA (CPF 291.775.376-53), HEDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF 722.174.051-
87), RODRIGO XAVIER TEODORO (CPF 080.501.026-29), ABILIO CESAR GUIMARAES MAIA DA COSTA (CPF 299.345.676-87), EVERTON 
ROBERTO GARUZI (CPF 301.196.558-70), ARLEN ANDRE DA SILVA (CPF 306.852.418-07), ADRIEL NOVAIS PEREIRA DA COSTA (CPF 
311.811.178-01), LEOMAR MARTINS DOS SANTOS (CPF 034.047.344-40), VITOR ALAIDIO PIMENTA (CPF 288.265.236-49), ADRIANA 
DE OLIVEIRA BARDUINO PIMENTA (CPF 000.078.246-70), VITOR JUNIO BARDUINO PIMENTA (CPF 113.098.186-06), DEOLINDO 
AGOSTINHO DO NASCIMENTO (CPF 306.015.708-12), MARIA DA GLORIA ALVES (CPF 318.336.148-52), MANOEL DOS SANTOS (CPF 
105.047.248-94), ALEXANDRE DA SILVA DE OLIVEIRA (CPF 443.622.598-48), FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS (CPF 103.096.268-
54), MANASSES CATONEI SILVA (CPF 073.405.098-44), ROBERTO DE OLIVEIRA GOMES (CPF 065.435.228-36), DAVID DETILIO (CPF 
219.338.418-50), RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS (CPF 091.593.464-77), FRANCISCO RICARDO BEZERRA DA SILVA (CPF 371.490.508-
16), MANOEL PEREIRA NETO (CPF 054.214.534-05), DEVERSON WILIAN CORDEIRO (CPF 392.613.328-70), ALOISIO DA SILVA PEREIRA 
(CPF 359.202.008-04), EDUARDO MALHEIRO DE CARVALHO (CPF 009.304.066-05), ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS (CPF 
324.400.638-86), FRANCISCO GONCALVES DE ARAUJO NETO (CPF 346.643.943-49), LUCIMERIO DINIZ DA SILVA (CPF 763.488.574-
68). 1ª Praça começa em 08/11/2021, às 14hs00min, e termina em 11/11/2021, às 14hs00min e; 2ª Praça começa em 11/11/2021, às 
14hs01min, e termina em 02/12/2021, às 14hs00min. Bem a ser leiloado: Apto. 144, Res. Piazza Messina, situado na Rua Messina, 
nº 80, Jd. Messina, Jundiaí/SP com descrição completa na Matrícula nº 130.004 do 1º CRI da Comarca de Jundiaí/SP. Ônus: 
Constam ônus, vide edital completo. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 498.761,88* – Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 299.257,13* – 60% 
do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão da Leiloeira: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeira: Priscila 
da Silva Jordão – JUCESP 1.081. Ficam os executados CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUARANY LTDA., ROMULO MENDES 
GUIMARAES, LEONARDO MENDES GUIMARAES, ALBENY ANDRADE DA SILVA, os credores BANCO BRADESCO S/A, os credores 
trabalhistas SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA, ADILIO DOS SANTOS SILVA, RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS, DOMINGOS DOS 
SANTOS, PAULO ANTONIO ALVES, RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES, WILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, CESAR COSTA FERREIRA, 
VANDERLICE DE ARAUJO GABRIEL, IRINEU JOSE DO NASCIMENTO, MURILO LOPES FERREIRA, OSMAR ALVES DA SILVA, HEDERSON 
RIBEIRO DE OLIVEIRA, RODRIGO XAVIER TEODORO, ABILIO CESAR GUIMARAES MAIA DA COSTA, EVERTON ROBERTO GARUZI, ARLEN 
ANDRE DA SILVA, ADRIEL NOVAIS PEREIRA DA COSTA, LEOMAR MARTINS DOS SANTOS, VITOR ALAIDIO PIMENTA, ADRIANA DE 
OLIVEIRA BARDUINO PIMENTA, VITOR JUNIO BARDUINO PIMENTA, DEOLINDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO, MARIA DA GLORIA 
ALVES, MANOEL DOS SANTOS, ALEXANDRE DA SILVA DE OLIVEIRA, FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, MANASSES CATONEI SILVA, 
ROBERTO DE OLIVEIRA GOMES, DAVID DETILIO, RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS, FRANCISCO RICARDO BEZERRA DA SILVA, MANOEL 
PEREIRA NETO, DEVERSON WILIAN CORDEIRO, ALOISIO DA SILVA PEREIRA, EDUARDO MALHEIRO DE CARVALHO, ALEXSANDRO DE 
OLIVEIRA SANTOS, FRANCISCO GONCALVES DE ARAUJO NETO, LUCIMERIO DINIZ DA SILVA e demais interessados INTIMADOS das 
designações supra, bem como da penhora realizada em data de 21/06/2018, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação 
pessoal/postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital 
completo e demais informações, acesse: www.gaialeiloes.com.br ou ligue (11) 3135-5689. Jundiaí, 23 de setembro de 2021.

