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SP inicia aplicação de reforço em 
pro� ssionais de saúde na segunda

 ASegundo o governador João Doria, 
dose extra será aplicada em 1 milhão de 
profi ssionais da área que atuam no Estado

O governo de São Paulo divulgou 
ontem que vai começar a aplicar 
a dose de reforço da vacina con-
tra a Covid-19 em pro� ssionais de 
saúde do Estado a partir do dia 4. 

A vacina é destinada a médicos, 
enfermeiros e os demais trabalha-
dores que atuam na área do Esta-
do que tomaram a segunda dose 
entre fevereiro e março. Para re-

ceber a dose de reforço, o pro� s-
sional deve ter completado o ciclo 
vacinal, ou seja, deve ter recebido 
as duas doses da vacina (ou dose 
única).  ESTADO/A3

CPI: Hang confi rma o	 shores, mas nega 
fi nanciar fake news e mentir sobre a mãeDevedores são 32% 

da população em 
São Paulo  ESTADO/A3

INADIMPLENTES

Dono da Havan foi o último a depor em meio a uma conturbada audiência nesta quarta-feira             BRASIL/A5

 LEOPOLDO SILVA/AGÊNCIA SENADO

Brasil cria 2,2 
milhões de 
empregos
O Brasil registrou a abertura de 
372,2 mil vagas de emprego com 
carteira assinada em agosto, se-
gundo dados divulgados ontem 
pelo Ministério do Trabalho e Pre-
vidência. No acumulado do ano, 
são 2,2 milhões de postos criados. 
O saldo no mês é resultado de cer-
ca de 1,8 milhão de contratações 
e 1,4 milhão de desligamentos no 
mês, de acordo com os números 
mensais apresentados pelo mi-
nistério por meio do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados).  SEU DINHEIRO/B1

CARTEIRA ASSINADA

A Prefeitura de São Paulo divulgou novas diretrizes que criam limites e regras para 
os barulhos nas obras de construção civil da capital paulista. Até o momento, a ci-
dade não tinha uma regulamentação clara a respeito dos ruídos de obras na cidade. 
Com as novas normas, foram estabelecidos os horários e decibéis permitidos nos 
trabalhos de construção civil -obras públicas não estão incluídas.                    ESTADO/A3

CPF pode ser 
único número 
de identi� cação
O Senado aprovou na terça-fei-
ra (28), em votação simbólica, o 
projeto de lei que estabelece que 
o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
será o “número único e su� ciente” 
para identi� cação do cidadão em 
todos os bancos de dados do po-
der público. O relator do projeto, 
senador Esperidião Amin (PP-SC), 
acatou duas emendas apresenta-
das ao texto e, com a mudança, o 
texto retorna à Câmara dos Depu-
tados para nova análise. Amim ex-
plicou que o projeto não invalida 
os demais documentos de identi-
� cação. “O objetivo da proposição 
é estabelecer um único número 
ao cidadão”, disse.  BRASIL/A5

Diocese do ABC 
Paulista retoma 
celebrações

ESTADO/A3

Nova regulamentação  
Barulho de obras na capital 

paulista será fi scalizado
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Flordelis e nove acusados pela morte de pastor vão a júri popular. BRASIL/A5
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

A escola municipal Jorge Bierren-
bach Senra, no bairro Jardim 
Rio Branco, em São Vicente, no 
litoral de São Paulo, foi a esco-
lhida para integrar o Programa 

Nacional da Escola Cívico-Militar (Pecim). 
Após a escolha da escola, foram reali-

zadas audiências públicas com a presença 
de um representante do MEC para que a 
comunidade escolar entendesse o progra-
ma e, uma consulta pública, que é o dia da 
votação (pelo sim ou não) entre pais e corpo 
docente. Saímos vitoriosos dessa batalha! 
Agora vamos para a contratação e capaci-
tação dos militares e, enfim, a  implemen-
tação do Modelo Cívico-Militar na escola. A 
aprovação esmagadora do programa com 
78% fez lembrar a confiança dos brasileiros 
nas das Forças Armadas que beira os 80%,  
sendo a instituição com a maior credibilida-
de do País.

O Programa Nacional das Escolas Cívi-
co-Militares é uma iniciativa do Ministério 
da Educação, em parceria com o Ministério 
da Defesa, que apresenta um conceito de 
gestão nas áreas educacional, didático-peda-
gógico e administrativa, com a participação 
do corpo docente da escola e apoio dos 
militares.

O País conta hoje com mais de 200 esco-
las cívico-militares, que já indicam registros 
positivos da educação, após a instalação 
dessas unidades. São eles a melhora no 
Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb), redução significativa na evasão 
escolar e o aumento de alunos estudando 
no ensino correto.

Como presidente da frente parlamentar 
pela implantação das Escolas Cívico-mili-
tares e coordenador do tema no Estado de 
São Paulo acredito ser de suma importância 
para as cidades receber uma Escola Cívico-
-Militar, já é comprovado o aumento de 20% 
da nota no IDEB, diminui 50% a evasão es-
colar, mais de 70% de alunos no ano correto, 
só traz melhorias na educação.

As escolas cívico-militares visam o de-
senvolvimento da aprendizagem na gestão 
escolar e disciplinar, a fim de contribuir com 
a ordem e a segurança do ambiente 
educativo.

Com o nosso trabalho conjunto, São 
Paulo será o Estado com o maior número de 
escolas cívico-militares. 

Lembro que, no modelo cívico-militar, os 
militares não realizam funções que sejam 
dos profissionais da educação. A proposta 
do modelo é unir o ensino tradicional com 
fundamentos disciplinares voltados à convi-
vência do cidadão com a sociedade. 

A experiência dos Colégios Militares, que 
são modelos para o Programa das Escolas 
Cívico MIlitares, nos mostra que quando 
você faz ações voltadas à melhoria da infra 
estrutura, coordenação de rotina, tare-
fas cívicas (focadas nos direitos/deveres), 
acompanhamento psicopedagógico, apoio 
e participação ativa da família, os resultados 
refletem dentro da sala de aula, gerando 
maior produção do aluno com os protago-
nistas da educação:  os professores.

A Educação deve ser sempre prioridade 
e, por isso, esse projeto é uma das nossas 
principais bandeiras.

Escola Cívico-Militar é
realidade em São Vicente 

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

A aprovação 
esmagadora do 
programa com 

78% fez lembrar 
a con� ança dos 
brasileiros nas  

Forças Armadas, 
que beira os 
80%,  sendo 

a instituição 
com a maior 

credibilidade 
do País

A Prefeitura de 
São Paulo divul-
gou nesta terça-
-feira (28) novas 
diretrizes que 

criam limites e regras para 
os barulhos nas obras de 
construção civil da capital 
paulista. 

Até o momento, a cidade 
não tinha uma regulamen-
tação clara a respeito dos 
ruídos de obras na cidade. 
Com as novas normas, fo-
ram estabelecidos os horá-
rios e decibéis permitidos 
nos trabalhos de constru-
ção civil -obras públicas não 
estão incluídas. 

A medição da poluição 
sonora deve ser feita por 
meio de um sonorômetro 
pelos agentes do PSIU (pro-
grama de silêncio urbano). 
Em caso de irregularidades, 
pode haver multa e até fe-
chamento da obra. 

De acordo com o decreto 
assinado pelo prefeito Ricar-
do Nunes (MDB), as obras 
sujeitas a alvará de execu-
ção poderão ter limites de 
ruídos de até 85 decibéis 
-dB- entre as 7h e 19h. No 
horário que vai das 19h às 
7h, ele cai para 59 decibéis. 

Aos sábados, das 8h às 
14h, o limite é de 85 deci-
béis; das 14h às 8h nos sába-
dos, domingos e feriados, o 
limite vai para 59 decibéis. 

 D A Prefeitura de São Paulo divulgou na última terça-feira 
novas diretrizes; novas regras entram em vigor em 90 dias

ROGÉRIO GALASSE/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Barulho de obras em SP será 
� scalizado; veja o que muda

A OMS (Organização 
Mundial da Saúde) reco-
menda, como saudável, um 
limite de volume de 40 de-
cibéis à noite, o que equiva-
le a uma conversa em tom 
de voz baixo. 

Se o volume é maior, 
menor é o tempo a que se 
pode ficar exposto a ele. 
Ruídos acima dos 120 de-
cibéis podem causar dor e, 
acima disso, perda de 
audição.

Apesar de estabelecer 
esses limites para obras pri-
vadas, há uma série de ex-
ceções, incluindo o próprio 
poder público. 

As obras públicas estão 
excluídas das regras, assim 

como aquelas relativas à 
fase de movimentação de 
terra, fundação, demolição e 
estrutura, desde que realiza-
das no período compreendi-
do entre 7h e 19h.

Também ficam excluí-
das as atividades de carga e 
descarga de construção civil, 
desde que realizadas das 21h 
às 0h, de segunda a sexta. 
Além disso, obras emergen-
ciais continuam sendo per-
mitidas independentemen-
te do barulho. 

O descumprimento das 
regras resulta em uma série 
de multas, que vão aumen-
tando conforme haja reinci-
dência. Na terceira autuação, 
será realizado o embargo da 

obra em questão. 
No caso de desrespeito 

ao embargo das obras, será 
pedida a instauração de in-
quérito policial, além de 
novo fechamento da obra. 
Os pedidos de desembar-
gos serão analisados pelo 
PSIU. 

De acordo com a prefei-
tura, o decreto entrará em 
vigor após 90 dias. Com 
isso, o setor privado terá 
tempo para se adaptar às 
novas regras. 

Atualmente, o traba-
lho do PSIU não é focado 
em barulhos de obras, uma 
constante reclamação dos 
paulistanos. A regulamen-
tação muda isso. 

O órgão já era responsá-
vel por cuidar de denúncias 
de barulhos em estabele-
cimentos comerciais, veí-
culos com som alto, bailes 
funk, espaços religiosos, de-
molições e detonações de 
pedreiras. 

O serviço não atende 
barulho em food trucks e 
barracas de alimentos nas 
ruas, ruídos provenientes 
de residências e festivida-
des diversas desde que se 
realizem com autorização 
no horário definido. 

A matéria na íntegra 
com todas as mudanças 
pode ser acessada no site 
da   Gazeta. (FP) 

OLHA A MULTA. Até o momento não havia regulamentação sobre o tema; com as 
novas normas, foram estabelecidos os horários e decibéis permitidos nos trabalhos 

Qualificação na USP. Mulheres que estão cursando 
ou finalizaram o ensino médio recentemente podem se 
inscrever no curso gratuito de programação oferecido 
pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 
(ICMC), da Universidade de São Paulo (USP), em São Car-
los, interior do estado de São Paulo. O projeto é chamado 
de Meninas Programadoras. A intenção é estimular o in-
gresso de mulheres em carreiras relacionadas à computa-
ção.   Ao todo são disponibilizadas 120 vagas, divididas em 
três turmas. As interessadas podem escolher em qual de-
las desejam se inscrever acessando o site sites.google.com. 
O curso tem duração de quatro semanas e será realizado 
online, com aulas ao vivo por meio da plataforma Goo-
gle Meet. As inscrições para a primeira turma podem ser 
feitas até 30 de setembro. Já para a segunda turma, elas de-
vem ser feitas entre 11 e 24 de outubro. Para a terceira tur-
ma, entre os dias 1º e 20 de novembro. (Agência Brasil e GSP)

Horário ampliado em Embu das Artes. À partir desta 
sexta-feira (1º), três unidades básicas de saúde de Embu 
das Artes terão o horário de atendimento ampliado. As 
UBS Independência, UBS Valo Verde e UBS São Marcos, 
passarão a funcionar das 7h às 19h. O prefeito Ney Santos, 
fez o anúncio em suas redes sociais. “Saúde sempre será 
prioridade na nossa gestão e hoje compartilhamos com 
você mais uma ótima notícia. A partir do dia 01/10 as UBS 
Independência, UBS Valo Verde e UBS São Marcos atende-
rá das 7h da manhã às 19h”, declarou o gestor. Para Santos, 
a medida “fará toda a diferença, trazendo flexibilidade de 
horário e facilitando o acesso da população”. (GSP)

Comércio. O Índice de Confiança do Comércio (Icom) do 
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Var-
gas (Ibre/FGV) recuou 6,8 pontos em setembro, para 94,1 
pontos, menor nível desde maio deste ano (93,7 pontos). 
Em médias móveis trimestrais, o indicador voltou a cair 
(0,6 ponto) depois de quatro altas consecutivas. O coorde-
nador da Sondagem do Comércio do Ibre/FGV, Rodolpho 
Tobler, disse que a confiança do comércio encerra o tercei-
ro trimestre em queda. Segundo ele, o resultado negativo 
é fruto da combinação de piora tanto da percepção sobre 
o volume de vendas no presente quanto das expectativas, 
gerando dúvidas sobre o ritmo de retomada nos próxi-
mos meses.(Agência Brasil e GSP)

GEORGE CAMPOS/JORNAL DA USP

NOTAS

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

SÁBADO:AMANHÃ: DOMINGO:

18° 35°
18° 30°

15° 23°

16° 24°

17° 22°

18° 28°

21° 33°

19° 35°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com algumas 
nuvens. Chove 
rápido durante o 
dia e à noite.

Sol com algumas 
nuvens. Chove 
rápido durante o dia 
e à noite.

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva 
a qualquer hora.

15º 28° 17º 27° 16º 25°

HOJE: AMANHÃ:

7 e 8 9 e 0
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

A escola municipal Jorge Bierren-
bach Senra, no bairro Jardim 
Rio Branco, em São Vicente, no 
litoral de São Paulo, foi a esco-
lhida para integrar o Programa 

Nacional da Escola Cívico-Militar (Pecim). 
Após a escolha da escola, foram reali-

zadas audiências públicas com a presença 
de um representante do MEC para que a 
comunidade escolar entendesse o progra-
ma e, uma consulta pública, que é o dia da 
votação (pelo sim ou não) entre pais e corpo 
docente. Saímos vitoriosos dessa batalha! 
Agora vamos para a contratação e capaci-
tação dos militares e, enfim, a  implemen-
tação do Modelo Cívico-Militar na escola. A 
aprovação esmagadora do programa com 
78% fez lembrar a confiança dos brasileiros 
nas das Forças Armadas que beira os 80%,  
sendo a instituição com a maior credibilida-
de do País.

O Programa Nacional das Escolas Cívi-
co-Militares é uma iniciativa do Ministério 
da Educação, em parceria com o Ministério 
da Defesa, que apresenta um conceito de 
gestão nas áreas educacional, didático-peda-
gógico e administrativa, com a participação 
do corpo docente da escola e apoio dos 
militares.

O País conta hoje com mais de 200 esco-
las cívico-militares, que já indicam registros 
positivos da educação, após a instalação 
dessas unidades. São eles a melhora no 
Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb), redução significativa na evasão 
escolar e o aumento de alunos estudando 
no ensino correto.

Como presidente da frente parlamentar 
pela implantação das Escolas Cívico-mili-
tares e coordenador do tema no Estado de 
São Paulo acredito ser de suma importância 
para as cidades receber uma Escola Cívico-
-Militar, já é comprovado o aumento de 20% 
da nota no IDEB, diminui 50% a evasão es-
colar, mais de 70% de alunos no ano correto, 
só traz melhorias na educação.

As escolas cívico-militares visam o de-
senvolvimento da aprendizagem na gestão 
escolar e disciplinar, a fim de contribuir com 
a ordem e a segurança do ambiente 
educativo.

Com o nosso trabalho conjunto, São 
Paulo será o Estado com o maior número de 
escolas cívico-militares. 

Lembro que, no modelo cívico-militar, os 
militares não realizam funções que sejam 
dos profissionais da educação. A proposta 
do modelo é unir o ensino tradicional com 
fundamentos disciplinares voltados à convi-
vência do cidadão com a sociedade. 

A experiência dos Colégios Militares, que 
são modelos para o Programa das Escolas 
Cívico MIlitares, nos mostra que quando 
você faz ações voltadas à melhoria da infra 
estrutura, coordenação de rotina, tare-
fas cívicas (focadas nos direitos/deveres), 
acompanhamento psicopedagógico, apoio 
e participação ativa da família, os resultados 
refletem dentro da sala de aula, gerando 
maior produção do aluno com os protago-
nistas da educação:  os professores.

A Educação deve ser sempre prioridade 
e, por isso, esse projeto é uma das nossas 
principais bandeiras.

Escola Cívico-Militar é
realidade em São Vicente 

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

A aprovação 
esmagadora do 
programa com 

78% fez lembrar 
a con� ança dos 
brasileiros nas  

Forças Armadas, 
que beira os 
80%,  sendo 

a instituição 
com a maior 

credibilidade 
do País

A Prefeitura de 
São Paulo divul-
gou nesta terça-
-feira (28) novas 
diretrizes que 

criam limites e regras para 
os barulhos nas obras de 
construção civil da capital 
paulista. 

Até o momento, a cidade 
não tinha uma regulamen-
tação clara a respeito dos 
ruídos de obras na cidade. 
Com as novas normas, fo-
ram estabelecidos os horá-
rios e decibéis permitidos 
nos trabalhos de constru-
ção civil -obras públicas não 
estão incluídas. 

A medição da poluição 
sonora deve ser feita por 
meio de um sonorômetro 
pelos agentes do PSIU (pro-
grama de silêncio urbano). 
Em caso de irregularidades, 
pode haver multa e até fe-
chamento da obra. 

De acordo com o decreto 
assinado pelo prefeito Ricar-
do Nunes (MDB), as obras 
sujeitas a alvará de execu-
ção poderão ter limites de 
ruídos de até 85 decibéis 
-dB- entre as 7h e 19h. No 
horário que vai das 19h às 
7h, ele cai para 59 decibéis. 

Aos sábados, das 8h às 
14h, o limite é de 85 deci-
béis; das 14h às 8h nos sába-
dos, domingos e feriados, o 
limite vai para 59 decibéis. 

 D A Prefeitura de São Paulo divulgou na última terça-feira 
novas diretrizes; novas regras entram em vigor em 90 dias

ROGÉRIO GALASSE/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Barulho de obras em SP será 
� scalizado; veja o que muda

A OMS (Organização 
Mundial da Saúde) reco-
menda, como saudável, um 
limite de volume de 40 de-
cibéis à noite, o que equiva-
le a uma conversa em tom 
de voz baixo. 

Se o volume é maior, 
menor é o tempo a que se 
pode ficar exposto a ele. 
Ruídos acima dos 120 de-
cibéis podem causar dor e, 
acima disso, perda de 
audição.

Apesar de estabelecer 
esses limites para obras pri-
vadas, há uma série de ex-
ceções, incluindo o próprio 
poder público. 

As obras públicas estão 
excluídas das regras, assim 

como aquelas relativas à 
fase de movimentação de 
terra, fundação, demolição e 
estrutura, desde que realiza-
das no período compreendi-
do entre 7h e 19h.

Também ficam excluí-
das as atividades de carga e 
descarga de construção civil, 
desde que realizadas das 21h 
às 0h, de segunda a sexta. 
Além disso, obras emergen-
ciais continuam sendo per-
mitidas independentemen-
te do barulho. 

O descumprimento das 
regras resulta em uma série 
de multas, que vão aumen-
tando conforme haja reinci-
dência. Na terceira autuação, 
será realizado o embargo da 

obra em questão. 
No caso de desrespeito 

ao embargo das obras, será 
pedida a instauração de in-
quérito policial, além de 
novo fechamento da obra. 
Os pedidos de desembar-
gos serão analisados pelo 
PSIU. 

De acordo com a prefei-
tura, o decreto entrará em 
vigor após 90 dias. Com 
isso, o setor privado terá 
tempo para se adaptar às 
novas regras. 

Atualmente, o traba-
lho do PSIU não é focado 
em barulhos de obras, uma 
constante reclamação dos 
paulistanos. A regulamen-
tação muda isso. 

O órgão já era responsá-
vel por cuidar de denúncias 
de barulhos em estabele-
cimentos comerciais, veí-
culos com som alto, bailes 
funk, espaços religiosos, de-
molições e detonações de 
pedreiras. 

O serviço não atende 
barulho em food trucks e 
barracas de alimentos nas 
ruas, ruídos provenientes 
de residências e festivida-
des diversas desde que se 
realizem com autorização 
no horário definido. 

A matéria na íntegra 
com todas as mudanças 
pode ser acessada no site 
da   Gazeta. (FP) 

OLHA A MULTA. Até o momento não havia regulamentação sobre o tema; com as 
novas normas, foram estabelecidos os horários e decibéis permitidos nos trabalhos 

Qualificação na USP. Mulheres que estão cursando 
ou finalizaram o ensino médio recentemente podem se 
inscrever no curso gratuito de programação oferecido 
pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 
(ICMC), da Universidade de São Paulo (USP), em São Car-
los, interior do estado de São Paulo. O projeto é chamado 
de Meninas Programadoras. A intenção é estimular o in-
gresso de mulheres em carreiras relacionadas à computa-
ção.   Ao todo são disponibilizadas 120 vagas, divididas em 
três turmas. As interessadas podem escolher em qual de-
las desejam se inscrever acessando o site sites.google.com. 
O curso tem duração de quatro semanas e será realizado 
online, com aulas ao vivo por meio da plataforma Goo-
gle Meet. As inscrições para a primeira turma podem ser 
feitas até 30 de setembro. Já para a segunda turma, elas de-
vem ser feitas entre 11 e 24 de outubro. Para a terceira tur-
ma, entre os dias 1º e 20 de novembro. (Agência Brasil e GSP)

Horário ampliado em Embu das Artes. À partir desta 
sexta-feira (1º), três unidades básicas de saúde de Embu 
das Artes terão o horário de atendimento ampliado. As 
UBS Independência, UBS Valo Verde e UBS São Marcos, 
passarão a funcionar das 7h às 19h. O prefeito Ney Santos, 
fez o anúncio em suas redes sociais. “Saúde sempre será 
prioridade na nossa gestão e hoje compartilhamos com 
você mais uma ótima notícia. A partir do dia 01/10 as UBS 
Independência, UBS Valo Verde e UBS São Marcos atende-
rá das 7h da manhã às 19h”, declarou o gestor. Para Santos, 
a medida “fará toda a diferença, trazendo flexibilidade de 
horário e facilitando o acesso da população”. (GSP)

Comércio. O Índice de Confiança do Comércio (Icom) do 
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Var-
gas (Ibre/FGV) recuou 6,8 pontos em setembro, para 94,1 
pontos, menor nível desde maio deste ano (93,7 pontos). 
Em médias móveis trimestrais, o indicador voltou a cair 
(0,6 ponto) depois de quatro altas consecutivas. O coorde-
nador da Sondagem do Comércio do Ibre/FGV, Rodolpho 
Tobler, disse que a confiança do comércio encerra o tercei-
ro trimestre em queda. Segundo ele, o resultado negativo 
é fruto da combinação de piora tanto da percepção sobre 
o volume de vendas no presente quanto das expectativas, 
gerando dúvidas sobre o ritmo de retomada nos próxi-
mos meses.(Agência Brasil e GSP)

GEORGE CAMPOS/JORNAL DA USP

NOTAS

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

SÁBADO:AMANHÃ: DOMINGO:

18° 35°
18° 30°

15° 23°

16° 24°

17° 22°

18° 28°

21° 33°

19° 35°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com algumas 
nuvens. Chove 
rápido durante o 
dia e à noite.

Sol com algumas 
nuvens. Chove 
rápido durante o dia 
e à noite.

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva 
a qualquer hora.

15º 28° 17º 27° 16º 25°

HOJE: AMANHÃ:

7 e 8 9 e 0
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 A Na tarde desta quarta-fei-
ra (29) o governo de São Pau-
lo divulgou que vai começar a 
aplicar a dose de reforço da va-
cina contra a Covid-19 em pro-
fissionais de saúde do Estado a 
partir da próxima segunda-fei-
ra (4). O anúncio foi feito pelo 
governador João Doria (PSDB).

A vacina é destinada a mé-
dicos, enfermeiros e os demais 
trabalhadores que atuam na 
área do estado que tomaram 
a segunda dose entre feverei-
ro e março.

Segundo o governador, a 
dose será aplicada em 1 milhão 
de profissionais.

Para receber a dose de re-
forço, o profissional deve ter 
completado o ciclo vacinal, ou 
seja, deve ter recebido as duas 
doses da vacina (ou dose úni-
ca), sendo a última há seis me-
ses.

CAPITAL.
Na semana passada, a Prefeitu-
ra de São Paulo enviou ofício 
ao governo estadual e ao Mi-
nistério da Saúde solicitando A vacina é destinada a médicos, enfermeiros e demais trabalhadores que atuam na área no Estado 

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Reforço: SP vacina na próxima 
semana profissionais da saúde

a inclusão desses profissionais 
no grupo prioritário da vacina-
ção de reforço.

O pedido foi feito após a 
gestão municipal constatar au-
mento no número de conta-
minações e afastamentos de 
trabalhadores na capital.

O Ministério da Saúde deu 
o aval para o início da vacina-
ção, e a prefeitura aguardava o 
envio de novas doses de vaci-
nas, além do instrutivo sobre a 
aplicação. (GSP)

Devedores 
são 32% da 
população 
no Estado

 A Segundo dados do Se-
rasa, o número do pessoas 
com dívidas chegou a 14,7 
milhões no estado de São 
Paulo. O maior número de 
devedores moram na cida-
de de São Paulo e somam-se 
4.143.524 inadimplentes. A 
quantidade de inadimplen-
tes equivale a quase 32% da 
população do Estado.

 As cidades com o maior 
número de devedores são: 
São Paulo, Guarulhos, Cam-
pinas e São Bernardo do 
Campo. Até o mês de agos-
to o cálculo de todas as dí-
vidas do estado foram de 
R$67,9 bilhões. Os dados fo-
ram divulgados nesta quar-
ta-feira.

A maior parte das dívi-
das são de cartão de cré-
dito, mas nos últimos me-
ses as dívidas causadas pelo 
aumento do consumo de 
energia e água subiu. Cada 
pessoa tem um valor de 
R$4.999 em dívidas, segun-
do o Serasa.

  Mais informações po-
dem ser obtidas no site da 
Gazeta. (GSP)

INADIMPLENTES 

 A O governo do estado de 
São Paulo anunciou na quar-
ta-feira (29) o retorno do pro-
grama Corujão da Saúde, o 
programa é destinado a pa-
cientes oncológicos. Milha-
res de pacientes estão com os 
exames atrasados por conta 
da pandemia do coronavírus.

O retorno do progra-
ma visa atender a deman-
da atrasada de mais de 335 
mil exames de mais de onze 
tipos de especialidades que 
foram cadastrados pelos 
municípios do estado na 
Cross (Central de Regula-
ção e Oferta de Serviços de 
Saúde). O ‘’Corujão da Saú-
de’’ também oferecerá 19,1 

Governo retoma atendimento para pacientes oncológicos
Os exames realizados 

no programa incluem en-
doscopias, colonoscopias, 
retossigmoidoscopias, to-
mografias computadorizas, 
ultrassonografias, biópsias 
e ressonâncias magnéticas. 
Por meio dos exames pode-
rão ser diagnosticados cân-
cer do aparelho digestivo, 
próstata, tireoide, cérebro, 
pulmão e pele.

Os exames incluem en-
doscopias (cerca de 18,4 mil 
procedimentos), colonosco-
pias (11,1 mil), retossigmoi-
doscopias (1,5 mil), tomo-
grafias computadorizadas 
(180,5 mil), ultrassonogra-
fias (28,5 mil), biópsias (6,5 
mil) e ressonâncias magné-
ticas (88,8 mil).

O governo de São Paulo 
lançou a primeira fase do 
Corujão da Saúde em 2019. 
(GSP)Atendimentos serão realizados nas AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) e hospitais estaduais

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DE SP

mil sessões de radioterapia, 
que poderá atender 1 mil 
pacientes.

Os atendimentos come-
çarão na próxima sexta-
-feira (01) nas AMEs (Am-
bulatórios Médicos de 
Especialidades) e hospitais 
da Secretaria de Saúde do 
Estado.

De acordo com o gover-
nador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), 50 serviços 
particulares foram habili-
tados, dentre eles os hospi-
tais Sírio-Libanês e Albert 
Einstein.

Até a sexta-feira (01) as 
unidades privadas poderão 
se inscrever no programa. 

Governo de SP retomou o ‘Corujão da Saúde’ 
e tem como objetivo reduzir a fila de espera 
para tratamento e diagnóstico do câncer

 A Dom Pedro Carlos Cipolli-
ni, o bispo da Diocese de San-
to André, divulgou na manhã 
desta quarta-feira (29), um de-
creto com 12 normas para o 
retorno das celebrações e ati-
vidades pastorais presenciais 
nas 106 paróquias e 257 co-
munidades do Grande ABC.

A região do ABC Paulista 
é formada pelas cidades de 
Santo André, São Bernardo 
do Campo, São Caetano do 
Sul, Diadema, Ribeirão Pires, 
Rio Grande da Serra e Mauá. 

No documento, o bispo 
Dom Pedro coloca a marca 
de 70% dos moradores da re-
gião já vacinados contra Co-
vid na região, a orientação 
é que: ‘’Todas as celebrações 
presenciais e atividades pas-
torais sejam retomadas nas 
paróquias, comunidades, ca-
pelas, pastorais e movimen-
tos’’, respeitando a quantida-

Fé: Diocese do ABC Paulista 
retoma celebrações religiosas  

Bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini; decreto 
possibilitará retomada das celebrações religiosas na região do ABC 

 DIVULGAÇÃO

de de lotação estabelecida por 
cada município.

O decreto divulgado refor-
ça que os protocolos sanitá-
rios continuarão, sendo eles 
de uso de máscaras, álcool 

em gel, distanciamento físi-
co, ambientes bem ventilados 
e higienização dos locais de 
culto. As missas e as demais 
práticas religiosas serão reali-
zadas entre 7h às 21h30. (GSP)

 A Com base nos dados do 
Ministério da Saúde e com 
levantamento realizado pelo 
SindHosp (Sindicato dos Hos-
pitais, Clínicas e Laboratórios 
do Estado de São Paulo) o es-
tado de São Paulo gerou mais 
de 28 mil empregos na área 
da saúde entre o final de 2020 
e o segundo semestre de 2021.

A pandemia aumentou o 
nível de procura nas clínicas, 
especialmente para quem tra-
balha com Covid-19.

“Mais pessoas passaram 
a ir pros nossos laboratórios, 
ou fazer os exames nas suas 
casas, o que fez com que au-
mentasse bastante aí, não só 
o número de pacientes sendo 
atendidos, mas consequente-
mente, o número de colabo-
radores na nossa operação” 
conta Venancio Jacinto Gui-
marães Neto, diretor de pes-
soas e cultura do grupo Dasa 

Área da saúde gerou 28 mil 
empregos em 2021, diz pesquisa

Com dados do Ministério da Saúde, o levantamento realizado pelo 
SindHosp mostrou que o estado gerou mais de 28 mil empregos 

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/FOLHAPRESS

de Laboratório ao ‘’G1’’.
O levantamento aponta 

também os cargos com mais 
profissionais no estado.  No 
ranking aparece: Médico – 
128.163; Técnico de enferma-

gem – 128.055; Auxiliar de 
enfermagem – 78.925; Enfer-
meiro – 77.826; Médico Clíni-
co – 37.511 e Técnico e auxiliar 
de laboratório – 9.259. A ma-
téria completa no site. (GSP)

Para receber a 
dose de reforço, o 
profissional deve 
ter completado 
o ciclo vacinal, 
ou seja, deve 
ter recebido as 
duas doses da 
vacina (ou dose 
única), sendo que 
a última há seis 
meses

COVID-19. Segundo João Doria, dose será aplicada em 1 milhão de profissionais da área que atuam no Estado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 48/2021 
PROCESSO N.º 88/2021

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI’S), em atendimento à Secretaria de Obras, pelo 
período de 12 (doze) meses. Sessão Pública: 18/10/2021 às 9h, na Rua São 
João, 228 – Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará 
à disposição a partir do dia 01/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2021 
PROCESSO N.º 104/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para limpeza, higienização e 
manutenção de piscinas, pelo período de 12 (doze) meses. Sessão Pública: 20/10/2021 
às 9h, na Rua São João, 228 – Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor 
estará à disposição a partir do dia 01/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 037/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 139/2021. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Materiais de Manutenção para 
a Secretaria de Obras e Serviços Públicos para realização de pequenos reparos e manutenção das 
Vias Pública, Prédios, Praças, Cemitério Municipal, etc., no Município de Araçoiaba da Serra, de 
acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas, conforme Termo de 
Referência contido no Anexo I. O Pregão Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa 
de preços) será realizado em sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico/internet, disponível 
em www.bbmnetlicitacoes.com.br – acesso indicativo no link “Licitações”, conforme datas e horários 
definidos abaixo: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 30/09/2021 às 08h00 até dia 19/10/2021 
às 09h15min. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 19/10/2021 das 09h30min. 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) 
Pregoeiro(a). REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Araçoiaba da Serra, 29 de setembro 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

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 ITATIBA
Pregão Presencial Nº 107/21, Edital Nº 121/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
O registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para aquisição de artefatos de concreto. 
O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 
15/10/21, das 13:30 às 14h, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, nº 600, Jd 
de Lucca.  O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.
itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.11-3183-0655. Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 108/21, Edital Nº 122/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O 
registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de medicamentos para 
cumprimento de ação judicial. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação 
serão recebidos no dia 18/10/21, das 9h às 09:30, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 
600, Jd de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.
itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.11-3183-0655. Maria Ângela C.C. de Lima – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 228/2021 
PROCESSO n° 33.837/2021 - OC: 822400801002021OC00289
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLAN-
TAS DE FLORES DIVERSAS – COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP E COOPERATI-
VAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 30 DE SETEM-
BRO DE 2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 15 DE OUTUBRO DE 2021 - HO-
RÁRIO: 09:00 HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br.O edital completo poderá ser retirado pelo 
site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informações na Comissão Permanen-
te - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-
1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

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

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 18 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.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 080/2021 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL, COM O FORNECIMENTO DE MA-

TERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORIENTE - SP. Abertura: 18/10/2021, às 09h30min. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor preço global. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Rua 
Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 16h00min 
ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br  
ORIENTE/SP, 28 de setembro de 2021. - GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 56/2021 
PROCESSO N.º 106/2021

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de massa asfáltica 
frio (Concreto Asfáltico  Usinado a quente para aplicação a frio – CAUF), 
destinada ao uso da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, pelo período 
de 12 (doze) meses. Sessão Pública: 22/10/2021 às 9h, na Rua São João, 228 
– Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição 
a partir do dia 04/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2.021. OBJETO: Aquisi-
ção de equipamentos com fornecimento e instalação 
de sinalização semafórica, no cruzamento da Rua José 
Bonifácio e Avenida Bom Jesus. DATA DA REALIZAÇÃO: 
Dia 18 de outubro de 2.021, às 08h30min, no Anfiteatro 
da Prefeitura do Município de Descalvado, São Paulo, 
localizado à Rua José Quirino Ribeiro nº 55, Centro. 
RETIRADA DO EDITAL: O Edital completo poderá ser 
retirado na Seção de Licitação, à Rua José Quirino Ribei-
ro, n° 55, Descalvado - SP, no horário das 10 às 16 ho-
ras, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira e, também, 
encontra-se disponível para download no site: www. 
descalvado.sp.gov.br “Licitações – Pregão Presencial”. 
INFORMAÇÕES: Fone: (19) 3583-9316, e/ou e-mail: 
licitacao@descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 28 de se-
tembro de 2.021. ANTÔNIO CARLOS RESCHINI - Prefeito

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO REF: PREGÃO PRESENCIAL 
N°0016/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 7.575/2021, ADJU-
DICO a contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de locação de cilindros com fornecimento de gases medicinais para 
a rede municipal de saúde e oxigenoterapia domiciliar, de acordo com a 
legislação vigente, HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente para 
Julgamento de Licitações para a empresa: ATMOSFERA GASES ESPE-
CIAIS E EPIS LTDA EPP, inscrita no CNPJ n.º 13.134.213/0001-58. Embu 
Guaçu, 29 de setembro de 2021. José Antônio Pereira – Prefeito Municipal 
de Embu Guaçu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS
EXTRATO RESUMIDO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo nº. 054/2021 – Pregão Presencial nº 025/2021 SRP
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de medicamentos, destinados aos pacien-
tes atendidos pelo Município de Mariápolis/SP. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Data do edital: 28 de 
setembro de 2021. Encaminhamento das propostas até 18/10/2021. Sessão pública e fase de lances: 
18/10/2021 às 09:00h – Prédio do Centro Cultural Herothides Belloni do município de Mariápo-
lis/SP. Os interessados em participar do presente certame poderão adquirir o Edital junto à Prefeitura 
Municipal de Mariápolis, na Avenida Prefeito Bernardo Meneghetti, 800 – centro, na cidade de Mariá-
polis/SP, das 8h às 11h e das 13h às 17h, via e-mail pmariapolislicitacao@hotmail.com ou através do 
site http://www.mariapolis.sp.gov.br/. Demais informações poderão ser obtidas por meio do telefone 
(18) 3586-1227, nos mesmos horários mencionados acima. Mariápolis/SP, 28 de setembro de 2021.

RICARDO MITSURO WATANABE - Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO 93/2021
Processo 4139/2021

Encontra-se aberto o presente Pregão que tem por objetivo o regis-
tro de preços para aquisição de cestas básicas. O edital está dispo-
nível no portal da transparência no site: www.portofeliz.sp.gov.br e 
https://bllcompras.com  – aba acesso BLL COMPRAS.
A data de abertura será dia 15 de outubro de 2021 às 09h00min. 
Outras informações poderão ser solicitadas através dos e-mails: 
licitacao02@portofeliz.sp.gov.br e licitacao03@portofeliz.sp.gov.br. 

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2021

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 18 de outubro de 2021, às 09h00 min, através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 049/2021, 
aberto através do Processo nº 067/2021, Edital nº 056/2021, tendo como objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, conforme especificações técnicas contidas 
no edital regulador do certame. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou 
consultados no Paço Municipal na Sala de Licitações, na Rua 21 de Março, 384, Centro, no horário 
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. In-
formações podem ser obtidas através dos telefones: (16) 3256-9104 e (16) 3256-9100.

Santa Ernestina, aos 29 de setembro de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 250/2021 
PROCESSO n° 35.920/2021 - OC: 822400801002021OC00291
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLA-
RES - PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 30 DE SETEMBRO DE 
2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14 DE OUTUBRO DE 2021 - HORÁRIO: 
09:00 HORAS. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br. O edital completo poderá ser re-
tirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informações na Comissão Perma-
nente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 
ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CRISTIANE AMORIM RODRIGUES – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

CONCORRÊNCIA nº 004/2021
Licitação nº 082/2021
Objeto: contratação de serviços de carregamento e transporte de resíduos de construção 
civil (RCC),resíduos de varrição viária, resíduos de móveis, sofás, isopores e materiais des-
cartáveis e destinação final em local devidamente licenciado
Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Licitação Tipo: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
Valor estimado da contratação: R$ 2.504.666,67
Prazo de Execução: 12 (doze) meses
Data de entrega dos envelopes: 05 de novembro de 2021 às 09:00
Data de abertura dos envelopes: 05 de novembro de 2021 às 09:15
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela em-
presa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou 
através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net).Maiores informações 
e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João Jacob Rohwedder nº 41 
- Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 29 DE SETEMBRO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

 

PREGÃO ELETRÔNICO
O Senhor Coronel PM FERNANDO ALENCAR MEDEIROS, Dirigente da UO 18004, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, co-

munica a abertura de licitação do tipo menor preço, Processo nº CPAM5-2021189316, Oferta de Compra Nº 180189000012019OC00815, 
Edital de Pregão (Eletrônico), sob o nº PR-189/0021/21, objetivando a prestação dos serviços de nutrição e alimentação aos policiais 
militares pertencentes ao efetivo do CPA/M-5 (Estado Maior, 4º BPM/M, 16º BPM/M, 23º BPM/M e 49º BPM/M), contemplando a ope-
racionalização e o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para o fornecimento de refeições, assegurando uma alimentação 
balanceada, dentro dos padrões de segurança alimentar, com as condições higiênico-sanitárias adequadas, conforme disposto na Portaria 
CVS nº 5/13, além das demais normas técnicas e sanitárias vigentes, conforme Termo de Referência nº CPAM5- 010/400/21 e apensos, 
que integra este Edital como Anexo I, sob o regime de empreitada por preço unitário, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, pelo Decreto Estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, pelo regulamento Anexo à Resolução n° CEGP-10, de 19 de 
novembro de 2002 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a qual terá como data de início do prazo para envio da proposta 
eletrônica o dia 01 de outubro de 2021 ate o dia 18 de outubro de 2021 as 09:30 horas, com a abertura da Sessão Publica em 18 de outubro 
de 2021 as 09:30 horas, conforme preconiza o inciso II do artigo 21 da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos nº 8.666/93.

COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA REGIÃO CINCO - ZONA OESTE  - CPAM5UGE

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2021
Processo 3158/2021

RETIFICAÇÃO

Encontra-se RETIFICADO o Anexo I – Termo de Referência, do pre-
sente Pregão que tem por objetivo a aquisição de tablets. O edital 
está disponível no portal da transparência no site: www.portofeliz.
sp.gov.br e https://bllcompras.com  – aba acesso BLL COMPRAS.
A nova data de abertura será dia 15 de outubro de 2021 às 
09h00min, na Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro. Outras infor-
mações poderão ser solicitadas através dos e-mails: licitacao02@
portofeliz.sp.gov.br e licitacao03@portofeliz.sp.gov.br.

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 204/2021 - 
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços para fornecimento de materiais 
odontológicos.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
18/10/2021 Às 09h00

O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos 
interessados, pelo site da Prefeitura Municipal 
www.santabarbara.sp.gov.br. 
Endereço Eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste, 29 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

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 061/2021 - PROCESSO Nº 200.972/2021
OBJETO: Aquisição de válvulas de retenção da EEAT-20.
EMPRESA VENCEDORA: INTERCON BRASIL LTDA. ME., no valor global de R$ 
13.800,00. Mogi das Cruzes, em 28 de setembro de 2021. João Jorge da Costa - 
Diretor Geral.

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
PREGÃO 074/2021 - PROCESSO Nº: 201.363/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
outsourcing de impressão.  
Devido à necessidade de correções no edital, essa Autarquia comunica que fica RE-
DESIGNADA para dia 19 de outubro de 2021 às 08h00min a data de recebimento 
das Propostas, que inicialmente estava marcada para o dia 08 de outubro de 2021 às 
08h00, EXCLUSIVAMENTE EM AMBIENTE ELETRÔNICO no endereço http://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. O Edital passará a ser identificado pelo nº 074-2/2021 e po-
derá ser examinado e adquirido, juntamente com seus anexos, no site da Prefeitura 
http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/ a partir de 04 de outubro de 2021. Mogi 
das Cruzes, em 29 de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral 
do Semae. 

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 064/2021 - PROCESSO Nº 201.002/2021 E APENSOS

OBJETO: Registro de preços para aquisição de hidróxido de cálcio.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do Sr. 
Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido a neces-
sidade de correções no edital, fica suspenso “sine die” o recebimento das propostas, 
cuja data estava marcada para até o dia 04 de outubro de 2021, às 08h00min. Após 
as correções, o edital será novamente publicado, com nova data de abertura, e será 
identificado pelo número 064-2/2021. Mogi das Cruzes, em 29 de setembro de 2021. 
JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 546/2021, pro-
cesso 13.881/2021 objetivando o registro de 
preços para aquisição de lanches para distri-
buição aos usuários e eventos.. Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social. 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 informações, en-
contram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 081/2021, 
objetivando a aquisição de cone e anel de concreto, no dia 14 de outubro de 2021, às 09:30 
horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço 
eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. 
Louveira, 29 de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de 
Administração.

Concorrência nº 05/2021 – UASG 200360
Nº Processo nº 08508.001321/2021-65. OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa que consiste na melhor técnica de 
atendimento ao público demandante de passaporte, sem ônus para a Administração, não havendo transferência de recursos 
públicos, para instalação e o funcionamento de 1 (um) Posto de Emissão de Passaportes da Polícia Federal (PEP) em 
Shopping Center localizado no Município de Ribeirão Preto/SP, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, 
estabelecidas no Edital e seus respectivos anexos. DATA DA ABERTURA: 12 de novembro de 2021, às 14:00 horas (horário 
de Brasília). UASG 200360 - EDITAL: Site: www.comprasnet.gov.br.

Ordenador de Despesas

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

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E

 SEGURANÇA PÚBLICA

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 326/2021

Processo Administrativo nº 128422/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.778.607,49 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e sete 
reais e quarenta e nove centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 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

MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU “AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 0020/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 7570/2021 
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL”. Objeto: contratação de empresa especia-
lizada em prestação de serviço de plotagem, conforme especificações con-
tidas no Anexo I do presente Edital. Abertura dos envelopes: 18/10/2021 às 
09h30 Informações: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, atra-
vés do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/ Embu-
-Guaçu, 29 de setembro de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU “AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 0021/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 6.870/2021 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.”. Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento e instalação de alarmes, com as características 
descritas no Anexo I deste Edital. Abertura dos envelopes: 20/10/2021 às 
09h30 Informações: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, atra-
vés do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes. Embu-
-Guaçu, 29 de setembro de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 213/2021
PROCESSO n° 32.116/2021 - OC: 822400801002021OC00232
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATEN-
DIMENTO DA REDE PÚBLICA – PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-
TES DO ANEXO I.
DATA DE INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 30 DE SETEMBRO DE 2021.
DATA/HORA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 15 DE OUTUBRO DE 2021 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informa-
ções na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-
1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDRE GASPARINI SPADARO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE REABERTURA
Pregão Eletrônico nº 215/2021

Processo Administrativo nº 112633/2021
Objeto: Contratação de empresa produtora de vídeo para captação, edição e transmissão de 
demandas jornalísticas, pronunciamentos e coletivas de imprensa, conforme edital e seus anexos.
André Almeida Morais, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são 
inerentes, REABRE o edital da licitação em epígrafe com novas datas conforme segue:
VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA): até o dia 14 de outubro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 15 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 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

AVISO DE LICITAÇÕES:

Pregão Eletrônico nº 22-21 P.A. nº 26159/21 - Obj: Contra-
tação de serviços de Locação de aparelhos para ventilação 
mecânica - Disputa dia 18/10/21 às 15:00 horas.

Pregão Presencial nº 66-21 P.A. nº 34319/21 - Obj: R.P. para 
aquis. de concreto betuminoso - Disputa dia 15/10/21 às 
09:00 horas.

Pregão Presencial nº 67-21 P.A. nº 35903/21 - Obj: R.P. para 
aquis. de cal de pintura - Disputa dia 15/10/21 às 15:00 horas.

Pregão Presencial nº 68-21 P.A. nº 36635/21 - Obj: R.P. para 
aquis. de pedra, pedrisco e bica - Disputa dia 18/10/21 às 
09:00 horas.

Pregão Presencial nº 69-21 P.A. nº 35904/21 - Obj: R.P. para 
aquis. de bloco de concreto - Disputa dia 19/10/21 às 09:00 
horas.

Editais disponíveis 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Aviso - O Município de Hortolândia torna pública a Concorrência 
Pública 07/21 - Edital 214/2021, objeto: Contratação de empresa 
especializada para execução das obras de  recapeamento asfáltico 

em ruas dos bairros Vila Real, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Jardim 
Nova Hortolândia, Jardim Santa Clara do Lago, Loteamento Remanso 
Campineiro, Jardim Everest, Parque Santo André, Residencial Maria de 
Lourdes, Jardim Santa Emília, Jardim Girassol, Jardim Adelaide e Núcleo 
Santa Izabel, no município de Hortolândia – SP, conforme especificações 
contidas no Memorial Descritivo – Anexo I e demais anexos. Período de 
Publicidade do Edital: 01/10/2021 a 03/11/2021 - Data da Sessão Pública: 
03/11/2021 - Horário da Sessão: 09h30min. O Edital e seus anexos poderão 
ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.
br > Acesso rápido> Licitações Fácil Hortolândia > ou junto ao Departamento 
de Suprimentos, Setor de Cadastro da Prefeitura de Hortolândia, localizado 
na Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, Bairro Remanso Campineiro, 
no Município de Hortolândia – SP,  das 08:00 às 17:00 horas, mediante o 
recolhimento aos cofres públicos da importância equivalente ao custo por 
folha da Administração. Hortolândia, 29 de setembro de 2021. Ieda Manzano 
de Oliveira/Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 48/2021 
PROCESSO N.º 88/2021

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI’S), em atendimento à Secretaria de Obras, pelo 
período de 12 (doze) meses. Sessão Pública: 18/10/2021 às 9h, na Rua São 
João, 228 – Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará 
à disposição a partir do dia 01/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2021 
PROCESSO N.º 104/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para limpeza, higienização e 
manutenção de piscinas, pelo período de 12 (doze) meses. Sessão Pública: 20/10/2021 
às 9h, na Rua São João, 228 – Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor 
estará à disposição a partir do dia 01/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 037/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 139/2021. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Materiais de Manutenção para 
a Secretaria de Obras e Serviços Públicos para realização de pequenos reparos e manutenção das 
Vias Pública, Prédios, Praças, Cemitério Municipal, etc., no Município de Araçoiaba da Serra, de 
acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas, conforme Termo de 
Referência contido no Anexo I. O Pregão Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa 
de preços) será realizado em sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico/internet, disponível 
em www.bbmnetlicitacoes.com.br – acesso indicativo no link “Licitações”, conforme datas e horários 
definidos abaixo: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 30/09/2021 às 08h00 até dia 19/10/2021 
às 09h15min. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 19/10/2021 das 09h30min. 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) 
Pregoeiro(a). REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Araçoiaba da Serra, 29 de setembro 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

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 ITATIBA
Pregão Presencial Nº 107/21, Edital Nº 121/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
O registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para aquisição de artefatos de concreto. 
O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 
15/10/21, das 13:30 às 14h, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, nº 600, Jd 
de Lucca.  O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.
itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.11-3183-0655. Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 108/21, Edital Nº 122/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O 
registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de medicamentos para 
cumprimento de ação judicial. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação 
serão recebidos no dia 18/10/21, das 9h às 09:30, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 
600, Jd de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.
itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.11-3183-0655. Maria Ângela C.C. de Lima – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 228/2021 
PROCESSO n° 33.837/2021 - OC: 822400801002021OC00289
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLAN-
TAS DE FLORES DIVERSAS – COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP E COOPERATI-
VAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 30 DE SETEM-
BRO DE 2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 15 DE OUTUBRO DE 2021 - HO-
RÁRIO: 09:00 HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br.O edital completo poderá ser retirado pelo 
site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informações na Comissão Permanen-
te - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-
1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

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

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 18 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.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 080/2021 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL, COM O FORNECIMENTO DE MA-

TERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORIENTE - SP. Abertura: 18/10/2021, às 09h30min. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor preço global. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Rua 
Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 16h00min 
ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br  
ORIENTE/SP, 28 de setembro de 2021. - GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 56/2021 
PROCESSO N.º 106/2021

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de massa asfáltica 
frio (Concreto Asfáltico  Usinado a quente para aplicação a frio – CAUF), 
destinada ao uso da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, pelo período 
de 12 (doze) meses. Sessão Pública: 22/10/2021 às 9h, na Rua São João, 228 
– Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição 
a partir do dia 04/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2.021. OBJETO: Aquisi-
ção de equipamentos com fornecimento e instalação 
de sinalização semafórica, no cruzamento da Rua José 
Bonifácio e Avenida Bom Jesus. DATA DA REALIZAÇÃO: 
Dia 18 de outubro de 2.021, às 08h30min, no Anfiteatro 
da Prefeitura do Município de Descalvado, São Paulo, 
localizado à Rua José Quirino Ribeiro nº 55, Centro. 
RETIRADA DO EDITAL: O Edital completo poderá ser 
retirado na Seção de Licitação, à Rua José Quirino Ribei-
ro, n° 55, Descalvado - SP, no horário das 10 às 16 ho-
ras, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira e, também, 
encontra-se disponível para download no site: www. 
descalvado.sp.gov.br “Licitações – Pregão Presencial”. 
INFORMAÇÕES: Fone: (19) 3583-9316, e/ou e-mail: 
licitacao@descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 28 de se-
tembro de 2.021. ANTÔNIO CARLOS RESCHINI - Prefeito

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO REF: PREGÃO PRESENCIAL 
N°0016/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 7.575/2021, ADJU-
DICO a contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de locação de cilindros com fornecimento de gases medicinais para 
a rede municipal de saúde e oxigenoterapia domiciliar, de acordo com a 
legislação vigente, HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente para 
Julgamento de Licitações para a empresa: ATMOSFERA GASES ESPE-
CIAIS E EPIS LTDA EPP, inscrita no CNPJ n.º 13.134.213/0001-58. Embu 
Guaçu, 29 de setembro de 2021. José Antônio Pereira – Prefeito Municipal 
de Embu Guaçu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS
EXTRATO RESUMIDO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo nº. 054/2021 – Pregão Presencial nº 025/2021 SRP
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de medicamentos, destinados aos pacien-
tes atendidos pelo Município de Mariápolis/SP. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Data do edital: 28 de 
setembro de 2021. Encaminhamento das propostas até 18/10/2021. Sessão pública e fase de lances: 
18/10/2021 às 09:00h – Prédio do Centro Cultural Herothides Belloni do município de Mariápo-
lis/SP. Os interessados em participar do presente certame poderão adquirir o Edital junto à Prefeitura 
Municipal de Mariápolis, na Avenida Prefeito Bernardo Meneghetti, 800 – centro, na cidade de Mariá-
polis/SP, das 8h às 11h e das 13h às 17h, via e-mail pmariapolislicitacao@hotmail.com ou através do 
site http://www.mariapolis.sp.gov.br/. Demais informações poderão ser obtidas por meio do telefone 
(18) 3586-1227, nos mesmos horários mencionados acima. Mariápolis/SP, 28 de setembro de 2021.

RICARDO MITSURO WATANABE - Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO 93/2021
Processo 4139/2021

Encontra-se aberto o presente Pregão que tem por objetivo o regis-
tro de preços para aquisição de cestas básicas. O edital está dispo-
nível no portal da transparência no site: www.portofeliz.sp.gov.br e 
https://bllcompras.com  – aba acesso BLL COMPRAS.
A data de abertura será dia 15 de outubro de 2021 às 09h00min. 
Outras informações poderão ser solicitadas através dos e-mails: 
licitacao02@portofeliz.sp.gov.br e licitacao03@portofeliz.sp.gov.br. 

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2021

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 18 de outubro de 2021, às 09h00 min, através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 049/2021, 
aberto através do Processo nº 067/2021, Edital nº 056/2021, tendo como objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, conforme especificações técnicas contidas 
no edital regulador do certame. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou 
consultados no Paço Municipal na Sala de Licitações, na Rua 21 de Março, 384, Centro, no horário 
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. In-
formações podem ser obtidas através dos telefones: (16) 3256-9104 e (16) 3256-9100.