3135-5689 gaialeiloes.com.bracesse:(11)

01/10/2021 A PARTIR DAS 09:30. MA IMÓVEIS - CREDITAS - AF 1ª Praça. Loc.: RJ. Apto 85m² no Irajá no Rio de Janeiro/RJ - Alienação. 
01/10/2021 A PARTIR DAS 13:00. Sold Cury Flow Barra Funda. Loc.: SP. Bens de Apartamentos Decorados, Bens de Apartamentos. 01/10/2021 
A PARTIR DAS 15:00. Sold Emccamp. Loc.: SP. Bens de Apartamento Decorado, Bens de Apartamento. 01/10/2021 A PARTIR DAS 16:00. Sold 
Cury Sabará. Loc.: SP. Bens de Apartamento Decorado, Bens de Apartamento. 04/10/2021 A PARTIR DAS 10:00. MA Imóveis - Inter AF - 1ª 
Praça. Loc.: SP. Casa 250m² no Jardim São Cristóvão em São Paulo/SP. 04/10/2021 A PARTIR DAS 13:00. MA Imóveis - FGC. Loc.: DF. Prédio 
Comercial - Brasília/DF - 64% de deságio sobre o valor de Avaliação. 04/10/2021 A PARTIR DAS 13:30. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. 
Loc.: SP. Apto - Centro - Carapicuíba/SP - Alienação Fiduciária 1ª Praça. 04/10/2021 A PARTIR DAS 13:45. MA Imóveis - Santander AF - 1ª 
Praça. Loc.: SC. Apto 68m² na Vila Nova em Blumenau/SC - Alienação. 04/10/2021 A PARTIR DAS 14:00. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. 
Loc.: SP. Casa - Tatuapé - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 04/10/2021 A PARTIR DAS 14:30. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: MG. 
Apartamento 256m² em Ipatinga/MG - Alienação Fiduciária -. 04/10/2021 A PARTIR DAS 15:30. MA Imóveis - Studio de 37m² no. Loc.: SP. 
Studio de 37m², 1 vaga no Brooklin, São Paulo/SP - Até. 04/10/2021 A PARTIR DAS 09:00. Sold-Compartilhado Embu-09h. Loc.: SP. Leilão de 
Informática, Móveis e Eletros. 04/10/2021 A PARTIR DAS 14:00. Sold Compartilhado Embu (Sombra). Loc.: SP. Eletrodomésticos, 
Eletroportáteis, Mobiliários. 04/10/2021 A PARTIR DAS 15:15. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SC. Casa 60m² no Jardim Elizabete, 
Icara/SC - 2ª Praça. 05/10/2021 A PARTIR DAS 09:30. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 204m² no Santo Amaro em São Paulo/SP 
- Alienação. 05/10/2021 A PARTIR DAS 09:45. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto. 153m² na Vila Romana, São Paulo/SP - 1ª Praça. 
05/10/2021 A PARTIR DAS 14:00. MA Imóveis - FGC. Loc.: PR, SP. Imóveis em SP e PR - até 38% de deságio sobre o valor de. 06/10/2021 A 
PARTIR DAS 13:00. Sold Kroton Veículos. Loc.: AP, GO, MA, MS, MT, PA, PE. Veículos Fiat, Volkswagen, Chevrolet e Suzuki, e Caminhão. 
06/10/2021 A PARTIR DAS 14:30. Sold Mendes Univ. da Informática. Loc.: SP. Leilão da Mendes Universo da Informática - CPUs. 07/10/2021 
A PARTIR DAS 09:30. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SC. Casa 360m² no Jardim Atlântico em Fraiburgo/SC -. 07/10/2021 A PARTIR 
DAS 13:30. MA IMÓVEIS - SANTANDER 3° Leilão. Loc.: SP. Pagamento em até 420 meses. Use o FGTS. 07/10/2021 A PARTIR DAS 14:00. Sold 
Boutiquin P&F. Loc.: SP. Fogão Industrial, Balcão Refrigerado, Estufa, Exaustor.