Santa Ernestina, aos 29 de setembro de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 250/2021 
PROCESSO n° 35.920/2021 - OC: 822400801002021OC00291
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLA-
RES - PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 30 DE SETEMBRO DE 
2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14 DE OUTUBRO DE 2021 - HORÁRIO: 
09:00 HORAS. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br. O edital completo poderá ser re-
tirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informações na Comissão Perma-
nente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 
ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CRISTIANE AMORIM RODRIGUES – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

CONCORRÊNCIA nº 004/2021
Licitação nº 082/2021
Objeto: contratação de serviços de carregamento e transporte de resíduos de construção 
civil (RCC),resíduos de varrição viária, resíduos de móveis, sofás, isopores e materiais des-
cartáveis e destinação final em local devidamente licenciado
Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Licitação Tipo: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
Valor estimado da contratação: R$ 2.504.666,67
Prazo de Execução: 12 (doze) meses
Data de entrega dos envelopes: 05 de novembro de 2021 às 09:00
Data de abertura dos envelopes: 05 de novembro de 2021 às 09:15
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela em-
presa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou 
através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net).Maiores informações 
e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João Jacob Rohwedder nº 41 
- Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 29 DE SETEMBRO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

 

PREGÃO ELETRÔNICO
O Senhor Coronel PM FERNANDO ALENCAR MEDEIROS, Dirigente da UO 18004, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, co-

munica a abertura de licitação do tipo menor preço, Processo nº CPAM5-2021189316, Oferta de Compra Nº 180189000012019OC00815, 
Edital de Pregão (Eletrônico), sob o nº PR-189/0021/21, objetivando a prestação dos serviços de nutrição e alimentação aos policiais 
militares pertencentes ao efetivo do CPA/M-5 (Estado Maior, 4º BPM/M, 16º BPM/M, 23º BPM/M e 49º BPM/M), contemplando a ope-
racionalização e o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para o fornecimento de refeições, assegurando uma alimentação 
balanceada, dentro dos padrões de segurança alimentar, com as condições higiênico-sanitárias adequadas, conforme disposto na Portaria 
CVS nº 5/13, além das demais normas técnicas e sanitárias vigentes, conforme Termo de Referência nº CPAM5- 010/400/21 e apensos, 
que integra este Edital como Anexo I, sob o regime de empreitada por preço unitário, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, pelo Decreto Estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, pelo regulamento Anexo à Resolução n° CEGP-10, de 19 de 
novembro de 2002 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a qual terá como data de início do prazo para envio da proposta 
eletrônica o dia 01 de outubro de 2021 ate o dia 18 de outubro de 2021 as 09:30 horas, com a abertura da Sessão Publica em 18 de outubro 
de 2021 as 09:30 horas, conforme preconiza o inciso II do artigo 21 da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos nº 8.666/93.

COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA REGIÃO CINCO - ZONA OESTE  - CPAM5UGE

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2021
Processo 3158/2021

RETIFICAÇÃO

Encontra-se RETIFICADO o Anexo I – Termo de Referência, do pre-
sente Pregão que tem por objetivo a aquisição de tablets. O edital 
está disponível no portal da transparência no site: www.portofeliz.
sp.gov.br e https://bllcompras.com  – aba acesso BLL COMPRAS.
A nova data de abertura será dia 15 de outubro de 2021 às 
09h00min, na Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro. Outras infor-
mações poderão ser solicitadas através dos e-mails: licitacao02@
portofeliz.sp.gov.br e licitacao03@portofeliz.sp.gov.br.

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 204/2021 - 
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços para fornecimento de materiais 
odontológicos.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
18/10/2021 Às 09h00

O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos 
interessados, pelo site da Prefeitura Municipal 
www.santabarbara.sp.gov.br. 
Endereço Eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste, 29 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

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 061/2021 - PROCESSO Nº 200.972/2021
OBJETO: Aquisição de válvulas de retenção da EEAT-20.
EMPRESA VENCEDORA: INTERCON BRASIL LTDA. ME., no valor global de R$ 
13.800,00. Mogi das Cruzes, em 28 de setembro de 2021. João Jorge da Costa - 
Diretor Geral.

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
PREGÃO 074/2021 - PROCESSO Nº: 201.363/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
outsourcing de impressão.  
Devido à necessidade de correções no edital, essa Autarquia comunica que fica RE-
DESIGNADA para dia 19 de outubro de 2021 às 08h00min a data de recebimento 
das Propostas, que inicialmente estava marcada para o dia 08 de outubro de 2021 às 
08h00, EXCLUSIVAMENTE EM AMBIENTE ELETRÔNICO no endereço http://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. O Edital passará a ser identificado pelo nº 074-2/2021 e po-
derá ser examinado e adquirido, juntamente com seus anexos, no site da Prefeitura 
http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/ a partir de 04 de outubro de 2021. Mogi 
das Cruzes, em 29 de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral 
do Semae. 

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 064/2021 - PROCESSO Nº 201.002/2021 E APENSOS

OBJETO: Registro de preços para aquisição de hidróxido de cálcio.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do Sr. 
Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido a neces-
sidade de correções no edital, fica suspenso “sine die” o recebimento das propostas, 
cuja data estava marcada para até o dia 04 de outubro de 2021, às 08h00min. Após 
as correções, o edital será novamente publicado, com nova data de abertura, e será 
identificado pelo número 064-2/2021. Mogi das Cruzes, em 29 de setembro de 2021. 
JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 546/2021, pro-
cesso 13.881/2021 objetivando o registro de 
preços para aquisição de lanches para distri-
buição aos usuários e eventos.. Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social. 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 informações, en-
contram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 081/2021, 
objetivando a aquisição de cone e anel de concreto, no dia 14 de outubro de 2021, às 09:30 
horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço 
eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. 
Louveira, 29 de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de 
Administração.

Concorrência nº 05/2021 – UASG 200360
Nº Processo nº 08508.001321/2021-65. OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa que consiste na melhor técnica de 
atendimento ao público demandante de passaporte, sem ônus para a Administração, não havendo transferência de recursos 
públicos, para instalação e o funcionamento de 1 (um) Posto de Emissão de Passaportes da Polícia Federal (PEP) em 
Shopping Center localizado no Município de Ribeirão Preto/SP, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, 
estabelecidas no Edital e seus respectivos anexos. DATA DA ABERTURA: 12 de novembro de 2021, às 14:00 horas (horário 
de Brasília). UASG 200360 - EDITAL: Site: www.comprasnet.gov.br.

Ordenador de Despesas

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

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E

 SEGURANÇA PÚBLICA

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 326/2021

Processo Administrativo nº 128422/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.778.607,49 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e sete 
reais e quarenta e nove centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 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

MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU “AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 0020/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 7570/2021 
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL”. Objeto: contratação de empresa especia-
lizada em prestação de serviço de plotagem, conforme especificações con-
tidas no Anexo I do presente Edital. Abertura dos envelopes: 18/10/2021 às 
09h30 Informações: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, atra-
vés do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/ Embu-
-Guaçu, 29 de setembro de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU “AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 0021/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 6.870/2021 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.”. Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento e instalação de alarmes, com as características 
descritas no Anexo I deste Edital. Abertura dos envelopes: 20/10/2021 às 
09h30 Informações: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, atra-
vés do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes. Embu-
-Guaçu, 29 de setembro de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 213/2021
PROCESSO n° 32.116/2021 - OC: 822400801002021OC00232
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATEN-
DIMENTO DA REDE PÚBLICA – PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-
TES DO ANEXO I.
DATA DE INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 30 DE SETEMBRO DE 2021.
DATA/HORA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 15 DE OUTUBRO DE 2021 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informa-
ções na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-
1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDRE GASPARINI SPADARO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE REABERTURA
Pregão Eletrônico nº 215/2021

Processo Administrativo nº 112633/2021
Objeto: Contratação de empresa produtora de vídeo para captação, edição e transmissão de 
demandas jornalísticas, pronunciamentos e coletivas de imprensa, conforme edital e seus anexos.
André Almeida Morais, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são 
inerentes, REABRE o edital da licitação em epígrafe com novas datas conforme segue:
VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA): até o dia 14 de outubro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 15 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 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

AVISO DE LICITAÇÕES:

Pregão Eletrônico nº 22-21 P.A. nº 26159/21 - Obj: Contra-
tação de serviços de Locação de aparelhos para ventilação 
mecânica - Disputa dia 18/10/21 às 15:00 horas.

Pregão Presencial nº 66-21 P.A. nº 34319/21 - Obj: R.P. para 
aquis. de concreto betuminoso - Disputa dia 15/10/21 às 
09:00 horas.

Pregão Presencial nº 67-21 P.A. nº 35903/21 - Obj: R.P. para 
aquis. de cal de pintura - Disputa dia 15/10/21 às 15:00 horas.

Pregão Presencial nº 68-21 P.A. nº 36635/21 - Obj: R.P. para 
aquis. de pedra, pedrisco e bica - Disputa dia 18/10/21 às 
09:00 horas.

Pregão Presencial nº 69-21 P.A. nº 35904/21 - Obj: R.P. para 
aquis. de bloco de concreto - Disputa dia 19/10/21 às 09:00 
horas.

Editais disponíveis 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Aviso - O Município de Hortolândia torna pública a Concorrência 
Pública 07/21 - Edital 214/2021, objeto: Contratação de empresa 
especializada para execução das obras de  recapeamento asfáltico 

em ruas dos bairros Vila Real, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Jardim 
Nova Hortolândia, Jardim Santa Clara do Lago, Loteamento Remanso 
Campineiro, Jardim Everest, Parque Santo André, Residencial Maria de 
Lourdes, Jardim Santa Emília, Jardim Girassol, Jardim Adelaide e Núcleo 
Santa Izabel, no município de Hortolândia – SP, conforme especificações 
contidas no Memorial Descritivo – Anexo I e demais anexos. Período de 
Publicidade do Edital: 01/10/2021 a 03/11/2021 - Data da Sessão Pública: 
03/11/2021 - Horário da Sessão: 09h30min. O Edital e seus anexos poderão 
ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.
br > Acesso rápido> Licitações Fácil Hortolândia > ou junto ao Departamento 
de Suprimentos, Setor de Cadastro da Prefeitura de Hortolândia, localizado 
na Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, Bairro Remanso Campineiro, 
no Município de Hortolândia – SP,  das 08:00 às 17:00 horas, mediante o 
recolhimento aos cofres públicos da importância equivalente ao custo por 
folha da Administração. Hortolândia, 29 de setembro de 2021. Ieda Manzano 
de Oliveira/Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

A5gazetasp.com.br
Quinta-feira, 30 De setembro De 2021 Brasil + Mundo

 A Em depoimento à CPI da 
Covid, nesta quarta-feira 
(29), o empresário bolsona-
rista Luciano Hang negou 
que tivesse mentido em ví-
deo sobre o tratamento de 
sua mãe, Regina Hang, que 
morreu de Covid-19.

Regina morreu após lu-
tar contra a Covid-19, in-
ternada em um hospital da 
rede Prevent Senior. Lucia-
no depois gravou um vídeo 
afirmando que ela poderia 
estar viva se tivesse recebi-
do tratamento preventivo.

“Eu sempre falo: não 
podemos mais cuidar de 
quem morreu, mas pode-
mos cuidar de quem está 
vivo. Tome a decisão acer-
tada. Eu me cobro hoje que 
eu poderia ter salvado a mi-
nha mãe, de repente, se eu 
tivesse feito o preventivo, 
será que nós não podería-
mos ter feito isso? E agora 
eu fico me perguntando, e 
se eu tivesse feito, será que 
ela não estaria viva? Reflita. 
Obrigado”, disse no vídeo. Empresário Luciano Hang abordou na CPI, entre outros temas, a morte da mãe por Covid-19

 LEOPOLDO SILVA/AGÊNCIA SENADO

Luciano Hang nega ter mentido 
sobre tratamento da mãe

CPI DA COVID. Dono da Havan foi o último a depor em meio a uma conturbada audiência nesta quarta (29)

No entanto, durante as 
investigações da CPI sobre 
a Prevent Senior, foi cons-
tatado no prontuário mé-
dico de Regina Hang que 
ela recebeu remédios sem 
eficácia comprovada para 
o tratamento da Covid-19, 
como a hidroxicloroquina.

Questionado sobre o as-
sunto, Hang afirmou que os 
senadores foram induzidos 
ao erro e que ele, no vídeo, 
se referia a medidas que po-
deriam ter sido adotadas 
antes da infecção pelo novo 
coronavírus. Ele disse que 
poderia fortalecer a imuni-
dade de sua mãe, com vi-
taminas e outros medica-
mentos.

Hang tentou explicar 
que nunca disse que Regi-
na não havia recebido o “kit 
Covid” durante o período de 
internação. “Preventivo não 
é precoce”, afirmou o em-
presário. “Eu vou desenhar: 
preventivo é uma coisa e 
[tratamento] inicial é outra. 
São duas coisas diferentes.”

 A O empresário bolsonaris-
ta Luciano Hang afirmou que 
nunca financiou a dissemina-
ção de fake news e também 
que não é negacionista em as-
suntos relativos à pandemia 
do novo coronavírus.

“Nunca financiei fake news 
e não sou negacionista”, afir-
mou.

Os membros da comissão 
afirmam ter em mãos docu-
mentos que mostram a atua-
ção financeira do empresário 
para bancar grupos que espa-
lham fake news nas redes so-
ciais.

O empresário, em respos-
ta ao relator Renan Calheiros 

Dono da Havan confirma 
contas e offshores no exterior
Durante depoimento, o empresário também afirmou que suas 
críticas à CPI da Covid tem caráter simplesmente humorístico

(MDB-AL), confirmou que tem 
contas no exterior.

“Temos contas no exterior, 
offshore no exterior, devem ser 
duas ou três, todas declaradas 
na receita federal”, afirmou.

O presidente da comissão, 
Omar Aziz (PSD-AM), afirmou 
que a comissão “tem indícios 
que vossa senhoria usa suas 
contas no exterior para finan-
ciar fake news”

Em outra parte da CPI,  Aziz 
(PSD-AM), afirmou que o em-
presário bolsonarista Luciano 
Hang “age monstruosamen-
te” ao propagar notícias falsas a 
respeito da pandemia do novo 
coronavírus.

 A Pelo menos um sintoma 
de Covid-19 de longo prazo 
foi encontrado em 37% dos 
pacientes de três a seis meses 
depois da infecção pelo novo 
coronavírus, mostrou um es-
tudo amplo da Universidade 
de Oxford e do Instituto Na-
cional de Pesquisas de Saúde 
nesta quarta-feira (29).

Entre os sintomas mais co-
muns estão problemas respi-
ratórios, fadiga, dor e ansie-
dade, disse a Universidade de 
Oxford depois de investigar 
sintomas em mais de 270 mil 
pessoas que se recuperam da 
doença.

Os sintomas se revelaram 
mais frequentes em pessoas 
que foram hospitalizadas e li-
geiramente mais comuns en-
tre mulheres, de acordo com 
a pesquisa.

Covid pode durar 
meses em pacientes

Ele não revelou causas de-
talhadas, gravidade ou dura-
ção dos sintomas da covid lon-
ga, mas indicou que pessoas 
mais velhas e homens tiveram 
mais dificuldades respiratórias 
e problemas cognitivos, en-
quanto jovens e mulheres ti-
veram mais dores de cabeças, 
sintomas abdominais e ansie-
dade ou depressão.

“Precisamos identificar os 
mecanismos subjacentes aos 
diversos sintomas que podem 
afetar os sobreviventes”, dis-
se Paul Harrison, professor da 
Universidade de Oxford que 
comandou o estudo.

“Essa informação será es-
sencial se for para evitar ou tra-
tar eficazmente as consequên-
cias de saúde de longo prazo 
da covid-19”, acrescentou. (AB)

Os senadores apontaram 
que o empresário estaria 
“jogando com as palavras”, 
para evitar admitir even-
tual mentira.

Hang depois disse que 
sua mãe, após ter diagnos-
ticada a Covid-19, porém 
ainda antes da internação, 
começou a tomar os me-
dicamentos do “kit Covid”. 
Citou como exemplo a clo-
roquina, ivermectina e a 
azitromicina.

O empresário bolsona-
rista disse ainda que não 
aceitaria que a morte de 
sua mãe, Regina Hang, víti-
ma de Covid-19, fosse usada 
politicamente.

“Imaginem o quanto é 
duro para mim ver a mor-
te da minha mãe ser usada 
politicamente de forma tão 
vil, baixa e desrespeitosa, por 
isso não aceito qualquer des-
respeito à memória da mi-
nha mãe”, afirmou. “Tenho a 
consciência tranquila de que, 
como filho, sempre fiz o me-
lhor por ela”.

Luciano Hang, antes de co-
meçar o depoimento, se re-
cusou a fazer o juramento de 
falar apenas a verdade em seu 
depoimento à CPI da Covid.

Hang havia dito que não 
solicitou habeas corpus ao 
Supremo Tribunal Federal, 
porque não teria nada a te-
mer.

“Nada melhor do que sen-
tar na frente de juiz, promo-
tor e delegado e ter a verdade 
ao seu lado”.  (FP)

 A A Justiça do Rio de Janei-
ro confirmou nesta terça que 
a ex-deputada federal Florde-
lis dos Santos e outros nove 
acusados de envolvimento na 
morte do pastor Anderson do 
Carmo serão submetidos a júri 
popular.

A vítima, então casada com 
Flordelis, foi morta a tiros em 
casa, em junho de 2019, na ci-
dade de Niterói, logo após esta-
cionar o carro na casa da famí-
lia, minutos depois de chegar 
acompanhada da ex-parla-
mentar.

A decisão é da 2ª Câmara 
Criminal do TJ. Os desembar-
gadores negaram os recursos 
da ex-deputada federal e de 
outros seis réus contra a deci-
são para submetê-los a júri po-
pular. Os magistrados acom-
panharam o voto do relator, 
desembargador Celso Ferrei-
ra Filho.

Flordelis e nove acusados pela 
morte de pastor vão a júri 

Justiça do Rio confirmou que a ex-deputada Flordelis é acusada de 
participar da morte do ex-marido e será submetida a júri popular

 FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

No recurso apresentado 
pela defesa de Flordelis, além 
de mudar a sentença, tam-
bém foi requerida a nulida-
de do processo “pela ausência 
de certeza quanto à materiali-

dade do crime de homicídio 
tentado”. Mas o relator negou, 
defendendo que a justiça tem 
indícios mínimos de autoria 
e materialidade do homicídio 
pela ex-deputada. (AB)

 A O Senado aprovou na 
terça-feira (28), em votação 
simbólica, o projeto de lei 
que estabelece que o Cadas-
tro de Pessoas Físicas (CPF) 
será o “número único e sufi-
ciente” para identificação do 
cidadão em todos os bancos 
de dados do poder público. 
O relator do projeto, sena-
dor Esperidião Amin (PP-SC), 
acatou duas emendas apre-
sentadas ao texto e, com a 
mudança, o texto retorna à 
Câmara dos Deputados para 
nova análise.

Amim explicou que o pro-
jeto não invalida os demais 
documentos de identifica-
ção. “O objetivo da proposi-
ção é estabelecer um único 
número ao cidadão para que 
ele possa ter acesso aos seus 
prontuários no SUS [Sistema 
Único de Saúde]; aos siste-
mas de assistência e previ-

CPF pode ser único número 
de identificação em projeto

dência social, tais como Bolsa 
Família, Benefício de Presta-
ção Continuada e registros 
no INSS; às informações fis-
cais e tributárias; ao exercí-
cio das obrigações políticas, 
como alistamento eleitoral e 
voto”, disse.

Pelo texto aprovado no Se-
nado, o número de inscrição 
no CPF deverá constar nos 

cadastros e nos documentos 
de órgãos públicos, no regis-
tro civil de pessoas naturais 
ou nos conselhos profissio-
nais, como certidões de nas-
cimento, casamento ou óbito; 
no Documento Nacional de 
Identificação (DNI); no Nú-
mero de Identificação do Tra-
balhador (NIT); no registro no 
Programa de Integração So-
cial (PIS) ou no Programa de 
Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep); no 
Cartão Nacional de Saúde; no 
título de eleitor; na Carteira 
de Trabalho e Previdência So-
cial (CTPS); na Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH); no 
certificado militar; na cartei-
ra profissional; e em “outros 
certificados de registro e nú-
meros de inscrição existentes 
em bases de dados públicas 
federais, estaduais, distritais 
e municipais”. (AB)

Em texto 
aprovado no 
Senado, o CPF 
deve constar em 
órgãos públicos, 
registro civil 
e conselhos 
profissionais

A CPI da Covid divulgou 
um vídeo no qual o empresá-
rio questionou os números de 
mortes em decorrência da Co-
vid-19. Hang afirma que depu-
tados invadiram hospitais de 
campanha e que eles estavam 
vazios, diferente do que seria 
noticiado pela mídia. Em se-
guida, questiona o método de 
notificação.

O empresário então convi-
da para uma transmissão ao 
vivo, com o tema “A verdade 
por trás dos números”.

“Querem o Brasil liquidado 
economicamente, todo mun-
do quebrado e as pessoas psi-
cologicamente afetadas”, afir-

mou no vídeo.
O presidente da comissão 

então reagiu e passou a atacar 
o depoente.

“Isso é monstruoso, é 
monstruoso. Você age mons-
truosamente”, afirmou Aziz.

DESCONVERSOU.
Durante depoimento na CPI 
da Covid, o empresário bol-
sonarista Luciano Hang afir-
mou que suas críticas à CPI 
da Covid tem caráter simples-
mente humorístico.

Hang foi questionado di-
retamente pelo relator Renan 
Calheiros (MDB-AL) sobre suas 
postagens contra a comissão e 
seus membros.

“Não [foi uma crítica], sena-
dor. Mas também temos que 
ter senso de humor. Nós bra-
sileiros estamos com elástico 
muito esticado”, afirmou.

“Daqui a pouco não vai 
mais ter programa de humor”, 
disse, acrescentando que o hu-
mor é para ele uma forma de se 
comunicar. (FP)
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Edital de Leilão Extrajudicial - Normas e Condições Gerais de Venda de Imóveis  - 1. DO VENDEDOR - BANCO INTER S.A., instituição financeira, inscrita no CNPJ sob nº 
00.416.968/0001-01, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, na Avenida Barbacena, nº 1.219, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30.190-131, endereço eletrônico: gestao.
ativos@bancointer.com.br, representada nos termos de seu Estatuto Social, doravante denominado “VENDEDOR”. 2. DAS INFORMAÇÕES SOBRE O LEILÃO E O LEILOEIRO 
OFICIAL - 2.1. LEILOEIRO OFICIAL: Dora Plat. 2.2. NÚMERO DE MATRÍCULA DO LEILOEIRO: JUCESP nº 744. 2.3. EMPRESA RESPONSÁVEL: Zukerman Leilões. 2.4. SITE DO LEI-
LOEIRO: www.zukerman.com.br. 2.5. ENDEREÇO ELETRÔNICO DO LEILOEIRO: contato@zukerman.com.br 2.6. ENDEREÇO COMERCIAL DO LEILOEIRO: Av. Angélica, 1.996, 6º 
andar, Higienópolis, São Paulo/SP. 2.7. DATA E HORA DA SESSÃO DE LEILÃO: 8 de outubro de 2021 às 11:00. 2.8. LOCAL DA SESSÃO DO LEILÃO: Av. Angélica, 1.996, 6º andar, 
Higienópolis, São Paulo/SP. 2.9. REALIZAÇÃO DO LEILÃO: O leilão poderá ser presencial, online ou simultâneo (presencial e online), observado o disposto neste Edital. 3. DO 
OBJETO - 3.1. Constitui objeto do presente Instrumento o(s) Imóvel(is) relacionado(s) no “Anexo nº 1 – Do(s) Imóvel(is)” deste Edital. 4. DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO - 4.1. 
DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS - 4.1.1. Poderão participar deste Leilão Extrajudicial pessoas físicas ou jurídicas que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 4.1.2. 
O(s) interessado(s) em participar do leilão poderão fazê-lo nas modalidades PRESENCIAL, ONLINE por meio do site do LEILOEIRO OFICIAL indicado no Item nº 2 ou SIMULTÂ-
NEO (Presencial e Online) observado o disposto neste Edital. 4.1.2.1. O(s) interessado(s) em participar do leilão em qualquer das modalidades descritas acima, deverá(ão) 
ter capacidade, autoridade e legitimidade para assumir todas as responsabilidades e obrigações dispostas neste Edital de Leilão, nos termos das Leis que compõem o orde-
namento jurídico brasileiro. 4.1.2.2. Menores de 18 (Dezoito) anos só poderão adquirir o(s) imóvel(is) se emancipados ou assistidos/representados por seu representante 
legal, nos termos do Item nº 4.1.5, assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 4.1.3. Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo(s) interessado(s) para 
participação no leilão (PRESENCIAL, ONLINE ou SIMULTÂNEO) implicará na apresentação/envio dos documentos listados abaixo ao LEILOEIRO OFICIAL, essenciais para a 
participação no leilão (cópia simples acompanhada dos originais para conferência ou cópia autenticada dos documentos): a) Se PESSOA FÍSICA: a.1) Documento de Identifi-
cação vigente legível: Carteira de Identidade (RG); Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Registro Nacional de Estrangeiro (RNE); Passaporte; ou Carteira profissional (serão 
aceitas somente OAB, CRM, CREA, CRA e CRC), com CPF (Cadastro de Pessoa Física); Obs.: No caso de CNH, RNE e Passaporte deve-se observar a validade no documento. a.2) 
Comprovante de Endereço (Validade: 90 dias); a.3) Certidão de Registro Civil vigente: a.3.1) Se solteiro/viúvo/divorciado/desquitado/separado (qualquer estado civil diferen-
te de casado): Certidão de nascimento e Declaração de Estado Civil (Existência ou não de união estável), ambas com Validade de 90 dias a.3.2) Se casado: Certidão de casa-
mento (Validade: 90 dias); Obs.: Para casamentos realizados no exterior, deve-se apresentar cópia da certidão de casamento e a tradução emitida pelo consulado; b) Se 
PESSOA JURÍDICA: b.1) Documentação da empresa: b.1.1) Se S/A (Sociedade Anônima): Estatuto social e ata de posse/eleição da atual diretoria. b.1.2) Se LTDA (Sociedade 
Limitada): Contrato Social e última alteração contratual, conforme último arquivamento na Junta comercial. b.1.3) Se EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limi-
tada): Ato constitutivo. b.2) Certidão Simplificada da Junta Comercial (Validade: 30 dias). b.3) Documento de Identificação vigente do(s) representante(s) legal(s) ou procura-
dor(es): Carteira de Identidade (RG); Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Registro Nacional de Estrangeiro (RNE); Passaporte; ou Carteira profissional (serão aceitas so-
mente OAB, CRM, CREA, CRA e CRC), com CPF (Cadastro de Pessoa Física); Obs.: (i) No caso de CNH, RNE e Passaporte deve-se observar a validade no documento; (ii) Em 
caso de representação por meio de procuração, será necessária a apresentação/envio da mesma, conforme disposto no Item nº 4.1.5 abaixo. 4.1.4. Será exigida a mesma 
documentação do Item nº 4.1.3 para o cônjuge/companheiro(a) do(s) ARREMATANTE(S), se houver. 4.1.5. Em caso de representação, será necessária a apresentação/envio 
de procuração pública, tendo em vista o disposto no artigo 108 do Código Civil Brasileiro de 2002, constando os poderes específicos para: dar lance em leilão extrajudicial de 
imóvel, assinar e retirar ata ou carta de arrematação, receber, aceitar, outorgar e assinar, em nome do outorgante, contrato particular com força de escritura pública e/ou 
escritura pública de compra e venda com as cláusulas, condições, e solenidades de estilo e mais as que convencionar, pagar taxas, impostos e demais emolumentos devidos, 
solicitar quitações, preencher e assinar guias, termos, requerimentos diversos, declarações, comprovantes e demais papéis necessários, juntar, apresentar e retirar papéis e 
documentos, receber e dar quitação, representar o outorgante amplamente perante as repartições públicas, federais, estaduais, municipais, e autárquicas em geral, inclusi-
ve cartórios, podendo requerer subdivisões e unificações, notadamente, junto aos cartórios de registro imobiliário competentes, assinando e promovendo todos os docu-
mentos necessários, prestar declarações e esclarecimentos, cumprir exigências, melhor descrever e caracterizar o imóvel arrematado, com áreas, divisas, metragens, con-
frontações e limites, matrículas ou transcrições, podendo ainda representá-lo em todos os atos que sejam necessários, pagar e receber quaisquer quantias a qualquer título 
ou proveniência que lhes sejam devidas ou destinadas, dando e recebendo quitação, prestar declarações de qualquer natureza, assinar contratos, plantas, recibos ou termos 
de quitação, aditamento, retificações, rerratificações, receber notificações, intimações, praticar todos os demais atos necessários ao mais amplo e fiel desempenho deste 
mandato, em relação ao imóvel objeto da arrematação. 4.1.6. A não apresentação/envio dos documentos especificados neste Item nº 4 ao LEILOEIRO OFICIAL no prazo es-
tabelecido, implicará na imediata desqualificação do(s) interessado(s) para participação no leilão, em qualquer das modalidades aqui previstas, não podendo o(s) mesmo(s), 
em hipótese alguma, alegar(em) desconhecimento desta possibilidade. 4.2. DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO PRESENCIAL - 4.2.1. A modalidade PRESENCIAL ocorre mediante 
comparecimento do(s) interessado(s) ao local do leilão, na data e horário estabelecidos no Item nº 2 deste Edital. 4.2.2. Na modalidade PRESENCIAL a apresentação dos 
documentos ocorre no início da sessão de leilão, salvo disposição expressa em sentido contrário. 4.3. DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO ONLINE - 4.3.1. A modalidade ONLINE 
será realizada pela internet através do site do LEILOEIRO OFICIAL mediante cadastro e habilitação prévia por parte do(s) interessado(s). 4.3.2. Serão aceitos lances via inter-
net, com participação online do(s) interessado(s), por meio de acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do LEILOEIRO OFICIAL, por meio de seu site, 
estando o(s) interessado(s) sujeito(s) integralmente às condições dispostas neste Edital de Leilão. 4.3.3. Para acompanhamento do leilão e participação de forma online, 
deverá(ão) o(s) interessado(s) efetuar(em) cadastro prévio no site do LEILOEIRO OFICIAL indicado no Item nº 2, enviar a documentação listada no Item nº 4.1.3, bem como 
anuir às regras de participação dispostas no site para obtenção de “login” e “senha”, o qual validará e homologará os lances em conformidade com as disposições do Edital. 
4.3.4. Para participação do leilão na modalidade ONLINE, o(s) interessado(s) deverá(ão) estar com seu CPF (Cadastro de Pessoa Física) /CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica) em situação regular junto à Receita Federal do Brasil, bem como não haver restrições no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e SERASA, sob pena de desfazimento 
do negócio. 4.4. DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO SIMULTÂNEO (PRESENCIAL e ONLINE) - 4.4.1. Na modalidade SIMULTÂNEO, o leilão será realizado pelo meio presencial e onli-
ne ao mesmo tempo. O auditório presencial irá interagir com os usuários online e todos os lances serão validados em tempo real, tanto os presenciais quanto os online. 4.4.2. 
Os lances oferecidos online no ato do pregão serão apresentados junto com os lances obtidos no auditório e não garantem direitos ao(s) proponente(s)/arrematante(s) em 
caso de recusa do LEILOEIRO OFICIAL ou por qualquer outra ocorrência, tais como, queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras ocorrências, 
sejam quais forem os motivos, posto que sejam apenas facilitadoras de oferta, com os riscos naturais às falhas ou impossibilidades técnicas, imprevisões e intempéries, que 
são assumidos com exclusividade pelo(s) interessado(s) ao optar por esta forma de participação, não sendo cabível qualquer reclamação a respeito. 4.4.3. Aplicam-se as 
disposições dos itens nº 4.2 e 4.3 quanto à modalidade SIMULTÂNEO. 5. DOS LANCES - 5.1. DAS POSSIBILIDADES DE OFERTAS - 5.1.1. O(s) interessado(s) em participar do 
leilão poderão ofertar lances nas seguintes hipóteses: a) No leilão PRESENCIAL; ou b) No leilão ONLINE por meio do site do LEILOEIRO, observado o disposto no Item nº 4.3; 
ou c) No leilão SIMULTÂNEO, observado o disposto no Item nº 4.4; ou d) Mediante o preenchimento e envio da “Proposta para a Compra de Imóvel(is)” (Anexo nº 2) no en-
dereço comercial ou por meio do e-mail do LEILOEIRO OFICIAL constantes do Item nº 2, observado o disposto nos Itens nº 5.5 e 7.2 deste Edital. e) Mediante lances condi-
cionais, conforme Item nº 5.6 deste Edital. 5.2. DOS LANCES NO LEILÃO PRESENCIAL - 5.2.1. Os lances são verbais e deverão ser ofertados no leilão pelo(s) interessado(s) ou 
seu(s) procurador(es), esses devidamente investidos por procuração específica nos termos do Item nº 4.1.5. 5.3. DOS LANCES NO LEILÃO ONLINE - 5.3.1. Os lances são rea-
lizados pelo site do LEILOEIRO OFICIAL, por meio de acesso identificado, na data e horário estabelecidos no item nº 2, observado o disposto no Item nº 4.3 deste Edital. 
5.3.1.1. Lances prévios (e durante o leilão) podem ser enviados pela internet, através do site do LEILOEIRO, desde que os usuários estejam previamente habilitados, com a 
devida documentação enviada, nos termos deste Edital. 5.3.2. A forma e procedimento sobre os lances serão estabelecidos e disponibilizados pelo LEILOEIRO OFICIAL, de-
vendo o(s) interessado(s) se informarem junto ao mesmo das regras para participação. 5.3.3. Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS, de modo que o Usu-
ário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, sendo que os lances não poderão ser anulados e/ou cancelados salvo em virtude de decisão judicial tran-
sitada em julgado. 5.3.4. O VENDEDOR poderá, a qualquer momento, mediante comunicado direcionado ao LEILOEIRO OFICIAL via e-mail, suspender o leilão, em razão de 
ordem judicial ou a seu critério. O LEILOEIRO OFICIAL será o responsável por informar ao(s) interessados sobre a suspensão solicitada pelo VENDEDOR. Nestes casos, a em-
presa responsável pelo leilão, o LEILOEIRO OFICIAL e o VENDEDOR estarão isentos de qualquer responsabilidade, ficando o(s) ARREMATANTE(S) ciente(s) da suspensão do 
leilão, renunciando, desde já, a qualquer direito ou ação, não podendo em hipótese alguma solicitar a reposição exata do bem e/ou alegar desconhecimento desta possibli-
dade. 5.4. DOS LANCES NO LEILÃO SIMULTÂNEO - 5.4.1. Aplicam-se as disposições dos itens nº 5.2 e 5.3 quanto aos lances no LEILÃO SIMULTÂNEO. 5.5. DOS LANCES POR 
MEIO DE PROPOSTA PARA A COMPRA - 5.5.1. A(s) proposta(s) será(ão) apresentada(s) conforme o Modelo de Proposta para a Compra e para os Lances Condicionais (Anexo 
nº 2), preenchido de forma legível, não se admitindo rasuras, emendas ou entrelinhas. 5.5.2. A proposta para a Compra deverá ser encaminhada em até 24h (vinte e quatro 
horas) anteriores ao leilão, diretamente para o endereço comercial ou por meio do e-mail do LEILOEIRO OFICIAL constantes do Item nº 2, bem como ser acompanhada dos 
documentos previstos nos itens nº 4.1.3 e/ou 9.2.1.1 deste Instrumento, de acordo com a forma de pagamento. 5.5.2.1. O LEILOEIRO OFICIAL não responderá pelo eventual 
não recebimento de proposta e/ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 5.5.3. A proposta para a Compra estará sujeita à análise e aprovação do VENDE-
DOR, ficando a exclusivo critério deste a realização ou não da venda, sem que a sua negativa lhe acarrete quaisquer ônus ou penalidades. 5.5.3.1. O(s) proponente(s) decla-
ra(m) ter ciência de que a proposta feita não caracteriza direito adquirido e, portanto, desde já renuncia(m) a qualquer valor requerido a título de indenização e/ou reem-
bolso, qualquer direito ou qualquer ação, não podendo, em hipótese alguma, alegar desconhecimento desta possibilidade. 5.5.3.2. Ao VENDEDOR é reservado o direito de 
solicitar, a seu único critério, outros documentos para fins de formalização/registro da compra e venda. 5.5.3.3. Não havendo a aprovação pelo VENDEDOR, o LEILOEIRO 
OFICIAL comunicará ao(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S), no endereço de e-mail indicado na proposta enviada, sobre a negativa, bem como oportunizará ao(s) mes-
mo(s) a opção de realizar uma contraproposta, caso seja de interesse do PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) e o imóvel esteja disponível para a venda. 5.5.3.4. Aprovada a 
proposta pelo VENDEDOR, o LEILOEIRO OFICIAL comunicará ao(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S), no endereço de e-mail indicado na proposta enviada, sobre a aprova-
ção, anexando a Ata de Arrematação a ser assinada com reconhecimento de firma pelo(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) no prazo de 5 (cinco) dias contados do envio 
do referido e-mail. Deverá(ão) ser encaminhado(s) também o(s) comprovante(s) de pagamento do valor aprovado na proposta, a depender da forma de pagamento escolhi-
da, bem como da comissão do LEILOEIRO OFICIAL. 5.6. DOS LANCES CONDICIONAIS - 5.6.1. Quando o maior lance oferecido não atingir o valor mínimo definido pelo VENDE-
DOR, o LEILOEIRO OFICIAL poderá acolher “lances condicionais” os quais estarão sujeitos a posterior aprovação pelo VENDEDOR, nos termos do Item nº 9.2, sem prejuízo 
das demais disposições deste Edital. 5.6.1.1. Tais lances deverão ser acompanhados dos documentos previstos nos itens nº 4.1.3 e/ou 9.2.1.1 deste Instrumento, de acordo 
com a forma de pagamento, a fim de que o VENDEDOR possa fazer a referida análise. 5.6.1.2. O(s) lance(s) será(ão) apresentado(s) conforme o Modelo de Proposta para a 
Compra e para os Lances Condicionais (Anexo nº 2), preenchido de forma legível, não se admitindo rasuras, emendas ou entrelinhas. 5.6.2. Os “lances condicionais” serão 
válidos pelo prazo de 10 (dez) dias úteis após a data do leilão, podendo o VENDEDOR não aprovar o valor ofertado, sem ser necessário oferecer para tanto, qualquer justifi-
cativa. Neste caso, o lance será desconsiderado, não sendo devido qualquer valor pelo(s) proponente(s). 5.6.2.1. O(s) proponente(s) declara(m) ter ciência de que os lances 
ofertados não caracterizam direito adquirido e, portanto, desde já renuncia(m) a qualquer valor requerido a título de indenização e/ou reembolso, qualquer direito ou 
qualquer ação, não podendo, em hipótese alguma, alegar desconhecimento desta possibilidade. 5.6.2.2. Ao VENDEDOR é reservado o direito de solicitar, a seu único critério, 
outros documentos para fins de formalização/registro da compra e venda. 5.6.2.3. Aplicam-se a esta modalidade de oferta de lances o disposto nos Itens nº 5.5.3.3 e 5.5.3.4. 
5.6.3. No caso de desistência ou arrependimento do lance ou proposta efetuada, dentro do período descrito no Item nº 5.6.2, o(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) fica-
rá(ão) obrigado(s) a pagar o valor da comissão devida ao LEILOEIRO OFICIAL no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, salvo disposição expressa pelo 
VENDEDOR em sentido contrário. 5.6.4. Poderá o LEILOEIRO OFICIAL emitir título de crédito (Boleto) para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta 
de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39 do Decreto nº 21.981/1932. 5.6.5. Na eventualidade de lance mínimo igual a 0 (zero), todos os 
lances serão considerados como condicionais, devendo seguir todas as regras pertinentes a esta modalidade. 6. DA CONDUÇÃO DO LEILÃO - 6.1. DAS REGRAS GERAIS - 6.1.1. 
A ordem do pregão dos lotes ficará a critério do LEILOEIRO OFICIAL. 6.1.2. Na sucessão de lances, a diferença entre os valores ofertados (incremento) não poderá ser inferior 
à quantia fixa indicada pelo LEILOEIRO OFICIAL no início da arrematação de cada lote de bens. 6.1.3. Fica reservado ao VENDEDOR, sem necessidade de aviso prévio, o direi-
to de alterar a composição e/ou agrupamento de lotes do leilão, antes ou durante a realização do mesmo, bem como incluir ou excluir lotes, sem que isso importe qualquer 
direito a indenização ou reparação. 6.2. DA CONDUÇÃO DO LEILÃO PRESENCIAL - 6.2.1. A condução do leilão será definida pelo LEILOEIRO OFICIAL, sendo de sua responsa-
bilidade divulgar ao(s) interessado(s) o procedimento que será adotado, bem como esclarecer eventuais dúvidas. Caberá ainda ao(s) interessado(s), se informar(em) sobre 
a forma de condução do leilão. 6.3. DA CONDUÇÃO DO LEILÃO ONLINE - 6.3.1. A condução do leilão será definida pelo LEILOEIRO OFICIAL, sendo de sua responsabilidade 
divulgar ao(s) interessado(s) o procedimento que será adotado, bem como esclarecer eventuais dúvidas. Caberá ainda ao(s) interessado(s), se informar(em) sobre a forma 
de condução do leilão. 6.4. DA CONDUÇÃO DO LEILÃO SIMULTÂNEO 6.4.1. Aplicam-se as disposições dos itens nº 6.2 e 6.3 quanto aos lances no LEILÃO SIMULTÂNEO, caben-
do ao(s) interessado(s) se informar(em) sobre a forma de condução do leilão. 7. DOS VALORES E DAS FORMAS DE PAGAMENTO - 7.1. DOS VALORES - 7.1.1. O(s) imóvel(is) 
serão vendidos a quem maior lance oferecer, desde que iguais ou superiores aos valores mínimos determinados pelo VENDEDOR, conforme Anexo nº 1 deste Edital. 7.1.2. 
O recebimento de proposta para a arrematação de imóvel em valor inferior ao do lance mínimo não vincula o VENDEDOR que poderá recusá-la a seu exclusivo critério. 7.2. 
DAS FORMAS DE PAGAMENTO - 7.2.1. O(s) imóvel(is) está(ão) sendo ofertado(s) para pagamento: a) à VISTA; b) FINANCIADO pelo VENDEDOR ou c) FINANCIADO por outra 
Instituição Financeira de escolha do(s) ARREMATANTE(S) nas condições abaixo descritas, observado o disposto no Item nº 9 deste Edital: a) Pagamento à VISTA: Para o(s) 
imóvel(is) vendidos com status de OCUPADO e DESOCUPADO. b) Pagamento FINANCIADO pelo VENDEDOR: Para o(s) imóvel(is) vendidos com status de OCUPADO e DESO-
CUPADO na forma abaixo: 

OPÇÕES DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

STATUS DE OCUPAÇÃO SINAL MÍNIMO Nº DE PARCELAS MENSAIS JUROS AO MÊS CORREÇÃO MENSAL

DESOCUPADO 30% 24 A 240 PARCELAS MENSAIS 8% AO ANO IPCA

OCUPADO 50% 24 A 240 PARCELAS MENSAIS 8% AO ANO IPCA

c) FINANCIADO por outra Instituição Financeira de escolha do(s) ARREMATANTE(S): Para o(s) imóvel(is) vendidos com status de DESOCUPADO. 

OPÇÕES DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

STATUS DE OCUPAÇÃO SINAL MÍNIMO

DESOCUPADO 30%

7.2.2. Não é permitida a utilização de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), cartas de crédito ou de consórcio para financiamento imobiliário de imóveis OCUPA-
DOS. Para imóveis DESOCUPADOS, deverá haver consulta ao LEILOEIRO OFICIAL. 8. DA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO - 8.1. DO PAGAMENTO NO LEILÃO PRESENCIAL - 8.1.1. 
No momento da arrematação o(s) ARREMATANTE(S) deverá(ão) entregar ao funcionário indicado pelo LEILOEIRO OFICIAL, os documentos relacionados no Item nº 4 do 
Edital. 8.1.2. Após a participação no leilão, o ARREMATANTE declarado vencedor deverá apresentar-se na área de atendimento para assinar a ata de Arrematação e realizar 
o pagamento na seguinte forma: a) TED (Transferência Eletrônica Disponível) para pagamento da importância equivalente ao sinal (Na hipótese de pagamento FINANCIADO 
pelo VENDEDOR ou por outra Instituição Financeira) ou, quando for o caso, a totalidade do valor da proposta (Na hipótese de pagamento À VISTA), nos termos do Item nº 
8.1.4; e b) TED (Transferência Eletrônica Disponível) ou outro meio disponibilizado pelo LEILOEIRO OFICIAL para pagamento à vista no valor de 5% (cinco por cento) do valor 
da arrematação referente à comissão do LEILOEIRO OFICIAL. 8.1.3. Caberá ao(s) ARREMATANTE(S), o pagamento adicional ao LEILOEIRO OFICIAL da comissão legal de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor total do(s) bem(s) arrematado(s) no prazo e forma estabelecida pelo LEILOEIRO OFICIAL. 8.1.4. Deverá(ão) os ARREMATANTE(S) efetuar(em) 
o pagamento descrito no Item nº 8.1.2, “a”, via TED (Transferência Eletrônica Disponível), no prazo de até 2 (dois) dias úteis a contar da assinatura da Ata de Arrematação, na 
conta corrente nº 1157952-8 de titularidade do VENDEDOR BANCO INTER S/A, inscrito no CNPJ sob o nº 00.416.968/0001-01, junto ao Banco Inter S.A. (nº Banco: 077), 
agência 0001-9 e enviar o comprovante de pagamento no endereço eletrônico do VENDEDOR indicado no Item nº 1 deste Edital. 8.1.5. A arrematação fica subordinada à 
Condição Resolutiva do efetivo pagamento relativo à arrematação e à comissão do LEILOEIRO OFICIAL, de modo que, a não realização ou compensação do cheque/TED 
(Transferência Eletrônica Disponível), por insuficiência de fundos, sustação ou qualquer outro motivo, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da formalização da arrematação, 
implicará na resolução de pleno direito do negócio jurídico, independente de notificação, não gerando qualquer efeito para as partes ou terceiros, como direito a indenização 
ou reparação, sem prejuízo da apuração de perdas e danos pelo VENDEDOR, ficando o imóvel livre para ser alienado, de imediato a outros interessados, salvo disposição 
expressa do VENDEDOR em sentido contrário. 8.1.6. Caberá ao(s) ARREMATANTE(S) providenciarem o(s) reconhecimento(s) de firma(s) de sua(s) assinatura(s) na Ata de 
Arrematação, assim como o LEILOEIRO OFICIAL. 8.2. DO PAGAMENTO NO LEILÃO ONLINE - 8.2.1. As instruções quanto ao procedimento de pagamento na modalidade ON-
LINE estarão disponíveis no site do LEILOEIRO OFICIAL, conforme Item nº 2 e sem prejuízo das demais disposições deste Edital. 8.2.2. Após a compensação do pagamento, o 
LEILOEIRO OFICIAL emitirá Ata de Arrematação, caso esta ainda não tenha sido emitida, e encaminhará ao(s) ARREMATANTE(S) no endereço eletrônico cadastrado para que 
assine(m), reconheçam firma da(s) assinatura(s) e proceda(m) com a devolução do referido documento ao LEILOEIRO OFICIAL no prazo de 2(dois) dias úteis contados do 
envio da Ata ao e-mail do(s) ARREMATANTE(S). 8.2.2.1. Após o cumprimento do Item nº 8.2.2, a Ata de Arrematação poderá ser: a) Retirada no endereço comercial do LEI-
LOEIRO OFICIAL pelo(s) próprio(s) ARREMATANTE(S) mediante apresentação de documento de identificação (RG/CNH com CPF/MF, no caso de Pessoa Física; e Contrato So-
cial ou Estatuto Social acompanhado de Ata de Eleição da Diretoria, no caso de Pessoa Jurídica) ou procurador(es) munido(s) de procuração lavrada nos termos do Item nº 
4.1.5, em até 7 (sete) dias úteis após o pagamento do valor do lance e da comissão do LEILOEIRO OFICIAL. b) Enviada ao(s) ARREMATANTE(S) via Sedex, mediante o paga-
mento do valor descrito no site do LEILOEIRO OFICIAL, o qual deverá ser efetuado através de depósito junto à conta do LEILOEIRO OFICIAL, devendo o(s) ARREMATANTE(S), 
neste caso, enviar solicitação formal pelo endereço eletrônico do LEILOEIRO OFICIAL. 8.3. DO PAGAMENTO NO LEILÃO SIMULTÂNEO - 8.3.1. Aplicam-se as disposições dos 
itens nº 8.1 e 8.2 quanto aos lances no LEILÃO SIMULTÂNEO, cabendo ao(s) interessado(s) se informar(em) sobre o(s) procedimento de pagamento da arrematação. 8.4. DO 
PAGAMENTO DA PROPOSTA PARA A COMPRA DE IMÓVEL(IS) E/OU LANCES CONDICIONAIS - 8.4.1. Aplicam-se as disposições dos itens nº 8.1 e 8.2 quanto ao pagamento da 
proposta para a compra de imóvel(is) e/ou lances condicionais, cabendo ao(s) interessado(s) se informar(em) sobre o(s) procedimento de pagamento da arrematação. 9. DAS 
REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA - 9.1. DA VENDA À VISTA - 9.1.1. Após a confirmação do recebimento integral do valor de arrematação, o VENDEDOR entrará em 
contato por e-mail com o(s) ARREMATANTE(S) para que este(s) indique(m) o Tabelionato de Notas de sua(s) preferência(s) para lavratura da Escritura Pública de Compra e 
Venda, bem como o respectivo endereço do cartório, o telefone e o e-mail do escrevente responsável. 9.1.2. Uma vez indicado o Cartório de Notas, deverá(ão) o(s) ARREMA-
TANTE(S) se informar(em) com o escrevente responsável quais são os documentos que deverão ser apresentados ao Tabelionato escolhido para que seja possível a concre-
tização do ato. 9.1.3. O VENDEDOR e o(s) ARREMATANTE(S) envidarão esforços para sanarem quaisquer exigências necessárias à formalização da Escritura Pública de Compra 
e Venda, a qual deverá ser lavrada no prazo de 90 (noventa) dias contados da confirmação quitação do preço do imóvel pelo VENDEDOR, observado o disposto nos itens 
seguintes. 9.1.3.1. Se o prazo convencionado para a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda for superado por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), o(s) mesmo(s) 
declara(m) ciência e plena concordância que pagará(ão) multa em favor do VENDEDOR, no importe de 1,0% (um por cento) a.m. sobre o valor da compra e venda/arrema-
tação, por cada mês de atraso, até a efetiva lavratura da referida Escritura. 9.1.4. Ficará a critério do VENDEDOR, no caso de (i) ausência de entrega dos documentos neces-
sários à lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda seja para o VENDEDOR seja para o Cartório de Notas indicado no prazo acordado; ou (ii) inércia do(s) ARREMATAN-
TE(S) em indicar o Cartório de Notas de sua(s) preferência(s) no prazo de 10 (dez) dias a contar do envio pelo VENDEDOR de e-mail para indicação de tabelionato; ou (iii) 
Inércia para efetuar o pagamento de quaisquer despesas necessárias para a transferência da propriedade nos termos do item 9.4.1 e/ou assinar a referida Escritura Púbica 
em prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias contados da confirmação quitação do preço do imóvel pelo VENDEDOR; ou (iv) não ser possível o registro da transferência da 
propriedade por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), rescindir o negócio sem que isso importe qualquer direito a indenização ou reparação ao(s) ARREMATANTE(S), rea-
lizando apenas a devolução dos valores nominais já pago pelo(s) ARREMATANTE(S), sem correção ou atualização monetária, deduzida a multa de 20% (vinte por cento) sobre 
o valor de arrematação incidente nestes casos, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo de serem tomadas as 
medidas judiciais pertinentes, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, não se devolvendo neste caso a comissão do LEILOEIRO OFICIAL prevista no Item nº 8.1.3. 
9.1.5. Outorgada a Escritura Pública de Venda e Compra, o(s) ARREMATANTE(S) deverá enviar ao endereço eletrônico do VENDEDOR, no prazo de até 60 (sessenta) dias a 
contar da data de assinatura da mesma, cópia da matrícula do imóvel com o instrumento devidamente registrado no Cartório de Registro Imobiliário, ressalvadas as hipóte-
ses de prorrogações autorizadas ou quando houver pendências documentais do VENDEDOR, bem como, efetivar a substituição do contribuinte na Prefeitura Municipal e do 
responsável pelo imóvel junto à administração do condomínio ao qual o imóvel eventualmente pertença. 9.1.5.1. Caso não seja cumprida o registro no prazo acima estabe-
lecido por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), incidirá multa de 1,0% (um por cento) a.m. sobre o valor da Compra e Venda/arrematação em favor do VENDEDOR, por 
cada mês de atraso, até o efetivo registro da referida Escritura na matrícula do IMÓVEL, bem como eventuais honorários advocatícios e custas processuais despendidos pelo 
VENDEDOR em eventual propositura de ação de obrigação de fazer. 9.1.5.2. Caso não seja possível a transferência da propriedade por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), 
poderá o VENDEDOR considerar rescindido o presente negócio, incidindo as penalidades descritas no item 9.1.4. 9.2. DA VENDA FINANCIADA PELO VENDEDOR - 9.2.1. A 
venda, mediante pagamento FINANCIADO pelo VENDEDOR, será garantida pela constituição de Alienação Fiduciária sobre o imóvel e estará sujeita à análise de crédito, de 
comprometimento de renda, bem como estará condicionada ainda, à aprovação do VENDEDOR realizar ou não a venda financiada, sem que a sua negativa lhe acarrete 
quaisquer ônus ou penalidades. 9.2.1.1. Para a realização da referida análise de crédito na hipótese de opção pelo pagamento FINANCIADO pelo VENDEDOR, o(s) PROPO-
NENTE(S)/ARREMATANTE(S) deverá(ão) apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura da ata de arrematação, cópia autenticada (ou com autenticação digital) dos 
seguintes documentos: a) Se PESSOA FÍSICA: a.1) Documento de Identificação vigente e legível: Carteira de Identidade (RG); Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Registro 
Nacional de Estrangeiro (RNE); Passaporte; ou Carteira profissional (serão aceitas somente OAB, CRM, CREA, CRA e CRC), com CPF (Cadastro de Pessoa Física); Obs.: No caso 
de CNH, RNE e Passaporte deve-se observar a validade no documento. a.2) Comprovante de Endereço (Validade: 90 dias); a.3) Certidão de Registro Civil vigente: a.3.1) Se 
solteiro/viúvo/divorciado/desquitado/separado (qualquer estado civil diferente de casado): Certidão de nascimento e Declaração de Estado Civil (Existência ou não de união 
estável), ambas com Validade de 90 dias a.3.2) Se casado: Certidão de casamento (Validade: 90 dias); Obs.: Para casamentos realizados no exterior, deve-se apresentar cópia 
da certidão de casamento e a tradução emitida pelo consulado; a.4) Pacto antenupcial: a.4.1) Para os seguintes regimes de casamento (antes de 26/12/1977): Comunhão 
parcial de bens; ou Participação final dos Aquestos; ou Separação total de bens (separação convencional ou separação de bens). a.4.2) Para os seguintes regimes de casa-
mento (após 26/12/1977): Comunhão universal de bens; ou Participação final dos Aquestos; ou Separação total de bens (separação convencional ou separação de bens). a.5) 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) completa com recibo de entrega (último exercício); a.6) Profissão: a.6.1) Se Assalariado: (i) Com Renda variável: Contra-
cheque dos três últimos meses; (ii) Com Renda fixa: Contracheque do último mês; a.6.2) Se Empresário, autônomo, profissional liberal: Extratos bancários dos três últimos 
meses com a logo do banco, nome do correntista, agência e número de conta; b) Se PESSOA JURÍDICA: b.1) Documentação da empresa: b.1.1) Se S/A (Sociedade Anônima): 
Estatuto social e ata de posse/eleição da atual diretoria. b.1.2) Se LTDA (Sociedade Limitada): Contrato Social e última alteração contratual, conforme último arquivamento 
na Junta comercial. b.1.3) Se EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada): Ato constitutivo. b.2) Certidão Simplificada da Junta Comercial (Validade: 30 dias). 
b.3) Documento de Identificação vigente e legível do(s) representante(s)/procurador(es): Carteira de Identidade (RG); Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Registro Na-
cional de Estrangeiro (RNE); Passaporte; ou Carteira profissional (serão aceitas somente OAB, CRM, CREA, CRA e CRC), com CPF (Cadastro de Pessoa Física); Obs.: (i) No caso 
de CNH, RNE e Passaporte deve-se observar a validade no documento; (ii) Em caso de representação por meio de procuração, será necessária a apresentação/envio da 
mesma, conforme disposto no Item nº 4.1.5. b.4) Faturamento mensal dos últimos 12 (doze) meses; b.5) Último balanço com DRE e último balancete com DRE ou 2 (dois) 
últimos balanços com DRE; b.6) Abertura do endividamento bancário (modalidade, prazo, garantias, vencimentos e valor), caso exista; Obs.: Nos casos de envio de extrato 
bancário, serão necessários os 3 (três) últimos meses com a logo do Banco/nome do correntista, agência e número de conta; 9.2.1.2. Ao VENDEDOR é reservado o direito de 
solicitar, a seu único critério, outros documentos para fins de formalização/registro da compra e venda. 9.2.1.3. O(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) que optar(em) por 