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.

06/10/2021 A PARTIR DAS 14:01. MAGPARANÁ. Loc.: PR. Colheitadeira, Trator, Espalhador de Palha, Colheitadeira.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L.

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

01/10/2021 A PARTIR DAS 12:00. Log Business. Loc.: SP. Empresa Auto Peças Vende: Estruturas Porta Pallets. 05/10/2021 A PARTIR DAS 
11:30. PME Thanfer. Loc.: SP. Porta paletes , MB 708 munck , compressores, linha de. 05/10/2021 A PARTIR DAS 14:30. AMG Comex. Loc.: SP. 
Cozinha Industrial Inox , Tear, Autoclave, Maq. Tingir. 06/10/2021 A PARTIR DAS 12:00. Log Systems. Loc.: SP. Atacadista Vende: Estruturas 
Porta Pallets, Prateleiras Ind. 07/10/2021 A PARTIR DAS 14:30. AMG Comex. Loc.: SP. Indústria Automotiva Vende: Maq. Grande Porte.

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.

01/10/2021 A PARTIR DAS 11:30. PME Oz Indústria Mecânica e. Loc.: MG. Sucatas de Curvadores, Polias, Ferramentas, Eixos, Lâmina. 
01/10/2021 A PARTIR DAS 11:00. PME Importway. Loc.: ES, SC, SP. Quadrículos, Cadeiras, Mini Carro Elétrico, Maquina de. 01/10/2021 A 
PARTIR DAS 11:30. Randon. Loc.: RS. Robôs ABB. 01/10/2021 A PARTIR DAS 14:00. GSK Unidas. Loc.: RJ. Veículos leves.. 01/10/2021 A PARTIR 
DAS 17:00. Terex. Loc.: SP. Peças de Guindastes, Válvulas, Bobinas, Acionador de. 04/10/2021 A PARTIR DAS 11:00. Formula Zero Veículos. 
Loc.: PA. Veículos leves - Fiat, Volkswagen e Toyota. 05/10/2021 A PARTIR DAS 11:00. Toyota. Loc.: SP. Empilhadeiras de Combustão e Elétrica, 
Rebocadores. 05/10/2021 A PARTIR DAS 12:00. Maringá Ferro Liga. Loc.: SP. Transformadores Trifásicos, Siemens, Plainas PTL, Carretas. 
05/10/2021 A PARTIR DAS 12:30. PME Uniagri e Desenvolvimento. Loc.: GO. Plantadeiras Case ASM 1217. 05/10/2021 A PARTIR DAS 13:00. 
Kinross. Loc.: MG. Perfuratriz, Motores, Chapas e MRO,Perfuratriz, Motores. 05/10/2021 A PARTIR DAS 15:00. Usinas Itamarati. Loc.: MT. 
Chevrolet Kadett,, Caminhão Basculante, Tratores de Pneus. 06/10/2021 A PARTIR DAS 11:00. PME TopCom. Loc.: RN. Caminhão Basculante 
Iveco, e Caminhão Mercedes-Benz. 06/10/2021 A PARTIR DAS 15:00. Transauto Caminhão. Loc.: SP. Cavalos Mecânicos da s marcas 
Volkswagen 19.320 CNC e. 06/10/2021 A PARTIR DAS 16:00. CNH. Loc.: SP. Tubos de Aço, Correntes, Cilindros Hidráulicos, Proteção de. 
07/10/2021 A PARTIR DAS 11:00. Saint Gobain. Loc.: RS. Empilhadeiras Hyster H60. 07/10/2021 A PARTIR DAS 13:00. Compartilhado 1099 
A. Loc.: MG, MT, PR, RJ, SP. Baldes Plásticos, Kits de Embreagens, Sucatas de Ar. 07/10/2021 A PARTIR DAS 15:30. Dentsu Brasil. Loc.: RJ, SP. 
Notebooks, Desktops, Câmeras, Telefones, Monitores. 07/10/2021 A PARTIR DAS 14:00. Compartilhado 1099 B. Loc.: SP. Veículos de Passeio 
e Utilitários.. 07/10/2021 A PARTIR DAS 15:00. Creluz. Loc.: RS. Sucata de Cabo Alumínio, Transformadores, Medidores de. 07/10/2021 A 
PARTIR DAS 15:30. Verde Via. Loc.: MG. Caminhões Basculantes Volkswagen, Pás Carregadoras .

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.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

DocuSign Envelope ID: 1C59E0CA-AAC7-4AEB-B6A3-1705BFA4A20E