pagamento FINANCIADO, autoriza(m), a partir do momento do lance, o VENDEDOR a fazer as consultas de CPF (Cadastro de Pessoa Física) nos cadastros de proteção ao 
crédito e BACEN (Banco Central do Brasil). 9.2.1.4. Serão analisadas também a Certidão de Débitos de Contribuições Federais e Dívida Ativa da União (Receita Federal), bem 
como a Certidão de Débitos Trabalhistas (TST – Tribunal Superior do Trabalho) e Certidão da Justiça Federal. Para os casos de PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) pessoa(s) 
jurídica(s), além destas certidões, será analisado o Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço). Caso estejam positivas, poderá o VENDE-
DOR (i) desfazer a arrematação; ou (ii) conceder um prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da comunicação enviada pelo VENDEDOR para realizar o pagamento à 
vista do valor integral remanescente a fim de manter a arrematação; ou (iii) dar um prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura da Ata de arrematação, para que 
o(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) regularizem a situação, sob pena de desfazimento do negócio e incidência das penalidades descritas no item nº 9.2.7. 9.2.1.5. Não 
havendo a aprovação do crédito pelo VENDEDOR, este comunicará ao(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S), no endereço de e-mail indicado na Ata de Arrematação, sobre 
a negativa, bem como, oportunizará ao(s) mesmo(s) a opção de realizar o pagamento à vista do valor integral remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebi-
mento da comunicação enviada pelo VENDEDOR para manutenção da arrematação. Não havendo a concordância do(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) em realizar o 
pagamento à vista, o VENDEDOR devolverá a TED (Transferência Eletrônica Disponível) recebida na conta indicada na Ata de Arrematação (item nº 3 da Ata), no valor nomi-
nal, sem correção ou atualização monetária. 9.2.1.6. Aprovado o crédito pelo VENDEDOR, o(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) deverá(ão), no prazo máximo de 10 (dez) 
dias corridos contados do recebimento da solicitação do VENDEDOR para envio dos documentos necessários à emissão e registro do Contrato de Compra e Venda, apresen-
tar a Certidão Negativa de Débitos Condominiais e Certidão Negativa de Tributos Municipais (quitação de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano) relativos ao Imóvel, na 
hipótese deste estar OCUPADO. Havendo a omissão do(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) quando à solicitação, poderá, a critério do VENDEDOR, haver a rescisão da ar-
rematação, sem ser necessário o envio de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, e incidirá, sem prejuízo das penalidades descritas no Item nº 9.7, multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da arrematação, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, não se devolvendo neste caso a comissão do LEILOEIRO OFICIAL. 9.2.2. 
O(s) ARREMATANTE(S) declara(m) ciência e concorda(m) que serão incluídos no valor a ser financiado junto ao VENDEDOR, as despesas com ITBI (Imposto sobre a Transmis-
são de Bem Imóvel) e registro do imóvel a fim de que seja constituída a garantia fiduciária em favor do VENDEDOR, salvo disposição em sentido contrário pactuada pelas 
Partes. Declara(m) ainda, que tem(êm) ciência de que os valores incluídos no financiamento, serão calculados com base naqueles pagos no procedimento de consolidação, 
podendo sofrer alteração quando do efetivo pagamento, o que implicará no pagamento do valor superior pelo(s) ARREMATANTE(S) ou compensação na(s) parcela(s) do fi-
nanciamento. 9.2.3. Por esta modalidade de venda é obrigatória, por parte do(s) ARREMATANTE(S), a contratação de seguro contra os riscos de Morte e Invalidez Permanen-
te (MIP) conforme determina o art. 5, IV da Lei 9.514/97, bem como de Danos Físicos ao imóvel (DFI). Poderá o(s) ARREMATANTE(S) contratar(em) os referidos seguros por 
meio da apólice coletiva oferecida pelo VENDEDOR ou por meio de outra pessoa jurídica. 9.2.3.1. Não havendo a contratação dos referidos seguros ou caso o(s) ARREMA-
TANTE(S) não se enquadre(m) nas regras estabelecidas pela(s) segurador(as) oferecida(s) pelo VENDEDOR, este oportunizará ao(s) ARREMATANTE(S) a opção de realizar o 
pagamento à vista do valor integral remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da comunicação enviada pelo VENDEDOR para manutenção da arre-
matação. Não havendo a concordância do(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) em realizar o pagamento à vista, o VENDEDOR devolverá a TED (Transferência Eletrônica 
Disponível) na conta indicada na Ata de Arrematação (item nº 3 da Ata). 9.2.3.1.1. Na hipótese de contratação dos seguros junto ao VENDEDOR, caberá ao(s) ARREMATAN-
TE(S) se informar(em) sobre as regras estabelecidas pela(s) seguradora(s). 9.2.3.2. Na hipótese de contratação dos seguros MIP (Morte e Invalidez Permanente) e DFI (Danos 
Físicos ao Imóvel) junto ao VENDEDOR, o(s) ARREMATANTE(S) declara(m) ciência inequívoca e total concordância das demais regras estabelecidas pela(s) seguradora(s). 
9.2.4. Diante da celebração do Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Força de Escritura Pública, Pagamento Parcelado de parte do preço, com pacto adjeto de Aliena-
ção Fiduciária em garantia, o(s) ARREMATANTE(S) declara(m) ciência inequívoca e total concordância, nada tendo a opor, em relação à cobrança da tarifa de Cadastro no 
valor de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) se pessoa física e 3% (três por cento) do valor financiado se pessoa jurídica, e em caso de imóveis desocupados, também a 
tarifa de avaliação de Bens Recebidos em Garantia no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), quando da celebração do Contrato de Financiamento com o VEN-
DEDOR/CREDOR FIDUCIÁRIO, nos termos do Artigo 3º, inciso I, e Art. 5º, Inciso VI, da Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil, respectivamente, a ser paga pelo(s) 
ARREMATANTE(S), sendo as mesmas incluídas no financiamento 9.2.5. Na hipótese de o(s) ARREMATANTE(S) seja(m) pessoa jurídica ou o(s) imóvel(is) não seja(m) de uso 
residencial(is), haverá a incidência de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), nos termos do Art. 9 do Decreto nº 6.306/2007, a ser incluído no Contrato de Financiamen-
to. 9.2.6. Uma vez aprovado o crédito e entregue toda a documentação prevista no Item nº 9.2.1.1, as Partes envidarão esforços para sanarem quaisquer exigências neces-
sárias à formalização e registro do Contrato de Compra e Venda com pacto adjeto de Alienação Fiduciária em garantia, o qual deverá ser feito no prazo máximo de 90 (no-
venta) dias contados da formalização da aprovação de venda por parte do VENDEDOR, salvo se negociadas condições especiais pelas partes. 9.2.6.1. Se o prazo convencio-
nado para o Registro do Contrato de Compra e Venda for superado por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), o(s) mesmo(s) declara(m) ciência e plena concordância que 
pagará(ão) multa em favor do VENDEDOR, no importe de 1,0% (um por cento) a.m. sobre o valor da Compra e Venda/arrematação, por cada mês de atraso, até o efetivo 
registro do referido contrato. 9.2.6.2. Caso não seja possível a transferência da propriedade por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), poderá o VENDEDOR considerar 
rescindido o presente negócio, incidindo as penalidades descritas no item 9.2.7. 9.2.7. Ficará a critério do VENDEDOR, no caso de (i) ausência de entrega dos documentos 
necessários à formalização do Contrato de Compra e Venda com pacto adjeto de Alienação Fiduciária em garantia no prazo acordado; ou (ii) inércia do(s) ARREMATANTE(S) 
em assinar o referido Contrato em prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias contados da assinatura da ata de arrematação; ou (iii) inadimplemento do pagamento de 
qualquer parcela pelo(s) ARREMATANTE(S), sem que tenha ocorrido a formalização e/ou registro do Contrato de Compra e Alienação Fiduciária; (iv) ou não ser possível o 
registro da transferência da propriedade por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), rescindir o negócio, sem que isso importe qualquer direito a indenização ou reparação 
ao(s) ARREMATANTE(S), realizando apenas a devolução dos valores nominais já pagos pelo(s) ARREMATANTE(S), sem correção ou atualização monetária, deduzida a multa 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor de arrematação incidente nestes casos, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem 
prejuízo de serem tomadas as medidas judiciais pertinentes, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, não se devolvendo neste caso a comissão do LEILOEIRO 
OFICIAL prevista no Item nº 8.1.3. 9.2.8. Para o(s) imóvel(is) arrematado(s) com financiamento, o vencimento da primeira parcela será em 30 (trinta) dias contados da assi-
natura do Contrato de Compra e Venda com Alienação Fiduciária e as demais parcelas em igual dia dos meses subsequentes. 9.2.8.1. Ocorrendo o inadimplemento do paga-
mento de qualquer parcela pelo(s) ARREMATANTE(S), após o registro do Contrato de Compra e Venda com pacto de Alienação Fiduciária em garantia, haverá a incidência dos 
juros moratórios e penalidades dispostos no referido Contrato. 9.3. DA VENDA FINANCIADA POR OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 9.3.1. Para as vendas de imóveis com 
status de DESOCUPADOS poderão o(s) ARREMATANTE(S) quitarem o saldo remanescente por meio de financiamento bancário junto à instituição financeira de escolha do(s) 
ARREMATANTE(S) nos termos do Item nº 9.3.2, cujo valor deverá ser creditado na conta corrente nº 1157952- 8, de titularidade do VENDEDOR BANCO INTER S/A, inscrito no 
CNPJ sob o nº 00.416.968/0001-01, junto ao Banco Inter S/A (nº Banco: 077), agência nº 0001-9. 9.3.2. Após a comprovação do pagamento do(s) valor(es) correspondente(s) 
ao sinal do negócio, o(s) ARREMATANTE(S) terá(ão) o prazo de 10 (dez) dias, para entregar ao VENDEDOR os documentos comprovatórios da solicitação de financiamento 
junto da instituição financeira escolhida pelo(s) mesmo(s), sendo que as Partes envidarão esforços para sanarem quaisquer exigências necessárias à formalização e registro 
do mesmo, o qual deverá ser feito no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura deste Instrumento. 9.3.2.1. O(s) ARREMATANTE(S) declara(m)-se 
ciente(s) de que deverá(ão) solicitar à instituição financeira escolhida, que insira expressamente no Contrato de Compra e Venda com Alienação Fiduciária em garantia a ser 
firmado (i) as condições referentes à situação de ocupação do IMÓVEL; (ii) as eventuais ações judiciais existentes e informadas ao(s) ARREMATANTE(S); e (iii) a responsabili-
dade pelas despesas e tributos referentes ao IMÓVEL, sob pena de rescisão desta Arrematação nos termos do item nº 9.3.3. 9.3.2.2. O(s) ARREMATANTE(S) têm ciência e 
concorda(m) que o referido Contrato para quitação do valor correspondente ao financiamento bancário, deverá ser formalizado em até 60 (sessenta) dias contados da 
apresentação ao VENDEDOR dos documentos mencionados no item 9.3.2, sob pena de rescisão do negócio e incidência das penalidades descritas no item nº 9.3.3. 9.3.2.3. 
Caso não haja aprovação do crédito pela Instituição Financeira indicada pelo(s) ARREMATANTE(S), o valor remanescente será pago pelo(s) ARREMATANTE(S) mediante recur-
sos próprios ou mediante financiamento bancário junto ao VENDEDOR, nos termos do disposto no item 9, sob pena de rescisão da arrematação prevista no item nº 9.3.3, 
salvo disposição expressa em sentido contrário pelas partes. 9.3.2.4. Se o prazo convencionado para o registro do aludido Contrato de Compra e Venda for superado por 
culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), o(s) mesmo(s) declara(m) ciência e plena concordância que pagará(ão) multa em favor do VENDEDOR, no importe de 1,0% (um por 
cento) a.m. sobre o valor da Compra e Venda, por cada mês de atraso, até o efetivo registro do referido Contrato na matrícula do IMÓVEL. 9.3.2.5. Caso não seja possível o 
registro do referido Contrato de Compra e Venda na matrícula do IMÓVEL, por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), poderá o VENDEDOR considerar rescindido o presen-
te negócio, incidindo as penalidades dispostas na Item 9.3.3 do presente Instrumento. 9.3.3. Ficará a critério do VENDEDOR, no caso de (i) ausência de entrega dos documen-
tos comprovatórios da solicitação de financiamento junto da instituição financeira escolhida pelo(s) ARREMATANTE(S); ou (ii) Descumprimento do disposto no item nº 9.3.2 
e seus subitens, rescindir o negócio, sem que isso importe qualquer direito a indenização ou reparação ao(s) ARREMATANTE(S), realizando apenas a devolução dos valores 
nominais já pagos pelo(s) ARREMATANTE(S), sem correção ou atualização monetária, deduzida a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação incidente 
nestes casos, na conta corrente indicada na Ata de Arrematação, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo de serem 
tomadas as medidas judiciais pertinentes, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, não se devolvendo neste caso a comissão do LEILOEIRO OFICIAL prevista no 
Item nº 8.1.3. 9.4. DAS DESPESAS COM A TRANSFERÊNCIA DO(S) IMÓVEL(IS) - 9.4.1. Serão de responsabilidade do(s) ARREMATANTE(S) todas as providências e despesas 
necessárias à transferência do(s) imóvel(is) arrematado(s) e constituição da garantia de Alienação Fiduciária (formalização e registro), tais como, imposto de transmissão, 
taxas, alvarás, certidões, avaliações, certidões pessoais em nome do VENDEDOR, escrituras, emolumentos cartorários, registros, averbações de qualquer natureza, serviços 
de despachante, inclusive o recolhimento de laudêmio e obtenção de certidões autorizativas, ainda que relativo a hipóteses de situações enfitêuticas não declaradas ao 
tempo da alienação e quaisquer outras que vierem a ser necessárias, ou que aqui não tenham sido mencionadas. O(s) ARREMATANTE(S) declara(m)- se ciente(s) de que todas 
as despesas e providências necessárias para transferência do imóvel para seu nome serão de sua única e exclusiva responsabilidade, ainda que o eventuais cadastros peran-
te à SPU (Secretaria do Patrimônio da União) ou Prefeitura estejam em nome do VENDEDOR ou de terceiros, cooperando o VENDEDOR com os documentos necessários para 
efetiva transferência. 9.4.2. Vencida a documentação disponibilizada para outorga/registro da Escritura Pública ou para o respectivo registro do Contrato de Compra e Venda 
com pacto adjeto de Alienação Fiduciária em garantia, por culpa do(s) ARREMATANTE(S), ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos, hipótese em 
que o VENDEDOR não poderá ser responsabilizado no caso de atraso. 9.4.3. A transmissão da posse direta (para imóvel(is) desocupados) ou indireta (para imóvel(is) ocupa-
dos) pelo VENDEDOR, se dará na data do registro da respectiva escritura pública e/ou contrato de compra e venda com alienação fiduciária na matrícula imobiliária, salvo 
disposição expressa pelas partes em sentido contrário. 9.4.3.1. Constitui-se obrigação do(s) ARREMATANTE(S), a partir de sua imissão na posse direta do imóvel, defendê-lo 
contra todo e qualquer ato de terceiros, promovendo, em tempo e às suas expensas, as medidas que se fizerem necessárias em juízo ou fora dele. 9.4.4. Para os casos de 
venda de imóvel(is) DESOCUPADOS, todos os tributos, taxas, despesas, débitos, inclusive condominiais, e encargos que recaírem sobre o(s) imóvel(is) objeto do presente 
Edital, (i) até a data de formalização/lavratura da escritura pública/contrato de compra e venda ou (ii) em até 90 (noventa) dias após a assinatura da ata de arrematação, o 
que ocorrer primeiro, serão de responsabilidade exclusiva do VENDEDOR. 9.4.4.1. Ocorrida uma das condições acima elencadas, todos os tributos, despesas, débitos e en-
cargos que recaírem sobre o(s) imóvel(is) objeto do presente Edital, inclusive débitos condominiais serão de responsabilidade exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), ainda que 
lançados em nome do VENDEDOR ou do(s) antigo(s) devedor(es) fiduciante(s) do(a) CONTRATO/CCB. Ressalta-se que a quitação à dívida conferida ao(s) antigo(s) devedor(es) 
fiduciante(s) nos termos do Artigo 27, §6º da Lei nº 9.514/97 não abrangeu eventuais débitos em aberto não identificados pelo VENDEDOR naquela data, cujos pagamentos 
não foram efetuados pelo VENDEDOR. 9.4.5. Para os casos de venda de imóvel(is) OCUPADOS, independente da forma de pagamento escolhida, o(s) ARREMATANTE(S), a 
partir da confirmação do pagamento do sinal (para imóvel(is) financiados pelo vendedor ou por outra instituição financeira) ou do pagamento do preço do imóvel arremata-
do à vista, é (são) responsável(veis) por todas as obrigações relativas ao imóvel, como tributos, taxas, débitos e despesas condominiais, inclusive aquelas anteriores à arre-
matação, cujos pagamentos não foram feitos pelo VENDEDOR e, portanto, não incorporaram ao saldo devedor do fiduciante. Ressalta que a quitação à dívida dada nos ter-
mos do art. 27, §6º da Lei 9.514/97 não abrangeu referidos débitos, por não ter ocorrido pagamento pelo VENDEDOR. 9.4.5.1. Caso haja a constatação pelo VENDEDOR 
acerca de eventual inadimplemento dos tributos, contribuições, taxas ou despesas condominiais após a confirmação do pagamento do sinal ou preço do imóvel, o VENDE-
DOR comunicará ao(s) ARREMATANTE(S), por meio de notificação direcionada ao(s) endereço(s) eletrônico(s) constante(s) na Ata de Arrematação, sobre a irregularidade, 
devendo o(s) ARREMATANTE(S) comprovar(em) a regularização no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após o envio da notificação, sob pena de pagamento de multa 
pecuniária ao VENDEDOR, no valor de 20,0% (vinte por cento) do valor do tributo em atraso, sem prejuízo do reembolso de eventual tributo pago por este último, a fim de 
manter a regularidade fiscal do imóvel e do VENDEDOR até a efetiva transferência da propriedade junto à matrícula do imóvel. 9.4.5.2. A inércia do(s) ARREMATANTE(S) em 
realizar a regularização da situação nos termos e prazo do item acima, ensejará ao VENDEDOR a possibilidade de resolver o negócio, caso ainda não tenha sido formalizada 
e/ou registrada a transferência da propriedade, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis. Havendo a resolução do negócio o VENDEDOR devolverá cada TED (Trans-
ferência Eletrônica Disponível) recebida na conta indicada na Ata de Arrematação (item nº 3 da Ata), no valor nominal, sem correção ou atualização monetária, com a dedu-
ção da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor de arrematação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos demais itens deste Edital. 9.5. DA VENDA EM CARÁTER AD 
CORPUS E CONFORME O ESTADO FÍSICO DO(S) IMÓVEL(IS) - 9.5.1. As fotos dos bens disponibilizadas no site do LEILOEIRO OFICIAL, bem como as imagens de vídeo que serão 
exibidas por ocasião do leilão, são recursos meramente ilustrativos, com o objetivo de oferecerem conforto ao(s) interessado(s). Assim sendo, a manifestação de interesse 
na compra de qualquer lote/imóvel, deve-se dar somente após visitação física (prévia à realização do leilão, quando disponível), ou concordância com a visualização do(s) 
imóvel(is) apenas pelas imagens e vídeos exibidos e análise das documentações do(s) imóvel(is). 9.5.2. O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) em caráter “AD CORPUS” e no es-
tado em que se encontra(m), sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas e repetitivas das dimen-
sões constantes do registro imobiliário, isto é, o(s) ARREMATANTE(S) adquire(m) o imóvel como se apresenta como um todo, independentemente de suas exatas e verdadei-
ras limitações, sejam elas quais forem, não podendo, por conseguinte, exigir(em) complemento de área, reclamar eventuais mudanças nas disposições internas dos cômodos 
do(s) imóvel(is) apregoado(s), não podendo ainda, alegar(em) desconhecimento das condições, características e estado de conservação e localização dos bens, seja a que 
tempo ou título for, não sendo cabível, portanto, pleitear(em) a rescisão do contrato/arrematação ou abatimento proporcional do preço em tais hipóteses, sendo responsá-
vel(is) por eventual regularização acaso necessária. 9.5.3. Caso o(s) imóvel(is) esteja(m) ocupado(s) por terceiro(s), o(s) ARREMATANTE(S) assume(m) o risco da arrematação 
do(s) imóvel(is) no estado em que efetivamente se encontra(m), independentemente de conseguir(em) adentrar no(s) imóvel(is) para verificar sua(s) condição(ões). 9.5.4. 
O(s) ARREMATANTE(S) declara(m)-se ciente(s) de que a desocupação do imóvel e o ajuizamento das medidas judiciais pertinentes deverá(ão) ser por ele(s) integralmente 
custeada(s) e acompanhada(s), não tendo o VENDEDOR qualquer responsabilidade sobre tal ato, inclusive nos casos de eventual vício ou má condução dos processos de 
imissão na posse já em curso, nos quais o(s) ARREMATANTE(S) vier a substituir o VENDEDOR no polo ativo da ação em face do(s) antigo(s) devedor(es) fiduciante(s). 9.5.5. 
Caberá exclusivamente ao(s) ARREMATANTE(S) a responsabilidade de conferir quaisquer informações disponibilizadas na(s) descrição(ões) do(s) imóvel(is), principalmente 
quando houver a informação de que as mesmas se referem a dados extraídos de laudos de avaliação realizados por empresas terceirizadas, considerando que estas informa-
ções não constam na(s) matrícula(s) do(s) imóvel(is), não podendo, portanto, arguir qualquer responsabilização do VENDEDOR por eventual omissão nas informações des-
critas no Anexo nº 1 deste Edital. 9.5.6. O(s) ARREMATANTE(S) deverá(ão) se cientificar prévia e inequivocamente, por conta própria, das exigências e restrições de uso im-
postas pela legislação e órgãos públicos (municipal, estadual e federal), especialmente no tocante a legislação e preservação ambiental, saneamento, situação enfitêutica, 
uso do solo e zoneamento, servidões de qualquer natureza e ainda, das obrigações e dos direitos decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando for o 
caso, às quais estará obrigado a respeitar por força da arrematação do(s) imóvel(is), não ficando o VENDEDOR, responsável por qualquer levantamento ou providências 
neste sentido. O VENDEDOR não responde por eventual contaminação do solo ou subsolo ou passivos de caráter ambiental. 9.6. DAS PENDÊNCIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDI-
CIAIS - 9.6.1. O(s) ARREMATANTE(S) fica(m) informado(s) e ciente(s) que pendências e/ou ações judiciais de ciência do VENDEDOR, relacionadas ao(s) imóvel(is), estão des-
critas no campo referente ao(s) respectivo(s) imóvel(is), no Anexo nº 1 do presente Edital. No entanto, ressalta-se que é de responsabilidade do(s) ARREMATANTE(S) realizar 
a devida due diligence no(s) imóvel(is) de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações judiciais, ainda que não descritas no Anexo nº 1. 9.6.2. Nos casos acima 
discriminados em que existam pendências representadas por ações judiciais, a arrematação implicará na transmissão ao(s) ARREMATANTE(S) dos direitos de aquisição do(s) 
imóvel(is) arrematado(s), sob a condição da improcedência das respectivas ações judiciais movidas pelo antigo mutuário e consequente livre desembaraço do(s) imóvel(is) 
para todos os fins de direitos. 9.6.3. Nas hipóteses de arrematação de imóvel(is) desocupados, porém com ações judiciais pendentes, o(s) ARREMATANTE(S) será imitido na 
posse a partir da lavratura da escritura pública/contrato de compra e venda, devendo aguardar a confirmação da licitude do procedimento de consolidação da propriedade 
fiduciária, dos leilões judiciais ou da integração do imóvel ao patrimônio do VENDEDOR, mediante o trânsito em julgado de tais ações judiciais, para que se confirme a vali-
dade da compra e venda, segundo as formas e condições gerais tratadas neste instrumento. 9.6.4. Caso ao final da(s) ação(ões) judicial(is) relativa(s) ao(s) imóvel(is) arrema-
tado(s), distribuídas antes ou depois da arrematação, ainda que não descritas no Anexo nº 1 do Edital por ser de responsabilidade do(s) ARREMATANTE(S) realizar a devida 
due diligence no(s) imóvel(is) de seu interesse, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo VENDEDOR e/ou a integração do 
imóvel ao patrimônio do VENDEDOR, a arrematação do(s) ARREMATANTE(S) será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação. Neste caso, serão reem-
bolsados pelo VENDEDOR os valores pagos pelo(s) ARREMATANTE(S), nos termos do Item nº 9.6.6 deste Edital. 9.6.4.1. A mera existência de ação judicial ou decisão judicial 
não transitada em julgado, não enseja ao(s) ARREMATANTE(S) o direito à desistência da arrematação. 9.6.5. O(s) ARREMATANTE(S) possui(em) ciência inequívoca e total 
concordância quanto à(s) ação(ões) judicial(ais) relacionada(s) no Anexo nº 1 do Edital, sendo de sua responsabilidade verificar a existência de demais ações judiciais, bem 
como em relação ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e/ou integração do imóvel ao patrimônio do VENDEDOR, declarando o(s) ARREMATANTE(S), 
neste ato, que, tendo analisado o conteúdo dos procedimentos de expropriação extrajudicial e da(s) ação(ões) judicial(is), em curso, mediante a assistência técnica de advo-
gado especializado, nada tem a opor, acrescentar, criticar ou impugnar quanto à constituição e liquidação da alienação fiduciária que anteriormente incidia sobre o imóvel 
objeto deste instrumento e quanto à condução do(s) processo(s) judicial(is), relacionado(s) no presente Edital, inclusive no que tange aos atos, ações ou omissões ali ocorri-
dos, sendo vedada, por conseguinte, qualquer alegação relacionada à condução, forma, omissão ou tramitação dos procedimentos de execução extrajudicial e do(s) proces-
so(s) judicial(is) relacionados ao(s) imóvel(is) por ele adquirido(s) para fins de resolução ou rescisão da presente negociação. 9.6.5.1. O VENDEDOR não se responsabiliza pelo 
eventual insucesso do(s) ARREMATANTE(S) em ação de Imissão na posse. 9.6.5.2. O VENDEDOR, nos casos de invalidação, por decisão transitada em julgado, da consolidação 
da propriedade, dos leilões ou da integração do imóvel ao patrimônio do VENDEDOR, ressarcirá o(s) ARREMATANTE(S) os valores eventualmente pagos quanto aos encargos 
tributários e condominiais do imóvel arrematado como OCUPADO, ressalvado o período de posse direta exercida pelo(s) ARREMATANTE(S) no imóvel, que continuará sendo 
de sua responsabilidade conforme disposto nos itens nº 9.4.4 e 9.4.5. 9.6.5.3. Para os casos relacionados no Anexo nº 1 deste Edital, nos quais não tenha sido distribuída a 
correlata ação de Reintegração de Posse/ Imissão na Posse, salientando-se o disposto no Item nº 9.7, fica desde já cientificado o(s) ARREMATANTE(S) que a desocupação do 
imóvel e o ajuizamento das medidas judiciais pertinentes deverão ser por ele(s) integralmente custeadas e acompanhadas, não tendo o VENDEDOR qualquer responsabili-
dade sobre tal ato. 9.6.5.4. Para os imóveis com ação judicial, recairá sobre o VENDEDOR o risco de evicção de direito, nos termos do art. 447 e seguintes do Código Civil 
Brasileiro, sendo que, sobrevindo decisão transitada em julgado haverá a incidência do disposto nos itens nº 9.6.4 e 9.6.6 deste Edital. A evicção não gera indenização por 
perdas e danos. 9.6.6. A responsabilidade do VENDEDOR pela evicção ficará limitada à devolução do valor recebido pela venda, incluída a comissão do LEILOEIRO OFICIAL. 
Referida responsabilidade abrangerá, também, o reembolso de valores comprovadamente despendidos pelo(s) ARREMATANTE(S) a título de despesas de condomínio e im-
posto relativo à propriedade imobiliária (IPTU ou ITR, conforme o caso), desde que comprovado pelo(s) ARREMATANTE(S), o impedimento ao exercício da posse direta do 
imóvel. Referidos valores serão atualizados pelos mesmos índices aplicados às cadernetas de poupança desde o dia do desembolso do(s) ARREMATANTE(S) até a data da 
restituição, não sendo conferido ao adquirente o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios, a exemplo daqueles estipulados nos artigos 448 e 450 do Códi-
go Civil Brasileiro de 2002, e tampouco por benfeitorias eventualmente introduzidas no imóvel após a data da aquisição, pelas quais não poderá sequer pleitear direito de 
retenção do imóvel, a menos que expressamente autorizadas pelo VENDEDOR. 9.6.6.1. A responsabilidade do VENDEDOR, nos casos de imóvel(is) alienado(s) sob a pendên-
cia de ações judiciais fica regulamentada nos termos deste Edital. 9.7. DA RESCISÃO, DA DESISTÊNCIA e DAS PENALIDADES - 9.7.1. Até a data da lavratura da Escritura Pública 
ou formalização do Contrato de Compra e Venda com pacto adjeto de Alienação Fiduciária em garantia é permitida, sem prejuízo do disposto nos demais Itens nº deste 
Edital, a desistência ou arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do(s) ARREMATANTE(S); b) por impossibilidade 
documental; c) quando o(s) ARREMATANTE(S) tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou integre, 
sob qualquer aspecto, investigação em âmbito administrativo, civil ou penal; d) quando a venda não atender aos interesses do VENDEDOR (ainda que enquadrada nas con-
dições do leilão); ou e) nos casos previstos em lei. 9.7.2. Sem prejuízo do disposto nos demais Itens nº deste Edital, em qualquer das hipóteses do Item anterior será restitu-
ída ao(s) ARREMATANTE(S) a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele momento (incluindo-se a comissão do LEILOEIRO OFICIAL, impostos e 
taxas), devidamente atualizada pelos índices da caderneta de poupança, renunciando expressamente o(s) ARREMATANTE(S), desde já, a qualquer outra restituição ou inde-
nização. 9.7.3. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos públicos ou particulares por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), poderá ocorrer a critério do 
VENDEDOR, o cancelamento da arrematação e a devolução dos valores nominais pagos pela compra do imóvel, sem correção ou atualização monetária, excluindo-se o valor 
pago a título de sinal, impostos, taxas e a comissão do LEILOEIRO OFICIAL independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, ou formali-
zação do acordo. Caso, contudo, o(s) ARREMATANTE(S) tenha arrematado o imóvel à vista e pago todo o valor, será feita a devolução dos valores nominais anteriormente 
mencionados, descontando-se 20% (vinte por cento) do valor pago pelo imóvel a título de multa, impostos, taxas e a comissão do LEILOEIRO OFICIAL. 9.7.3.1. Na hipótese 
da Ata de Arrematação ser assinada por ARREMATANTE casado sob o regime de comunhão universal ou parcial de bens, bem como convivente em união estável, será neces-
sária a aposição da assinatura do cônjuge/companheiro(a) quando da formalização da Escritura Pública ou Contrato de Compra e Venda com pacto adjeto de alienação fidu-
ciária em garantia, sob pena de desfazimento do negócio e incidência da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematação e perda da comissão de 5% (cinco por 
cento) da comissão do LEILOEIRO OFICIAL. 9.7.3.2. Aplica-se o disposto Item anterior na hipótese da Ata de Arrematação ter sido assinada por apenas um dos representantes 
legais da pessoa jurídica. 9.7.4. O não pagamento dos valores de arrematação, comissão do LEILOEIRO OFICIAL, no(s) prazo(s) estabelecido(s) neste Edital, configurará desis-
tência ou arrependimento por parte do(s) ARREMATANTE(S), ficando este(s) obrigado(s) a pagar(em) o valor da comissão devida ao LEILOEIRO no importe de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da arrematação e perderá(ão) a favor do VENDEDOR, o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao re-
embolso das despesas incorridas. 9.7.4.1. Poderá o LEILOEIRO OFICIAL emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pa-
gamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/1932. 9.7.5. Na hipótese da celebração de Contrato de Compra e Venda com 
Alienação Fiduciária, as penalidades e os procedimentos a serem realizados em razão de eventual inadimplência após o registro deste Contrato, estarão expressamente 
dispostas naquele Instrumento, sem prejuízo do disposto neste Edital. 9.7.6. Ocorrendo o desfazimento da arrematação, por qualquer motivo, o(s) ARREMATANTE(S) quando 
estiverem na posse direta do imóvel deverá(ão), no prazo de 15 (quinze) dias contados da devida notificação no endereço residencial e/ou eletrônico constantes da Ata de 
Arrematação, efetuar a entrega das chaves do imóvel ao VENDEDOR, o qual deverá estar inteiramente desocupado de pessoas e coisas, e à disposição do VENDEDOR. 9.7.6.1. 
No caso de descumprimento do disposto no Item anterior pelos ARREMATANTE(S), incidirá multa pecuniária no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor do imóvel em 
favor do VENDEDOR a título de aluguel, devidamente atualizado de acordo com a variação do IGPM-FGV, sem prejuízo de ajuizamento das medidas judiciais cabíveis. 9.7.7. 
O(s) ARREMATANTE(S) declara(m) ciência inequívoca e total concordância em relação ao disposto neste Edital, nada tendo a opor em relação às demais penalidades descritas 
ao longo deste Instrumento, bem como de eventuais honorários advocatícios e custas processuais despendidos pelo VENDEDOR na hipótese da propositura de ação de 
obrigação de fazer. 10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - 10.1. Ao concorrer para a aquisição do(s) imóvel(is) por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo(s) 
ARREMATANTE(S) das referidas condições estipuladas neste Edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1º de fevereiro de 1933, que regula a profissão de LEILOEIRO OFICIAL. 10.2. Integram a este Edital as condições 
para participação de leilões na modalidade online dispostas no site do LEILOEIRO OFICIAL, constante do Item nº 2 deste Edital, bem como os Anexos: nº 1 (Dos Imóveis); 2 
(Da Proposta para a compra de imóveis), 3 (Declaração de Estado Civil – Para: Solteiro/viúvo/divorciado/desquitado ou separado) e 4 (Declaração de Estado Civil - Para: Ca-
sado) 10.3. A tolerância pelo VENDEDOR e/ou ARREMANTE(S), quanto a alguma demora, atraso ou omissão da outra parte no cumprimento das obrigações ajustadas neste 
Edital ou a não aplicação, na ocasião oportuna, das cominações aqui constantes, não acarretará o cancelamento das penalidades, nem dos poderes ora conferidos, podendo 
ser aplicadas aquelas e exercidos estes a qualquer tempo, caso permaneçam as causas. 10.4. O(S) ARREMATANTE(S) é (são) responsável (is) pela fidelidade e legitimidade 
das informações e documentos apresentados, estando ciente(s) de que o VENDEDOR poderá direcionar quaisquer notificações e/ou comunicações decorrentes da arrema-
tação para o(s) mesmo(s), reconhecendo, desde já, a validade destes atos. Qualquer alteração do(s) endereços(s) deve ser formalmente informada ao VENDEDOR, sob 
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Edital de Leilão Extrajudicial - Normas e Condições Gerais de Venda de Imóveis  - 1. DO VENDEDOR - BANCO INTER S.A., instituição financeira, inscrita no CNPJ sob nº 
00.416.968/0001-01, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, na Avenida Barbacena, nº 1.219, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30.190-131, endereço eletrônico: gestao.
ativos@bancointer.com.br, representada nos termos de seu Estatuto Social, doravante denominado “VENDEDOR”. 2. DAS INFORMAÇÕES SOBRE O LEILÃO E O LEILOEIRO 
OFICIAL - 2.1. LEILOEIRO OFICIAL: Dora Plat. 2.2. NÚMERO DE MATRÍCULA DO LEILOEIRO: JUCESP nº 744. 2.3. EMPRESA RESPONSÁVEL: Zukerman Leilões. 2.4. SITE DO LEI-
LOEIRO: www.zukerman.com.br. 2.5. ENDEREÇO ELETRÔNICO DO LEILOEIRO: contato@zukerman.com.br 2.6. ENDEREÇO COMERCIAL DO LEILOEIRO: Av. Angélica, 1.996, 6º 
andar, Higienópolis, São Paulo/SP. 2.7. DATA E HORA DA SESSÃO DE LEILÃO: 8 de outubro de 2021 às 11:00. 2.8. LOCAL DA SESSÃO DO LEILÃO: Av. Angélica, 1.996, 6º andar, 
Higienópolis, São Paulo/SP. 2.9. REALIZAÇÃO DO LEILÃO: O leilão poderá ser presencial, online ou simultâneo (presencial e online), observado o disposto neste Edital. 3. DO 
OBJETO - 3.1. Constitui objeto do presente Instrumento o(s) Imóvel(is) relacionado(s) no “Anexo nº 1 – Do(s) Imóvel(is)” deste Edital. 4. DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO - 4.1. 
DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS - 4.1.1. Poderão participar deste Leilão Extrajudicial pessoas físicas ou jurídicas que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 4.1.2. 
O(s) interessado(s) em participar do leilão poderão fazê-lo nas modalidades PRESENCIAL, ONLINE por meio do site do LEILOEIRO OFICIAL indicado no Item nº 2 ou SIMULTÂ-
NEO (Presencial e Online) observado o disposto neste Edital. 4.1.2.1. O(s) interessado(s) em participar do leilão em qualquer das modalidades descritas acima, deverá(ão) 
ter capacidade, autoridade e legitimidade para assumir todas as responsabilidades e obrigações dispostas neste Edital de Leilão, nos termos das Leis que compõem o orde-
namento jurídico brasileiro. 4.1.2.2. Menores de 18 (Dezoito) anos só poderão adquirir o(s) imóvel(is) se emancipados ou assistidos/representados por seu representante 
legal, nos termos do Item nº 4.1.5, assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 4.1.3. Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo(s) interessado(s) para 
participação no leilão (PRESENCIAL, ONLINE ou SIMULTÂNEO) implicará na apresentação/envio dos documentos listados abaixo ao LEILOEIRO OFICIAL, essenciais para a 
participação no leilão (cópia simples acompanhada dos originais para conferência ou cópia autenticada dos documentos): a) Se PESSOA FÍSICA: a.1) Documento de Identifi-
cação vigente legível: Carteira de Identidade (RG); Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Registro Nacional de Estrangeiro (RNE); Passaporte; ou Carteira profissional (serão 
aceitas somente OAB, CRM, CREA, CRA e CRC), com CPF (Cadastro de Pessoa Física); Obs.: No caso de CNH, RNE e Passaporte deve-se observar a validade no documento. a.2) 
Comprovante de Endereço (Validade: 90 dias); a.3) Certidão de Registro Civil vigente: a.3.1) Se solteiro/viúvo/divorciado/desquitado/separado (qualquer estado civil diferen-
te de casado): Certidão de nascimento e Declaração de Estado Civil (Existência ou não de união estável), ambas com Validade de 90 dias a.3.2) Se casado: Certidão de casa-
mento (Validade: 90 dias); Obs.: Para casamentos realizados no exterior, deve-se apresentar cópia da certidão de casamento e a tradução emitida pelo consulado; b) Se 
PESSOA JURÍDICA: b.1) Documentação da empresa: b.1.1) Se S/A (Sociedade Anônima): Estatuto social e ata de posse/eleição da atual diretoria. b.1.2) Se LTDA (Sociedade 
Limitada): Contrato Social e última alteração contratual, conforme último arquivamento na Junta comercial. b.1.3) Se EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limi-
tada): Ato constitutivo. b.2) Certidão Simplificada da Junta Comercial (Validade: 30 dias). b.3) Documento de Identificação vigente do(s) representante(s) legal(s) ou procura-
dor(es): Carteira de Identidade (RG); Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Registro Nacional de Estrangeiro (RNE); Passaporte; ou Carteira profissional (serão aceitas so-
mente OAB, CRM, CREA, CRA e CRC), com CPF (Cadastro de Pessoa Física); Obs.: (i) No caso de CNH, RNE e Passaporte deve-se observar a validade no documento; (ii) Em 
caso de representação por meio de procuração, será necessária a apresentação/envio da mesma, conforme disposto no Item nº 4.1.5 abaixo. 4.1.4. Será exigida a mesma 
documentação do Item nº 4.1.3 para o cônjuge/companheiro(a) do(s) ARREMATANTE(S), se houver. 4.1.5. Em caso de representação, será necessária a apresentação/envio 
de procuração pública, tendo em vista o disposto no artigo 108 do Código Civil Brasileiro de 2002, constando os poderes específicos para: dar lance em leilão extrajudicial de 
imóvel, assinar e retirar ata ou carta de arrematação, receber, aceitar, outorgar e assinar, em nome do outorgante, contrato particular com força de escritura pública e/ou 
escritura pública de compra e venda com as cláusulas, condições, e solenidades de estilo e mais as que convencionar, pagar taxas, impostos e demais emolumentos devidos, 
solicitar quitações, preencher e assinar guias, termos, requerimentos diversos, declarações, comprovantes e demais papéis necessários, juntar, apresentar e retirar papéis e 
documentos, receber e dar quitação, representar o outorgante amplamente perante as repartições públicas, federais, estaduais, municipais, e autárquicas em geral, inclusi-
ve cartórios, podendo requerer subdivisões e unificações, notadamente, junto aos cartórios de registro imobiliário competentes, assinando e promovendo todos os docu-
mentos necessários, prestar declarações e esclarecimentos, cumprir exigências, melhor descrever e caracterizar o imóvel arrematado, com áreas, divisas, metragens, con-
frontações e limites, matrículas ou transcrições, podendo ainda representá-lo em todos os atos que sejam necessários, pagar e receber quaisquer quantias a qualquer título 
ou proveniência que lhes sejam devidas ou destinadas, dando e recebendo quitação, prestar declarações de qualquer natureza, assinar contratos, plantas, recibos ou termos 
de quitação, aditamento, retificações, rerratificações, receber notificações, intimações, praticar todos os demais atos necessários ao mais amplo e fiel desempenho deste 
mandato, em relação ao imóvel objeto da arrematação. 4.1.6. A não apresentação/envio dos documentos especificados neste Item nº 4 ao LEILOEIRO OFICIAL no prazo es-
tabelecido, implicará na imediata desqualificação do(s) interessado(s) para participação no leilão, em qualquer das modalidades aqui previstas, não podendo o(s) mesmo(s), 
em hipótese alguma, alegar(em) desconhecimento desta possibilidade. 4.2. DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO PRESENCIAL - 4.2.1. A modalidade PRESENCIAL ocorre mediante 
comparecimento do(s) interessado(s) ao local do leilão, na data e horário estabelecidos no Item nº 2 deste Edital. 4.2.2. Na modalidade PRESENCIAL a apresentação dos 
documentos ocorre no início da sessão de leilão, salvo disposição expressa em sentido contrário. 4.3. DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO ONLINE - 4.3.1. A modalidade ONLINE 
será realizada pela internet através do site do LEILOEIRO OFICIAL mediante cadastro e habilitação prévia por parte do(s) interessado(s). 4.3.2. Serão aceitos lances via inter-
net, com participação online do(s) interessado(s), por meio de acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do LEILOEIRO OFICIAL, por meio de seu site, 
estando o(s) interessado(s) sujeito(s) integralmente às condições dispostas neste Edital de Leilão. 4.3.3. Para acompanhamento do leilão e participação de forma online, 
deverá(ão) o(s) interessado(s) efetuar(em) cadastro prévio no site do LEILOEIRO OFICIAL indicado no Item nº 2, enviar a documentação listada no Item nº 4.1.3, bem como 
anuir às regras de participação dispostas no site para obtenção de “login” e “senha”, o qual validará e homologará os lances em conformidade com as disposições do Edital. 
4.3.4. Para participação do leilão na modalidade ONLINE, o(s) interessado(s) deverá(ão) estar com seu CPF (Cadastro de Pessoa Física) /CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica) em situação regular junto à Receita Federal do Brasil, bem como não haver restrições no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e SERASA, sob pena de desfazimento 
do negócio. 4.4. DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO SIMULTÂNEO (PRESENCIAL e ONLINE) - 4.4.1. Na modalidade SIMULTÂNEO, o leilão será realizado pelo meio presencial e onli-
ne ao mesmo tempo. O auditório presencial irá interagir com os usuários online e todos os lances serão validados em tempo real, tanto os presenciais quanto os online. 4.4.2. 
Os lances oferecidos online no ato do pregão serão apresentados junto com os lances obtidos no auditório e não garantem direitos ao(s) proponente(s)/arrematante(s) em 
caso de recusa do LEILOEIRO OFICIAL ou por qualquer outra ocorrência, tais como, queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras ocorrências, 
sejam quais forem os motivos, posto que sejam apenas facilitadoras de oferta, com os riscos naturais às falhas ou impossibilidades técnicas, imprevisões e intempéries, que 
são assumidos com exclusividade pelo(s) interessado(s) ao optar por esta forma de participação, não sendo cabível qualquer reclamação a respeito. 4.4.3. Aplicam-se as 
disposições dos itens nº 4.2 e 4.3 quanto à modalidade SIMULTÂNEO. 5. DOS LANCES - 5.1. DAS POSSIBILIDADES DE OFERTAS - 5.1.1. O(s) interessado(s) em participar do 
leilão poderão ofertar lances nas seguintes hipóteses: a) No leilão PRESENCIAL; ou b) No leilão ONLINE por meio do site do LEILOEIRO, observado o disposto no Item nº 4.3; 
ou c) No leilão SIMULTÂNEO, observado o disposto no Item nº 4.4; ou d) Mediante o preenchimento e envio da “Proposta para a Compra de Imóvel(is)” (Anexo nº 2) no en-
dereço comercial ou por meio do e-mail do LEILOEIRO OFICIAL constantes do Item nº 2, observado o disposto nos Itens nº 5.5 e 7.2 deste Edital. e) Mediante lances condi-
cionais, conforme Item nº 5.6 deste Edital. 5.2. DOS LANCES NO LEILÃO PRESENCIAL - 5.2.1. Os lances são verbais e deverão ser ofertados no leilão pelo(s) interessado(s) ou 
seu(s) procurador(es), esses devidamente investidos por procuração específica nos termos do Item nº 4.1.5. 5.3. DOS LANCES NO LEILÃO ONLINE - 5.3.1. Os lances são rea-
lizados pelo site do LEILOEIRO OFICIAL, por meio de acesso identificado, na data e horário estabelecidos no item nº 2, observado o disposto no Item nº 4.3 deste Edital. 
5.3.1.1. Lances prévios (e durante o leilão) podem ser enviados pela internet, através do site do LEILOEIRO, desde que os usuários estejam previamente habilitados, com a 
devida documentação enviada, nos termos deste Edital. 5.3.2. A forma e procedimento sobre os lances serão estabelecidos e disponibilizados pelo LEILOEIRO OFICIAL, de-
vendo o(s) interessado(s) se informarem junto ao mesmo das regras para participação. 5.3.3. Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS, de modo que o Usu-
ário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, sendo que os lances não poderão ser anulados e/ou cancelados salvo em virtude de decisão judicial tran-
sitada em julgado. 5.3.4. O VENDEDOR poderá, a qualquer momento, mediante comunicado direcionado ao LEILOEIRO OFICIAL via e-mail, suspender o leilão, em razão de 
ordem judicial ou a seu critério. O LEILOEIRO OFICIAL será o responsável por informar ao(s) interessados sobre a suspensão solicitada pelo VENDEDOR. Nestes casos, a em-
presa responsável pelo leilão, o LEILOEIRO OFICIAL e o VENDEDOR estarão isentos de qualquer responsabilidade, ficando o(s) ARREMATANTE(S) ciente(s) da suspensão do 
leilão, renunciando, desde já, a qualquer direito ou ação, não podendo em hipótese alguma solicitar a reposição exata do bem e/ou alegar desconhecimento desta possibli-
dade. 5.4. DOS LANCES NO LEILÃO SIMULTÂNEO - 5.4.1. Aplicam-se as disposições dos itens nº 5.2 e 5.3 quanto aos lances no LEILÃO SIMULTÂNEO. 5.5. DOS LANCES POR 
MEIO DE PROPOSTA PARA A COMPRA - 5.5.1. A(s) proposta(s) será(ão) apresentada(s) conforme o Modelo de Proposta para a Compra e para os Lances Condicionais (Anexo 
nº 2), preenchido de forma legível, não se admitindo rasuras, emendas ou entrelinhas. 5.5.2. A proposta para a Compra deverá ser encaminhada em até 24h (vinte e quatro 
horas) anteriores ao leilão, diretamente para o endereço comercial ou por meio do e-mail do LEILOEIRO OFICIAL constantes do Item nº 2, bem como ser acompanhada dos 
documentos previstos nos itens nº 4.1.3 e/ou 9.2.1.1 deste Instrumento, de acordo com a forma de pagamento. 5.5.2.1. O LEILOEIRO OFICIAL não responderá pelo eventual 
não recebimento de proposta e/ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 5.5.3. A proposta para a Compra estará sujeita à análise e aprovação do VENDE-
DOR, ficando a exclusivo critério deste a realização ou não da venda, sem que a sua negativa lhe acarrete quaisquer ônus ou penalidades. 5.5.3.1. O(s) proponente(s) decla-
ra(m) ter ciência de que a proposta feita não caracteriza direito adquirido e, portanto, desde já renuncia(m) a qualquer valor requerido a título de indenização e/ou reem-
bolso, qualquer direito ou qualquer ação, não podendo, em hipótese alguma, alegar desconhecimento desta possibilidade. 5.5.3.2. Ao VENDEDOR é reservado o direito de 
solicitar, a seu único critério, outros documentos para fins de formalização/registro da compra e venda. 5.5.3.3. Não havendo a aprovação pelo VENDEDOR, o LEILOEIRO 
OFICIAL comunicará ao(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S), no endereço de e-mail indicado na proposta enviada, sobre a negativa, bem como oportunizará ao(s) mes-
mo(s) a opção de realizar uma contraproposta, caso seja de interesse do PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) e o imóvel esteja disponível para a venda. 5.5.3.4. Aprovada a 
proposta pelo VENDEDOR, o LEILOEIRO OFICIAL comunicará ao(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S), no endereço de e-mail indicado na proposta enviada, sobre a aprova-
ção, anexando a Ata de Arrematação a ser assinada com reconhecimento de firma pelo(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) no prazo de 5 (cinco) dias contados do envio 
do referido e-mail. Deverá(ão) ser encaminhado(s) também o(s) comprovante(s) de pagamento do valor aprovado na proposta, a depender da forma de pagamento escolhi-
da, bem como da comissão do LEILOEIRO OFICIAL. 5.6. DOS LANCES CONDICIONAIS - 5.6.1. Quando o maior lance oferecido não atingir o valor mínimo definido pelo VENDE-
DOR, o LEILOEIRO OFICIAL poderá acolher “lances condicionais” os quais estarão sujeitos a posterior aprovação pelo VENDEDOR, nos termos do Item nº 9.2, sem prejuízo 
das demais disposições deste Edital. 5.6.1.1. Tais lances deverão ser acompanhados dos documentos previstos nos itens nº 4.1.3 e/ou 9.2.1.1 deste Instrumento, de acordo 
com a forma de pagamento, a fim de que o VENDEDOR possa fazer a referida análise. 5.6.1.2. O(s) lance(s) será(ão) apresentado(s) conforme o Modelo de Proposta para a 
Compra e para os Lances Condicionais (Anexo nº 2), preenchido de forma legível, não se admitindo rasuras, emendas ou entrelinhas. 5.6.2. Os “lances condicionais” serão 
válidos pelo prazo de 10 (dez) dias úteis após a data do leilão, podendo o VENDEDOR não aprovar o valor ofertado, sem ser necessário oferecer para tanto, qualquer justifi-
cativa. Neste caso, o lance será desconsiderado, não sendo devido qualquer valor pelo(s) proponente(s). 5.6.2.1. O(s) proponente(s) declara(m) ter ciência de que os lances 
ofertados não caracterizam direito adquirido e, portanto, desde já renuncia(m) a qualquer valor requerido a título de indenização e/ou reembolso, qualquer direito ou 
qualquer ação, não podendo, em hipótese alguma, alegar desconhecimento desta possibilidade. 5.6.2.2. Ao VENDEDOR é reservado o direito de solicitar, a seu único critério, 
outros documentos para fins de formalização/registro da compra e venda. 5.6.2.3. Aplicam-se a esta modalidade de oferta de lances o disposto nos Itens nº 5.5.3.3 e 5.5.3.4. 
5.6.3. No caso de desistência ou arrependimento do lance ou proposta efetuada, dentro do período descrito no Item nº 5.6.2, o(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) fica-
rá(ão) obrigado(s) a pagar o valor da comissão devida ao LEILOEIRO OFICIAL no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, salvo disposição expressa pelo 
VENDEDOR em sentido contrário. 5.6.4. Poderá o LEILOEIRO OFICIAL emitir título de crédito (Boleto) para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta 
de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39 do Decreto nº 21.981/1932. 5.6.5. Na eventualidade de lance mínimo igual a 0 (zero), todos os 
lances serão considerados como condicionais, devendo seguir todas as regras pertinentes a esta modalidade. 6. DA CONDUÇÃO DO LEILÃO - 6.1. DAS REGRAS GERAIS - 6.1.1. 
A ordem do pregão dos lotes ficará a critério do LEILOEIRO OFICIAL. 6.1.2. Na sucessão de lances, a diferença entre os valores ofertados (incremento) não poderá ser inferior 
à quantia fixa indicada pelo LEILOEIRO OFICIAL no início da arrematação de cada lote de bens. 6.1.3. Fica reservado ao VENDEDOR, sem necessidade de aviso prévio, o direi-
to de alterar a composição e/ou agrupamento de lotes do leilão, antes ou durante a realização do mesmo, bem como incluir ou excluir lotes, sem que isso importe qualquer 
direito a indenização ou reparação. 6.2. DA CONDUÇÃO DO LEILÃO PRESENCIAL - 6.2.1. A condução do leilão será definida pelo LEILOEIRO OFICIAL, sendo de sua responsa-
bilidade divulgar ao(s) interessado(s) o procedimento que será adotado, bem como esclarecer eventuais dúvidas. Caberá ainda ao(s) interessado(s), se informar(em) sobre 
a forma de condução do leilão. 6.3. DA CONDUÇÃO DO LEILÃO ONLINE - 6.3.1. A condução do leilão será definida pelo LEILOEIRO OFICIAL, sendo de sua responsabilidade 
divulgar ao(s) interessado(s) o procedimento que será adotado, bem como esclarecer eventuais dúvidas. Caberá ainda ao(s) interessado(s), se informar(em) sobre a forma 
de condução do leilão. 6.4. DA CONDUÇÃO DO LEILÃO SIMULTÂNEO 6.4.1. Aplicam-se as disposições dos itens nº 6.2 e 6.3 quanto aos lances no LEILÃO SIMULTÂNEO, caben-
do ao(s) interessado(s) se informar(em) sobre a forma de condução do leilão. 7. DOS VALORES E DAS FORMAS DE PAGAMENTO - 7.1. DOS VALORES - 7.1.1. O(s) imóvel(is) 
serão vendidos a quem maior lance oferecer, desde que iguais ou superiores aos valores mínimos determinados pelo VENDEDOR, conforme Anexo nº 1 deste Edital. 7.1.2. 
O recebimento de proposta para a arrematação de imóvel em valor inferior ao do lance mínimo não vincula o VENDEDOR que poderá recusá-la a seu exclusivo critério. 7.2. 
DAS FORMAS DE PAGAMENTO - 7.2.1. O(s) imóvel(is) está(ão) sendo ofertado(s) para pagamento: a) à VISTA; b) FINANCIADO pelo VENDEDOR ou c) FINANCIADO por outra 
Instituição Financeira de escolha do(s) ARREMATANTE(S) nas condições abaixo descritas, observado o disposto no Item nº 9 deste Edital: a) Pagamento à VISTA: Para o(s) 
imóvel(is) vendidos com status de OCUPADO e DESOCUPADO. b) Pagamento FINANCIADO pelo VENDEDOR: Para o(s) imóvel(is) vendidos com status de OCUPADO e DESO-
CUPADO na forma abaixo: 

OPÇÕES DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

STATUS DE OCUPAÇÃO SINAL MÍNIMO Nº DE PARCELAS MENSAIS JUROS AO MÊS CORREÇÃO MENSAL

DESOCUPADO 30% 24 A 240 PARCELAS MENSAIS 8% AO ANO IPCA

OCUPADO 50% 24 A 240 PARCELAS MENSAIS 8% AO ANO IPCA

c) FINANCIADO por outra Instituição Financeira de escolha do(s) ARREMATANTE(S): Para o(s) imóvel(is) vendidos com status de DESOCUPADO. 

OPÇÕES DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

STATUS DE OCUPAÇÃO SINAL MÍNIMO

DESOCUPADO 30%

7.2.2. Não é permitida a utilização de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), cartas de crédito ou de consórcio para financiamento imobiliário de imóveis OCUPA-
DOS. Para imóveis DESOCUPADOS, deverá haver consulta ao LEILOEIRO OFICIAL. 8. DA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO - 8.1. DO PAGAMENTO NO LEILÃO PRESENCIAL - 8.1.1. 
No momento da arrematação o(s) ARREMATANTE(S) deverá(ão) entregar ao funcionário indicado pelo LEILOEIRO OFICIAL, os documentos relacionados no Item nº 4 do 
Edital. 8.1.2. Após a participação no leilão, o ARREMATANTE declarado vencedor deverá apresentar-se na área de atendimento para assinar a ata de Arrematação e realizar 
o pagamento na seguinte forma: a) TED (Transferência Eletrônica Disponível) para pagamento da importância equivalente ao sinal (Na hipótese de pagamento FINANCIADO 
pelo VENDEDOR ou por outra Instituição Financeira) ou, quando for o caso, a totalidade do valor da proposta (Na hipótese de pagamento À VISTA), nos termos do Item nº 
8.1.4; e b) TED (Transferência Eletrônica Disponível) ou outro meio disponibilizado pelo LEILOEIRO OFICIAL para pagamento à vista no valor de 5% (cinco por cento) do valor 
da arrematação referente à comissão do LEILOEIRO OFICIAL. 8.1.3. Caberá ao(s) ARREMATANTE(S), o pagamento adicional ao LEILOEIRO OFICIAL da comissão legal de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor total do(s) bem(s) arrematado(s) no prazo e forma estabelecida pelo LEILOEIRO OFICIAL. 8.1.4. Deverá(ão) os ARREMATANTE(S) efetuar(em) 
o pagamento descrito no Item nº 8.1.2, “a”, via TED (Transferência Eletrônica Disponível), no prazo de até 2 (dois) dias úteis a contar da assinatura da Ata de Arrematação, na 
conta corrente nº 1157952-8 de titularidade do VENDEDOR BANCO INTER S/A, inscrito no CNPJ sob o nº 00.416.968/0001-01, junto ao Banco Inter S.A. (nº Banco: 077), 
agência 0001-9 e enviar o comprovante de pagamento no endereço eletrônico do VENDEDOR indicado no Item nº 1 deste Edital. 8.1.5. A arrematação fica subordinada à 
Condição Resolutiva do efetivo pagamento relativo à arrematação e à comissão do LEILOEIRO OFICIAL, de modo que, a não realização ou compensação do cheque/TED 
(Transferência Eletrônica Disponível), por insuficiência de fundos, sustação ou qualquer outro motivo, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da formalização da arrematação, 
implicará na resolução de pleno direito do negócio jurídico, independente de notificação, não gerando qualquer efeito para as partes ou terceiros, como direito a indenização 
ou reparação, sem prejuízo da apuração de perdas e danos pelo VENDEDOR, ficando o imóvel livre para ser alienado, de imediato a outros interessados, salvo disposição 
expressa do VENDEDOR em sentido contrário. 8.1.6. Caberá ao(s) ARREMATANTE(S) providenciarem o(s) reconhecimento(s) de firma(s) de sua(s) assinatura(s) na Ata de 
Arrematação, assim como o LEILOEIRO OFICIAL. 8.2. DO PAGAMENTO NO LEILÃO ONLINE - 8.2.1. As instruções quanto ao procedimento de pagamento na modalidade ON-
LINE estarão disponíveis no site do LEILOEIRO OFICIAL, conforme Item nº 2 e sem prejuízo das demais disposições deste Edital. 8.2.2. Após a compensação do pagamento, o 
LEILOEIRO OFICIAL emitirá Ata de Arrematação, caso esta ainda não tenha sido emitida, e encaminhará ao(s) ARREMATANTE(S) no endereço eletrônico cadastrado para que 
assine(m), reconheçam firma da(s) assinatura(s) e proceda(m) com a devolução do referido documento ao LEILOEIRO OFICIAL no prazo de 2(dois) dias úteis contados do 
envio da Ata ao e-mail do(s) ARREMATANTE(S). 8.2.2.1. Após o cumprimento do Item nº 8.2.2, a Ata de Arrematação poderá ser: a) Retirada no endereço comercial do LEI-
LOEIRO OFICIAL pelo(s) próprio(s) ARREMATANTE(S) mediante apresentação de documento de identificação (RG/CNH com CPF/MF, no caso de Pessoa Física; e Contrato So-
cial ou Estatuto Social acompanhado de Ata de Eleição da Diretoria, no caso de Pessoa Jurídica) ou procurador(es) munido(s) de procuração lavrada nos termos do Item nº 
4.1.5, em até 7 (sete) dias úteis após o pagamento do valor do lance e da comissão do LEILOEIRO OFICIAL. b) Enviada ao(s) ARREMATANTE(S) via Sedex, mediante o paga-
mento do valor descrito no site do LEILOEIRO OFICIAL, o qual deverá ser efetuado através de depósito junto à conta do LEILOEIRO OFICIAL, devendo o(s) ARREMATANTE(S), 
neste caso, enviar solicitação formal pelo endereço eletrônico do LEILOEIRO OFICIAL. 8.3. DO PAGAMENTO NO LEILÃO SIMULTÂNEO - 8.3.1. Aplicam-se as disposições dos 
itens nº 8.1 e 8.2 quanto aos lances no LEILÃO SIMULTÂNEO, cabendo ao(s) interessado(s) se informar(em) sobre o(s) procedimento de pagamento da arrematação. 8.4. DO 
PAGAMENTO DA PROPOSTA PARA A COMPRA DE IMÓVEL(IS) E/OU LANCES CONDICIONAIS - 8.4.1. Aplicam-se as disposições dos itens nº 8.1 e 8.2 quanto ao pagamento da 
proposta para a compra de imóvel(is) e/ou lances condicionais, cabendo ao(s) interessado(s) se informar(em) sobre o(s) procedimento de pagamento da arrematação. 9. DAS 
REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA - 9.1. DA VENDA À VISTA - 9.1.1. Após a confirmação do recebimento integral do valor de arrematação, o VENDEDOR entrará em 
contato por e-mail com o(s) ARREMATANTE(S) para que este(s) indique(m) o Tabelionato de Notas de sua(s) preferência(s) para lavratura da Escritura Pública de Compra e 
Venda, bem como o respectivo endereço do cartório, o telefone e o e-mail do escrevente responsável. 9.1.2. Uma vez indicado o Cartório de Notas, deverá(ão) o(s) ARREMA-
TANTE(S) se informar(em) com o escrevente responsável quais são os documentos que deverão ser apresentados ao Tabelionato escolhido para que seja possível a concre-
tização do ato. 9.1.3. O VENDEDOR e o(s) ARREMATANTE(S) envidarão esforços para sanarem quaisquer exigências necessárias à formalização da Escritura Pública de Compra 
e Venda, a qual deverá ser lavrada no prazo de 90 (noventa) dias contados da confirmação quitação do preço do imóvel pelo VENDEDOR, observado o disposto nos itens 
seguintes. 9.1.3.1. Se o prazo convencionado para a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda for superado por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), o(s) mesmo(s) 
declara(m) ciência e plena concordância que pagará(ão) multa em favor do VENDEDOR, no importe de 1,0% (um por cento) a.m. sobre o valor da compra e venda/arrema-
tação, por cada mês de atraso, até a efetiva lavratura da referida Escritura. 9.1.4. Ficará a critério do VENDEDOR, no caso de (i) ausência de entrega dos documentos neces-
sários à lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda seja para o VENDEDOR seja para o Cartório de Notas indicado no prazo acordado; ou (ii) inércia do(s) ARREMATAN-
TE(S) em indicar o Cartório de Notas de sua(s) preferência(s) no prazo de 10 (dez) dias a contar do envio pelo VENDEDOR de e-mail para indicação de tabelionato; ou (iii) 
Inércia para efetuar o pagamento de quaisquer despesas necessárias para a transferência da propriedade nos termos do item 9.4.1 e/ou assinar a referida Escritura Púbica 
em prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias contados da confirmação quitação do preço do imóvel pelo VENDEDOR; ou (iv) não ser possível o registro da transferência da 
propriedade por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), rescindir o negócio sem que isso importe qualquer direito a indenização ou reparação ao(s) ARREMATANTE(S), rea-
lizando apenas a devolução dos valores nominais já pago pelo(s) ARREMATANTE(S), sem correção ou atualização monetária, deduzida a multa de 20% (vinte por cento) sobre 
o valor de arrematação incidente nestes casos, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo de serem tomadas as 
medidas judiciais pertinentes, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, não se devolvendo neste caso a comissão do LEILOEIRO OFICIAL prevista no Item nº 8.1.3. 
9.1.5. Outorgada a Escritura Pública de Venda e Compra, o(s) ARREMATANTE(S) deverá enviar ao endereço eletrônico do VENDEDOR, no prazo de até 60 (sessenta) dias a 
contar da data de assinatura da mesma, cópia da matrícula do imóvel com o instrumento devidamente registrado no Cartório de Registro Imobiliário, ressalvadas as hipóte-
ses de prorrogações autorizadas ou quando houver pendências documentais do VENDEDOR, bem como, efetivar a substituição do contribuinte na Prefeitura Municipal e do 
responsável pelo imóvel junto à administração do condomínio ao qual o imóvel eventualmente pertença. 9.1.5.1. Caso não seja cumprida o registro no prazo acima estabe-
lecido por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), incidirá multa de 1,0% (um por cento) a.m. sobre o valor da Compra e Venda/arrematação em favor do VENDEDOR, por 
cada mês de atraso, até o efetivo registro da referida Escritura na matrícula do IMÓVEL, bem como eventuais honorários advocatícios e custas processuais despendidos pelo 
VENDEDOR em eventual propositura de ação de obrigação de fazer. 9.1.5.2. Caso não seja possível a transferência da propriedade por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), 
poderá o VENDEDOR considerar rescindido o presente negócio, incidindo as penalidades descritas no item 9.1.4. 9.2. DA VENDA FINANCIADA PELO VENDEDOR - 9.2.1. A 
venda, mediante pagamento FINANCIADO pelo VENDEDOR, será garantida pela constituição de Alienação Fiduciária sobre o imóvel e estará sujeita à análise de crédito, de 
comprometimento de renda, bem como estará condicionada ainda, à aprovação do VENDEDOR realizar ou não a venda financiada, sem que a sua negativa lhe acarrete 
quaisquer ônus ou penalidades. 9.2.1.1. Para a realização da referida análise de crédito na hipótese de opção pelo pagamento FINANCIADO pelo VENDEDOR, o(s) PROPO-
NENTE(S)/ARREMATANTE(S) deverá(ão) apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura da ata de arrematação, cópia autenticada (ou com autenticação digital) dos 
seguintes documentos: a) Se PESSOA FÍSICA: a.1) Documento de Identificação vigente e legível: Carteira de Identidade (RG); Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Registro 
Nacional de Estrangeiro (RNE); Passaporte; ou Carteira profissional (serão aceitas somente OAB, CRM, CREA, CRA e CRC), com CPF (Cadastro de Pessoa Física); Obs.: No caso 
de CNH, RNE e Passaporte deve-se observar a validade no documento. a.2) Comprovante de Endereço (Validade: 90 dias); a.3) Certidão de Registro Civil vigente: a.3.1) Se 
solteiro/viúvo/divorciado/desquitado/separado (qualquer estado civil diferente de casado): Certidão de nascimento e Declaração de Estado Civil (Existência ou não de união 
estável), ambas com Validade de 90 dias a.3.2) Se casado: Certidão de casamento (Validade: 90 dias); Obs.: Para casamentos realizados no exterior, deve-se apresentar cópia 
da certidão de casamento e a tradução emitida pelo consulado; a.4) Pacto antenupcial: a.4.1) Para os seguintes regimes de casamento (antes de 26/12/1977): Comunhão 
parcial de bens; ou Participação final dos Aquestos; ou Separação total de bens (separação convencional ou separação de bens). a.4.2) Para os seguintes regimes de casa-
mento (após 26/12/1977): Comunhão universal de bens; ou Participação final dos Aquestos; ou Separação total de bens (separação convencional ou separação de bens). a.5) 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) completa com recibo de entrega (último exercício); a.6) Profissão: a.6.1) Se Assalariado: (i) Com Renda variável: Contra-
cheque dos três últimos meses; (ii) Com Renda fixa: Contracheque do último mês; a.6.2) Se Empresário, autônomo, profissional liberal: Extratos bancários dos três últimos 
meses com a logo do banco, nome do correntista, agência e número de conta; b) Se PESSOA JURÍDICA: b.1) Documentação da empresa: b.1.1) Se S/A (Sociedade Anônima): 
Estatuto social e ata de posse/eleição da atual diretoria. b.1.2) Se LTDA (Sociedade Limitada): Contrato Social e última alteração contratual, conforme último arquivamento 
na Junta comercial. b.1.3) Se EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada): Ato constitutivo. b.2) Certidão Simplificada da Junta Comercial (Validade: 30 dias). 
b.3) Documento de Identificação vigente e legível do(s) representante(s)/procurador(es): Carteira de Identidade (RG); Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Registro Na-
cional de Estrangeiro (RNE); Passaporte; ou Carteira profissional (serão aceitas somente OAB, CRM, CREA, CRA e CRC), com CPF (Cadastro de Pessoa Física); Obs.: (i) No caso 
de CNH, RNE e Passaporte deve-se observar a validade no documento; (ii) Em caso de representação por meio de procuração, será necessária a apresentação/envio da 
mesma, conforme disposto no Item nº 4.1.5. b.4) Faturamento mensal dos últimos 12 (doze) meses; b.5) Último balanço com DRE e último balancete com DRE ou 2 (dois) 
últimos balanços com DRE; b.6) Abertura do endividamento bancário (modalidade, prazo, garantias, vencimentos e valor), caso exista; Obs.: Nos casos de envio de extrato 
bancário, serão necessários os 3 (três) últimos meses com a logo do Banco/nome do correntista, agência e número de conta; 9.2.1.2. Ao VENDEDOR é reservado o direito de 
solicitar, a seu único critério, outros documentos para fins de formalização/registro da compra e venda. 9.2.1.3. O(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) que optar(em) por 

pagamento FINANCIADO, autoriza(m), a partir do momento do lance, o VENDEDOR a fazer as consultas de CPF (Cadastro de Pessoa Física) nos cadastros de proteção ao 
crédito e BACEN (Banco Central do Brasil). 9.2.1.4. Serão analisadas também a Certidão de Débitos de Contribuições Federais e Dívida Ativa da União (Receita Federal), bem 
como a Certidão de Débitos Trabalhistas (TST – Tribunal Superior do Trabalho) e Certidão da Justiça Federal. Para os casos de PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) pessoa(s) 
jurídica(s), além destas certidões, será analisado o Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço). Caso estejam positivas, poderá o VENDE-
DOR (i) desfazer a arrematação; ou (ii) conceder um prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da comunicação enviada pelo VENDEDOR para realizar o pagamento à 
vista do valor integral remanescente a fim de manter a arrematação; ou (iii) dar um prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura da Ata de arrematação, para que 
o(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) regularizem a situação, sob pena de desfazimento do negócio e incidência das penalidades descritas no item nº 9.2.7. 9.2.1.5. Não 
havendo a aprovação do crédito pelo VENDEDOR, este comunicará ao(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S), no endereço de e-mail indicado na Ata de Arrematação, sobre 
a negativa, bem como, oportunizará ao(s) mesmo(s) a opção de realizar o pagamento à vista do valor integral remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebi-
mento da comunicação enviada pelo VENDEDOR para manutenção da arrematação. Não havendo a concordância do(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) em realizar o 
pagamento à vista, o VENDEDOR devolverá a TED (Transferência Eletrônica Disponível) recebida na conta indicada na Ata de Arrematação (item nº 3 da Ata), no valor nomi-
nal, sem correção ou atualização monetária. 9.2.1.6. Aprovado o crédito pelo VENDEDOR, o(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) deverá(ão), no prazo máximo de 10 (dez) 
dias corridos contados do recebimento da solicitação do VENDEDOR para envio dos documentos necessários à emissão e registro do Contrato de Compra e Venda, apresen-
tar a Certidão Negativa de Débitos Condominiais e Certidão Negativa de Tributos Municipais (quitação de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano) relativos ao Imóvel, na 
hipótese deste estar OCUPADO. Havendo a omissão do(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) quando à solicitação, poderá, a critério do VENDEDOR, haver a rescisão da ar-
rematação, sem ser necessário o envio de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, e incidirá, sem prejuízo das penalidades descritas no Item nº 9.7, multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da arrematação, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, não se devolvendo neste caso a comissão do LEILOEIRO OFICIAL. 9.2.2. 
O(s) ARREMATANTE(S) declara(m) ciência e concorda(m) que serão incluídos no valor a ser financiado junto ao VENDEDOR, as despesas com ITBI (Imposto sobre a Transmis-
são de Bem Imóvel) e registro do imóvel a fim de que seja constituída a garantia fiduciária em favor do VENDEDOR, salvo disposição em sentido contrário pactuada pelas 
Partes. Declara(m) ainda, que tem(êm) ciência de que os valores incluídos no financiamento, serão calculados com base naqueles pagos no procedimento de consolidação, 
podendo sofrer alteração quando do efetivo pagamento, o que implicará no pagamento do valor superior pelo(s) ARREMATANTE(S) ou compensação na(s) parcela(s) do fi-
nanciamento. 9.2.3. Por esta modalidade de venda é obrigatória, por parte do(s) ARREMATANTE(S), a contratação de seguro contra os riscos de Morte e Invalidez Permanen-
te (MIP) conforme determina o art. 5, IV da Lei 9.514/97, bem como de Danos Físicos ao imóvel (DFI). Poderá o(s) ARREMATANTE(S) contratar(em) os referidos seguros por 
meio da apólice coletiva oferecida pelo VENDEDOR ou por meio de outra pessoa jurídica. 9.2.3.1. Não havendo a contratação dos referidos seguros ou caso o(s) ARREMA-
TANTE(S) não se enquadre(m) nas regras estabelecidas pela(s) segurador(as) oferecida(s) pelo VENDEDOR, este oportunizará ao(s) ARREMATANTE(S) a opção de realizar o 
pagamento à vista do valor integral remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da comunicação enviada pelo VENDEDOR para manutenção da arre-
matação. Não havendo a concordância do(s) PROPONENTE(S)/ARREMATANTE(S) em realizar o pagamento à vista, o VENDEDOR devolverá a TED (Transferência Eletrônica 
Disponível) na conta indicada na Ata de Arrematação (item nº 3 da Ata). 9.2.3.1.1. Na hipótese de contratação dos seguros junto ao VENDEDOR, caberá ao(s) ARREMATAN-
TE(S) se informar(em) sobre as regras estabelecidas pela(s) seguradora(s). 9.2.3.2. Na hipótese de contratação dos seguros MIP (Morte e Invalidez Permanente) e DFI (Danos 
Físicos ao Imóvel) junto ao VENDEDOR, o(s) ARREMATANTE(S) declara(m) ciência inequívoca e total concordância das demais regras estabelecidas pela(s) seguradora(s). 
9.2.4. Diante da celebração do Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Força de Escritura Pública, Pagamento Parcelado de parte do preço, com pacto adjeto de Aliena-
ção Fiduciária em garantia, o(s) ARREMATANTE(S) declara(m) ciência inequívoca e total concordância, nada tendo a opor, em relação à cobrança da tarifa de Cadastro no 
valor de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) se pessoa física e 3% (três por cento) do valor financiado se pessoa jurídica, e em caso de imóveis desocupados, também a 
tarifa de avaliação de Bens Recebidos em Garantia no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), quando da celebração do Contrato de Financiamento com o VEN-
DEDOR/CREDOR FIDUCIÁRIO, nos termos do Artigo 3º, inciso I, e Art. 5º, Inciso VI, da Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil, respectivamente, a ser paga pelo(s) 
ARREMATANTE(S), sendo as mesmas incluídas no financiamento 9.2.5. Na hipótese de o(s) ARREMATANTE(S) seja(m) pessoa jurídica ou o(s) imóvel(is) não seja(m) de uso 
residencial(is), haverá a incidência de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), nos termos do Art. 9 do Decreto nº 6.306/2007, a ser incluído no Contrato de Financiamen-
to. 9.2.6. Uma vez aprovado o crédito e entregue toda a documentação prevista no Item nº 9.2.1.1, as Partes envidarão esforços para sanarem quaisquer exigências neces-
sárias à formalização e registro do Contrato de Compra e Venda com pacto adjeto de Alienação Fiduciária em garantia, o qual deverá ser feito no prazo máximo de 90 (no-
venta) dias contados da formalização da aprovação de venda por parte do VENDEDOR, salvo se negociadas condições especiais pelas partes. 9.2.6.1. Se o prazo convencio-
nado para o Registro do Contrato de Compra e Venda for superado por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), o(s) mesmo(s) declara(m) ciência e plena concordância que 
pagará(ão) multa em favor do VENDEDOR, no importe de 1,0% (um por cento) a.m. sobre o valor da Compra e Venda/arrematação, por cada mês de atraso, até o efetivo 
registro do referido contrato. 9.2.6.2. Caso não seja possível a transferência da propriedade por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), poderá o VENDEDOR considerar 
rescindido o presente negócio, incidindo as penalidades descritas no item 9.2.7. 9.2.7. Ficará a critério do VENDEDOR, no caso de (i) ausência de entrega dos documentos 
necessários à formalização do Contrato de Compra e Venda com pacto adjeto de Alienação Fiduciária em garantia no prazo acordado; ou (ii) inércia do(s) ARREMATANTE(S) 
em assinar o referido Contrato em prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias contados da assinatura da ata de arrematação; ou (iii) inadimplemento do pagamento de 
qualquer parcela pelo(s) ARREMATANTE(S), sem que tenha ocorrido a formalização e/ou registro do Contrato de Compra e Alienação Fiduciária; (iv) ou não ser possível o 
registro da transferência da propriedade por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), rescindir o negócio, sem que isso importe qualquer direito a indenização ou reparação 
ao(s) ARREMATANTE(S), realizando apenas a devolução dos valores nominais já pagos pelo(s) ARREMATANTE(S), sem correção ou atualização monetária, deduzida a multa 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor de arrematação incidente nestes casos, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem 
prejuízo de serem tomadas as medidas judiciais pertinentes, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, não se devolvendo neste caso a comissão do LEILOEIRO 
OFICIAL prevista no Item nº 8.1.3. 9.2.8. Para o(s) imóvel(is) arrematado(s) com financiamento, o vencimento da primeira parcela será em 30 (trinta) dias contados da assi-
natura do Contrato de Compra e Venda com Alienação Fiduciária e as demais parcelas em igual dia dos meses subsequentes. 9.2.8.1. Ocorrendo o inadimplemento do paga-
mento de qualquer parcela pelo(s) ARREMATANTE(S), após o registro do Contrato de Compra e Venda com pacto de Alienação Fiduciária em garantia, haverá a incidência dos 
juros moratórios e penalidades dispostos no referido Contrato. 9.3. DA VENDA FINANCIADA POR OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 9.3.1. Para as vendas de imóveis com 
status de DESOCUPADOS poderão o(s) ARREMATANTE(S) quitarem o saldo remanescente por meio de financiamento bancário junto à instituição financeira de escolha do(s) 
ARREMATANTE(S) nos termos do Item nº 9.3.2, cujo valor deverá ser creditado na conta corrente nº 1157952- 8, de titularidade do VENDEDOR BANCO INTER S/A, inscrito no 
CNPJ sob o nº 00.416.968/0001-01, junto ao Banco Inter S/A (nº Banco: 077), agência nº 0001-9. 9.3.2. Após a comprovação do pagamento do(s) valor(es) correspondente(s) 
ao sinal do negócio, o(s) ARREMATANTE(S) terá(ão) o prazo de 10 (dez) dias, para entregar ao VENDEDOR os documentos comprovatórios da solicitação de financiamento 
junto da instituição financeira escolhida pelo(s) mesmo(s), sendo que as Partes envidarão esforços para sanarem quaisquer exigências necessárias à formalização e registro 
do mesmo, o qual deverá ser feito no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura deste Instrumento. 9.3.2.1. O(s) ARREMATANTE(S) declara(m)-se 
ciente(s) de que deverá(ão) solicitar à instituição financeira escolhida, que insira expressamente no Contrato de Compra e Venda com Alienação Fiduciária em garantia a ser 
firmado (i) as condições referentes à situação de ocupação do IMÓVEL; (ii) as eventuais ações judiciais existentes e informadas ao(s) ARREMATANTE(S); e (iii) a responsabili-
dade pelas despesas e tributos referentes ao IMÓVEL, sob pena de rescisão desta Arrematação nos termos do item nº 9.3.3. 9.3.2.2. O(s) ARREMATANTE(S) têm ciência e 
concorda(m) que o referido Contrato para quitação do valor correspondente ao financiamento bancário, deverá ser formalizado em até 60 (sessenta) dias contados da 
apresentação ao VENDEDOR dos documentos mencionados no item 9.3.2, sob pena de rescisão do negócio e incidência das penalidades descritas no item nº 9.3.3. 9.3.2.3. 
Caso não haja aprovação do crédito pela Instituição Financeira indicada pelo(s) ARREMATANTE(S), o valor remanescente será pago pelo(s) ARREMATANTE(S) mediante recur-
sos próprios ou mediante financiamento bancário junto ao VENDEDOR, nos termos do disposto no item 9, sob pena de rescisão da arrematação prevista no item nº 9.3.3, 
salvo disposição expressa em sentido contrário pelas partes. 9.3.2.4. Se o prazo convencionado para o registro do aludido Contrato de Compra e Venda for superado por 
culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), o(s) mesmo(s) declara(m) ciência e plena concordância que pagará(ão) multa em favor do VENDEDOR, no importe de 1,0% (um por 
cento) a.m. sobre o valor da Compra e Venda, por cada mês de atraso, até o efetivo registro do referido Contrato na matrícula do IMÓVEL. 9.3.2.5. Caso não seja possível o 
registro do referido Contrato de Compra e Venda na matrícula do IMÓVEL, por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), poderá o VENDEDOR considerar rescindido o presen-
te negócio, incidindo as penalidades dispostas na Item 9.3.3 do presente Instrumento. 9.3.3. Ficará a critério do VENDEDOR, no caso de (i) ausência de entrega dos documen-
tos comprovatórios da solicitação de financiamento junto da instituição financeira escolhida pelo(s) ARREMATANTE(S); ou (ii) Descumprimento do disposto no item nº 9.3.2 
e seus subitens, rescindir o negócio, sem que isso importe qualquer direito a indenização ou reparação ao(s) ARREMATANTE(S), realizando apenas a devolução dos valores 
nominais já pagos pelo(s) ARREMATANTE(S), sem correção ou atualização monetária, deduzida a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação incidente 
nestes casos, na conta corrente indicada na Ata de Arrematação, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo de serem 
tomadas as medidas judiciais pertinentes, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, não se devolvendo neste caso a comissão do LEILOEIRO OFICIAL prevista no 
Item nº 8.1.3. 9.4. DAS DESPESAS COM A TRANSFERÊNCIA DO(S) IMÓVEL(IS) - 9.4.1. Serão de responsabilidade do(s) ARREMATANTE(S) todas as providências e despesas 
necessárias à transferência do(s) imóvel(is) arrematado(s) e constituição da garantia de Alienação Fiduciária (formalização e registro), tais como, imposto de transmissão, 
taxas, alvarás, certidões, avaliações, certidões pessoais em nome do VENDEDOR, escrituras, emolumentos cartorários, registros, averbações de qualquer natureza, serviços 
de despachante, inclusive o recolhimento de laudêmio e obtenção de certidões autorizativas, ainda que relativo a hipóteses de situações enfitêuticas não declaradas ao 
tempo da alienação e quaisquer outras que vierem a ser necessárias, ou que aqui não tenham sido mencionadas. O(s) ARREMATANTE(S) declara(m)- se ciente(s) de que todas 
as despesas e providências necessárias para transferência do imóvel para seu nome serão de sua única e exclusiva responsabilidade, ainda que o eventuais cadastros peran-
te à SPU (Secretaria do Patrimônio da União) ou Prefeitura estejam em nome do VENDEDOR ou de terceiros, cooperando o VENDEDOR com os documentos necessários para 
efetiva transferência. 9.4.2. Vencida a documentação disponibilizada para outorga/registro da Escritura Pública ou para o respectivo registro do Contrato de Compra e Venda 
com pacto adjeto de Alienação Fiduciária em garantia, por culpa do(s) ARREMATANTE(S), ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos, hipótese em 
que o VENDEDOR não poderá ser responsabilizado no caso de atraso. 9.4.3. A transmissão da posse direta (para imóvel(is) desocupados) ou indireta (para imóvel(is) ocupa-
dos) pelo VENDEDOR, se dará na data do registro da respectiva escritura pública e/ou contrato de compra e venda com alienação fiduciária na matrícula imobiliária, salvo 
disposição expressa pelas partes em sentido contrário. 9.4.3.1. Constitui-se obrigação do(s) ARREMATANTE(S), a partir de sua imissão na posse direta do imóvel, defendê-lo 
contra todo e qualquer ato de terceiros, promovendo, em tempo e às suas expensas, as medidas que se fizerem necessárias em juízo ou fora dele. 9.4.4. Para os casos de 
venda de imóvel(is) DESOCUPADOS, todos os tributos, taxas, despesas, débitos, inclusive condominiais, e encargos que recaírem sobre o(s) imóvel(is) objeto do presente 
Edital, (i) até a data de formalização/lavratura da escritura pública/contrato de compra e venda ou (ii) em até 90 (noventa) dias após a assinatura da ata de arrematação, o 
que ocorrer primeiro, serão de responsabilidade exclusiva do VENDEDOR. 9.4.4.1. Ocorrida uma das condições acima elencadas, todos os tributos, despesas, débitos e en-
cargos que recaírem sobre o(s) imóvel(is) objeto do presente Edital, inclusive débitos condominiais serão de responsabilidade exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), ainda que 
lançados em nome do VENDEDOR ou do(s) antigo(s) devedor(es) fiduciante(s) do(a) CONTRATO/CCB. Ressalta-se que a quitação à dívida conferida ao(s) antigo(s) devedor(es) 
fiduciante(s) nos termos do Artigo 27, §6º da Lei nº 9.514/97 não abrangeu eventuais débitos em aberto não identificados pelo VENDEDOR naquela data, cujos pagamentos 
não foram efetuados pelo VENDEDOR. 9.4.5. Para os casos de venda de imóvel(is) OCUPADOS, independente da forma de pagamento escolhida, o(s) ARREMATANTE(S), a 
partir da confirmação do pagamento do sinal (para imóvel(is) financiados pelo vendedor ou por outra instituição financeira) ou do pagamento do preço do imóvel arremata-
do à vista, é (são) responsável(veis) por todas as obrigações relativas ao imóvel, como tributos, taxas, débitos e despesas condominiais, inclusive aquelas anteriores à arre-
matação, cujos pagamentos não foram feitos pelo VENDEDOR e, portanto, não incorporaram ao saldo devedor do fiduciante. Ressalta que a quitação à dívida dada nos ter-
mos do art. 27, §6º da Lei 9.514/97 não abrangeu referidos débitos, por não ter ocorrido pagamento pelo VENDEDOR. 9.4.5.1. Caso haja a constatação pelo VENDEDOR 
acerca de eventual inadimplemento dos tributos, contribuições, taxas ou despesas condominiais após a confirmação do pagamento do sinal ou preço do imóvel, o VENDE-
DOR comunicará ao(s) ARREMATANTE(S), por meio de notificação direcionada ao(s) endereço(s) eletrônico(s) constante(s) na Ata de Arrematação, sobre a irregularidade, 
devendo o(s) ARREMATANTE(S) comprovar(em) a regularização no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após o envio da notificação, sob pena de pagamento de multa 
pecuniária ao VENDEDOR, no valor de 20,0% (vinte por cento) do valor do tributo em atraso, sem prejuízo do reembolso de eventual tributo pago por este último, a fim de 
manter a regularidade fiscal do imóvel e do VENDEDOR até a efetiva transferência da propriedade junto à matrícula do imóvel. 9.4.5.2. A inércia do(s) ARREMATANTE(S) em 
realizar a regularização da situação nos termos e prazo do item acima, ensejará ao VENDEDOR a possibilidade de resolver o negócio, caso ainda não tenha sido formalizada 
e/ou registrada a transferência da propriedade, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis. Havendo a resolução do negócio o VENDEDOR devolverá cada TED (Trans-
ferência Eletrônica Disponível) recebida na conta indicada na Ata de Arrematação (item nº 3 da Ata), no valor nominal, sem correção ou atualização monetária, com a dedu-
ção da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor de arrematação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos demais itens deste Edital. 9.5. DA VENDA EM CARÁTER AD 
CORPUS E CONFORME O ESTADO FÍSICO DO(S) IMÓVEL(IS) - 9.5.1. As fotos dos bens disponibilizadas no site do LEILOEIRO OFICIAL, bem como as imagens de vídeo que serão 
exibidas por ocasião do leilão, são recursos meramente ilustrativos, com o objetivo de oferecerem conforto ao(s) interessado(s). Assim sendo, a manifestação de interesse 
na compra de qualquer lote/imóvel, deve-se dar somente após visitação física (prévia à realização do leilão, quando disponível), ou concordância com a visualização do(s) 
imóvel(is) apenas pelas imagens e vídeos exibidos e análise das documentações do(s) imóvel(is). 9.5.2. O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) em caráter “AD CORPUS” e no es-
tado em que se encontra(m), sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas e repetitivas das dimen-
sões constantes do registro imobiliário, isto é, o(s) ARREMATANTE(S) adquire(m) o imóvel como se apresenta como um todo, independentemente de suas exatas e verdadei-
ras limitações, sejam elas quais forem, não podendo, por conseguinte, exigir(em) complemento de área, reclamar eventuais mudanças nas disposições internas dos cômodos 
do(s) imóvel(is) apregoado(s), não podendo ainda, alegar(em) desconhecimento das condições, características e estado de conservação e localização dos bens, seja a que 
tempo ou título for, não sendo cabível, portanto, pleitear(em) a rescisão do contrato/arrematação ou abatimento proporcional do preço em tais hipóteses, sendo responsá-
vel(is) por eventual regularização acaso necessária. 9.5.3. Caso o(s) imóvel(is) esteja(m) ocupado(s) por terceiro(s), o(s) ARREMATANTE(S) assume(m) o risco da arrematação 
do(s) imóvel(is) no estado em que efetivamente se encontra(m), independentemente de conseguir(em) adentrar no(s) imóvel(is) para verificar sua(s) condição(ões). 9.5.4. 
O(s) ARREMATANTE(S) declara(m)-se ciente(s) de que a desocupação do imóvel e o ajuizamento das medidas judiciais pertinentes deverá(ão) ser por ele(s) integralmente 
custeada(s) e acompanhada(s), não tendo o VENDEDOR qualquer responsabilidade sobre tal ato, inclusive nos casos de eventual vício ou má condução dos processos de 
imissão na posse já em curso, nos quais o(s) ARREMATANTE(S) vier a substituir o VENDEDOR no polo ativo da ação em face do(s) antigo(s) devedor(es) fiduciante(s). 9.5.5. 
Caberá exclusivamente ao(s) ARREMATANTE(S) a responsabilidade de conferir quaisquer informações disponibilizadas na(s) descrição(ões) do(s) imóvel(is), principalmente 
quando houver a informação de que as mesmas se referem a dados extraídos de laudos de avaliação realizados por empresas terceirizadas, considerando que estas informa-
ções não constam na(s) matrícula(s) do(s) imóvel(is), não podendo, portanto, arguir qualquer responsabilização do VENDEDOR por eventual omissão nas informações des-
critas no Anexo nº 1 deste Edital. 9.5.6. O(s) ARREMATANTE(S) deverá(ão) se cientificar prévia e inequivocamente, por conta própria, das exigências e restrições de uso im-
postas pela legislação e órgãos públicos (municipal, estadual e federal), especialmente no tocante a legislação e preservação ambiental, saneamento, situação enfitêutica, 
uso do solo e zoneamento, servidões de qualquer natureza e ainda, das obrigações e dos direitos decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando for o 
caso, às quais estará obrigado a respeitar por força da arrematação do(s) imóvel(is), não ficando o VENDEDOR, responsável por qualquer levantamento ou providências 
neste sentido. O VENDEDOR não responde por eventual contaminação do solo ou subsolo ou passivos de caráter ambiental. 9.6. DAS PENDÊNCIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDI-
CIAIS - 9.6.1. O(s) ARREMATANTE(S) fica(m) informado(s) e ciente(s) que pendências e/ou ações judiciais de ciência do VENDEDOR, relacionadas ao(s) imóvel(is), estão des-
critas no campo referente ao(s) respectivo(s) imóvel(is), no Anexo nº 1 do presente Edital. No entanto, ressalta-se que é de responsabilidade do(s) ARREMATANTE(S) realizar 
a devida due diligence no(s) imóvel(is) de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações judiciais, ainda que não descritas no Anexo nº 1. 9.6.2. Nos casos acima 
discriminados em que existam pendências representadas por ações judiciais, a arrematação implicará na transmissão ao(s) ARREMATANTE(S) dos direitos de aquisição do(s) 
imóvel(is) arrematado(s), sob a condição da improcedência das respectivas ações judiciais movidas pelo antigo mutuário e consequente livre desembaraço do(s) imóvel(is) 
para todos os fins de direitos. 9.6.3. Nas hipóteses de arrematação de imóvel(is) desocupados, porém com ações judiciais pendentes, o(s) ARREMATANTE(S) será imitido na 
posse a partir da lavratura da escritura pública/contrato de compra e venda, devendo aguardar a confirmação da licitude do procedimento de consolidação da propriedade 
fiduciária, dos leilões judiciais ou da integração do imóvel ao patrimônio do VENDEDOR, mediante o trânsito em julgado de tais ações judiciais, para que se confirme a vali-
dade da compra e venda, segundo as formas e condições gerais tratadas neste instrumento. 9.6.4. Caso ao final da(s) ação(ões) judicial(is) relativa(s) ao(s) imóvel(is) arrema-
tado(s), distribuídas antes ou depois da arrematação, ainda que não descritas no Anexo nº 1 do Edital por ser de responsabilidade do(s) ARREMATANTE(S) realizar a devida 
due diligence no(s) imóvel(is) de seu interesse, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo VENDEDOR e/ou a integração do 
imóvel ao patrimônio do VENDEDOR, a arrematação do(s) ARREMATANTE(S) será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação. Neste caso, serão reem-
bolsados pelo VENDEDOR os valores pagos pelo(s) ARREMATANTE(S), nos termos do Item nº 9.6.6 deste Edital. 9.6.4.1. A mera existência de ação judicial ou decisão judicial 
não transitada em julgado, não enseja ao(s) ARREMATANTE(S) o direito à desistência da arrematação. 9.6.5. O(s) ARREMATANTE(S) possui(em) ciência inequívoca e total 
concordância quanto à(s) ação(ões) judicial(ais) relacionada(s) no Anexo nº 1 do Edital, sendo de sua responsabilidade verificar a existência de demais ações judiciais, bem 
como em relação ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e/ou integração do imóvel ao patrimônio do VENDEDOR, declarando o(s) ARREMATANTE(S), 
neste ato, que, tendo analisado o conteúdo dos procedimentos de expropriação extrajudicial e da(s) ação(ões) judicial(is), em curso, mediante a assistência técnica de advo-
gado especializado, nada tem a opor, acrescentar, criticar ou impugnar quanto à constituição e liquidação da alienação fiduciária que anteriormente incidia sobre o imóvel 
objeto deste instrumento e quanto à condução do(s) processo(s) judicial(is), relacionado(s) no presente Edital, inclusive no que tange aos atos, ações ou omissões ali ocorri-
dos, sendo vedada, por conseguinte, qualquer alegação relacionada à condução, forma, omissão ou tramitação dos procedimentos de execução extrajudicial e do(s) proces-
so(s) judicial(is) relacionados ao(s) imóvel(is) por ele adquirido(s) para fins de resolução ou rescisão da presente negociação. 9.6.5.1. O VENDEDOR não se responsabiliza pelo 
eventual insucesso do(s) ARREMATANTE(S) em ação de Imissão na posse. 9.6.5.2. O VENDEDOR, nos casos de invalidação, por decisão transitada em julgado, da consolidação 
da propriedade, dos leilões ou da integração do imóvel ao patrimônio do VENDEDOR, ressarcirá o(s) ARREMATANTE(S) os valores eventualmente pagos quanto aos encargos 
tributários e condominiais do imóvel arrematado como OCUPADO, ressalvado o período de posse direta exercida pelo(s) ARREMATANTE(S) no imóvel, que continuará sendo 
de sua responsabilidade conforme disposto nos itens nº 9.4.4 e 9.4.5. 9.6.5.3. Para os casos relacionados no Anexo nº 1 deste Edital, nos quais não tenha sido distribuída a 
correlata ação de Reintegração de Posse/ Imissão na Posse, salientando-se o disposto no Item nº 9.7, fica desde já cientificado o(s) ARREMATANTE(S) que a desocupação do 
imóvel e o ajuizamento das medidas judiciais pertinentes deverão ser por ele(s) integralmente custeadas e acompanhadas, não tendo o VENDEDOR qualquer responsabili-
dade sobre tal ato. 9.6.5.4. Para os imóveis com ação judicial, recairá sobre o VENDEDOR o risco de evicção de direito, nos termos do art. 447 e seguintes do Código Civil 
Brasileiro, sendo que, sobrevindo decisão transitada em julgado haverá a incidência do disposto nos itens nº 9.6.4 e 9.6.6 deste Edital. A evicção não gera indenização por 
perdas e danos. 9.6.6. A responsabilidade do VENDEDOR pela evicção ficará limitada à devolução do valor recebido pela venda, incluída a comissão do LEILOEIRO OFICIAL. 
Referida responsabilidade abrangerá, também, o reembolso de valores comprovadamente despendidos pelo(s) ARREMATANTE(S) a título de despesas de condomínio e im-
posto relativo à propriedade imobiliária (IPTU ou ITR, conforme o caso), desde que comprovado pelo(s) ARREMATANTE(S), o impedimento ao exercício da posse direta do 
imóvel. Referidos valores serão atualizados pelos mesmos índices aplicados às cadernetas de poupança desde o dia do desembolso do(s) ARREMATANTE(S) até a data da 
restituição, não sendo conferido ao adquirente o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios, a exemplo daqueles estipulados nos artigos 448 e 450 do Códi-
go Civil Brasileiro de 2002, e tampouco por benfeitorias eventualmente introduzidas no imóvel após a data da aquisição, pelas quais não poderá sequer pleitear direito de 
retenção do imóvel, a menos que expressamente autorizadas pelo VENDEDOR. 9.6.6.1. A responsabilidade do VENDEDOR, nos casos de imóvel(is) alienado(s) sob a pendên-
cia de ações judiciais fica regulamentada nos termos deste Edital. 9.7. DA RESCISÃO, DA DESISTÊNCIA e DAS PENALIDADES - 9.7.1. Até a data da lavratura da Escritura Pública 
ou formalização do Contrato de Compra e Venda com pacto adjeto de Alienação Fiduciária em garantia é permitida, sem prejuízo do disposto nos demais Itens nº deste 
Edital, a desistência ou arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do(s) ARREMATANTE(S); b) por impossibilidade 
documental; c) quando o(s) ARREMATANTE(S) tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou integre, 
sob qualquer aspecto, investigação em âmbito administrativo, civil ou penal; d) quando a venda não atender aos interesses do VENDEDOR (ainda que enquadrada nas con-
dições do leilão); ou e) nos casos previstos em lei. 9.7.2. Sem prejuízo do disposto nos demais Itens nº deste Edital, em qualquer das hipóteses do Item anterior será restitu-
ída ao(s) ARREMATANTE(S) a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele momento (incluindo-se a comissão do LEILOEIRO OFICIAL, impostos e 
taxas), devidamente atualizada pelos índices da caderneta de poupança, renunciando expressamente o(s) ARREMATANTE(S), desde já, a qualquer outra restituição ou inde-
nização. 9.7.3. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos públicos ou particulares por culpa exclusiva do(s) ARREMATANTE(S), poderá ocorrer a critério do 
VENDEDOR, o cancelamento da arrematação e a devolução dos valores nominais pagos pela compra do imóvel, sem correção ou atualização monetária, excluindo-se o valor 
pago a título de sinal, impostos, taxas e a comissão do LEILOEIRO OFICIAL independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, ou formali-
zação do acordo. Caso, contudo, o(s) ARREMATANTE(S) tenha arrematado o imóvel à vista e pago todo o valor, será feita a devolução dos valores nominais anteriormente 
mencionados, descontando-se 20% (vinte por cento) do valor pago pelo imóvel a título de multa, impostos, taxas e a comissão do LEILOEIRO OFICIAL. 9.7.3.1. Na hipótese 
da Ata de Arrematação ser assinada por ARREMATANTE casado sob o regime de comunhão universal ou parcial de bens, bem como convivente em união estável, será neces-
sária a aposição da assinatura do cônjuge/companheiro(a) quando da formalização da Escritura Pública ou Contrato de Compra e Venda com pacto adjeto de alienação fidu-
ciária em garantia, sob pena de desfazimento do negócio e incidência da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematação e perda da comissão de 5% (cinco por 
cento) da comissão do LEILOEIRO OFICIAL. 9.7.3.2. Aplica-se o disposto Item anterior na hipótese da Ata de Arrematação ter sido assinada por apenas um dos representantes 
legais da pessoa jurídica. 9.7.4. O não pagamento dos valores de arrematação, comissão do LEILOEIRO OFICIAL, no(s) prazo(s) estabelecido(s) neste Edital, configurará desis-
tência ou arrependimento por parte do(s) ARREMATANTE(S), ficando este(s) obrigado(s) a pagar(em) o valor da comissão devida ao LEILOEIRO no importe de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da arrematação e perderá(ão) a favor do VENDEDOR, o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao re-
embolso das despesas incorridas. 9.7.4.1. Poderá o LEILOEIRO OFICIAL emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pa-
gamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/1932. 9.7.5. Na hipótese da celebração de Contrato de Compra e Venda com 
Alienação Fiduciária, as penalidades e os procedimentos a serem realizados em razão de eventual inadimplência após o registro deste Contrato, estarão expressamente 
dispostas naquele Instrumento, sem prejuízo do disposto neste Edital. 9.7.6. Ocorrendo o desfazimento da arrematação, por qualquer motivo, o(s) ARREMATANTE(S) quando 
estiverem na posse direta do imóvel deverá(ão), no prazo de 15 (quinze) dias contados da devida notificação no endereço residencial e/ou eletrônico constantes da Ata de 
Arrematação, efetuar a entrega das chaves do imóvel ao VENDEDOR, o qual deverá estar inteiramente desocupado de pessoas e coisas, e à disposição do VENDEDOR. 9.7.6.1. 
No caso de descumprimento do disposto no Item anterior pelos ARREMATANTE(S), incidirá multa pecuniária no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor do imóvel em 
favor do VENDEDOR a título de aluguel, devidamente atualizado de acordo com a variação do IGPM-FGV, sem prejuízo de ajuizamento das medidas judiciais cabíveis. 9.7.7. 
O(s) ARREMATANTE(S) declara(m) ciência inequívoca e total concordância em relação ao disposto neste Edital, nada tendo a opor em relação às demais penalidades descritas 
ao longo deste Instrumento, bem como de eventuais honorários advocatícios e custas processuais despendidos pelo VENDEDOR na hipótese da propositura de ação de 
obrigação de fazer. 10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - 10.1. Ao concorrer para a aquisição do(s) imóvel(is) por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo(s) 
ARREMATANTE(S) das referidas condições estipuladas neste Edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1º de fevereiro de 1933, que regula a profissão de LEILOEIRO OFICIAL. 10.2. Integram a este Edital as condições 
para participação de leilões na modalidade online dispostas no site do LEILOEIRO OFICIAL, constante do Item nº 2 deste Edital, bem como os Anexos: nº 1 (Dos Imóveis); 2 
(Da Proposta para a compra de imóveis), 3 (Declaração de Estado Civil – Para: Solteiro/viúvo/divorciado/desquitado ou separado) e 4 (Declaração de Estado Civil - Para: Ca-
sado) 10.3. A tolerância pelo VENDEDOR e/ou ARREMANTE(S), quanto a alguma demora, atraso ou omissão da outra parte no cumprimento das obrigações ajustadas neste 
Edital ou a não aplicação, na ocasião oportuna, das cominações aqui constantes, não acarretará o cancelamento das penalidades, nem dos poderes ora conferidos, podendo 
ser aplicadas aquelas e exercidos estes a qualquer tempo, caso permaneçam as causas. 10.4. O(S) ARREMATANTE(S) é (são) responsável (is) pela fidelidade e legitimidade 
das informações e documentos apresentados, estando ciente(s) de que o VENDEDOR poderá direcionar quaisquer notificações e/ou comunicações decorrentes da arrema-
tação para o(s) mesmo(s), reconhecendo, desde já, a validade destes atos. Qualquer alteração do(s) endereços(s) deve ser formalmente informada ao VENDEDOR, sob 
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pena   de serem consideradas válidas todas as notificações e comunicações feitas no(s) endereços(s) descritos na Ata de Arrematação. 10.5. O(s) ARREMATANTE(S) 
declara(m)-se ciência e total concordância de que a escritura pública ou o contrato de compra e venda será formalizado com a(s) mesma(s) pessoa(s) que constar(em) da Ata 
de Arrematação. 10.6. Em caso de ausência de alguma informação e/ou dúvidas sobre o processo de arrematação, o(s) ARREMATANTE(S) deverá(ão) entrar em contato com 
a empresa responsável pelo leilão através do endereço eletrônico do LEILOEIRO OFICIAL, telefone(s) e/ou endereço comercial, conforme Item nº 2 deste Edital. 10.7. Quais-
quer notificações ou outras comunicações requeridas ou permitidas sob este Edital deverão ser feitas, por escrito, e enviadas por carta registrada direcionadas aos endereços 
residenciais/comerciais ou eletrônicos das Partes dispostos na Ata de Arrematação, exceto se outra forma for informada pelas Partes. 10.8. Houve a intimação do(s) antigo(s) 
Devedor(es) Fiduciante(s) para purga da mora, bem como o cumprimento de todo procedimento de execução extrajudicial, que culminou com a consolidação do(s) imóvel(is) 
descrito(s) no Anexo nº 1, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97. Em sequência, a fim de cumprir o disposto no art. 27 da Lei nº 9.514/97, foram realizados 1º (primeiro) 
e 2º (segundo) leilões pelos valores descritos nos §§ 1º e 2º do referido artigo. Não houve êxito nestes leilões, o que implicou na consequente integração do imóvel ao patri-
mônio do VENDEDOR e exoneração da dívida, conforme dispõe o art. 27, §5º da Lei nº 9.514/97. Deste modo, o presente leilão representa oferta pública do(s) respectivo(s) 
imóvel(is), não vinculada à Lei nº 9.514/97. 10.9. Este Edital será regido e interpretado de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil. Fica eleito o Foro da Comar-
ca de Belo Horizonte/MG, para dirimir quaisquer dúvidas, oriundas do presente evento, com exclusão de qualquer outro. Belo Horizonte, 08 de setembro de 2021. BANCO 
INTER S/A CNPJ nº 00.416.968/0001-01. 

Comitente: Banco Inter S/A - Leilão único - 08/10/2021 às 11:00 - Imóveis localizados nos estados de  BA, CE, RJ, RN, SP.
O leilão será realizado de forma Online - ANEXO Nº 1 – DO(S) IMÓVEL(IS): 

LOTE Nº 1 - 1 – NOME DO(S) ANTIGOS(S) DEVEDOR(ES): João Bruno Rocha Aragão. 2 – ENDEREÇO DO IMÓVEL: Uma casa Residencial denominada Casa E, situada 
na cidade de Fortaleza/CE, com frente para Rua Frei José Maria, n° 576, Integrante do Condomínio Residencial Cinco Estrelas, com 220,00m² de área construída; 
10,62m² de área comum; área total de construção de 230,62m², e fração ideal de 0,2852 do terreno em se acha encravada, no lugar denominado Jardim São Paulo, 
no distrito de Messejana. Inscrição da PMF Nº 566.290-7. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do 
Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula abaixo mencionada. 3 – MATRÍCULA(S) E CARTÓRIO: Imóvel objeto da Matrícula nº 
65447 do Registro de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Fortaleza/CE. 4 – STATUS DE OCUPAÇÃO: Ocupado. 5 – CIÊNCIA DE AÇÃO(ÕES) JUDICIAL(IS) PELO VENDEDOR, 
OBSERVADO O DISPOSTO NO ITEM 8.6 DA ATA DE ARREMATAÇÃO E ITEM 9.6 DESTE EDITAL: 6 – VALOR EM REAIS: R$299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais). 
LOTE Nº 2 - 1 – NOME DO(S) ANTIGOS(S) DEVEDOR(ES): Agnaldo Mota da Cruz. 2 – ENDEREÇO DO IMÓVEL: Uma área de terra para construção, situada na cidade de 
Feira de Santana/BA, no loteamento Jardim Cruzeiro, no subúrbio do Cruzeiro, terreno próprio, com as seguintes características; lote nº 2 (dois) da quadra T, que faz 
frente para a rua Teodoro Sampaio, antiga rua H, onde mede treze (13) metros, dividindo de lado esquerdo de quem olha para o terreno, com o lote 3, onde mede 
trinta e seis (36) metros, do lado direito com o lote um (1), onde mede trinta e seis (36) metros de frente a fundo e pelos fundos com o lote 11 onde mede treze (13) 
metros, perfazendo uma área total de 468, 00 m², lote esse situado dentro da quadra formada pelas ruas H, rua 4, rua I e rua 3, imóvel da antiga fazenda Cruzeiro. 
Conforme AV – 07 AVERBAÇÃO DA CONSTRUÇÃO da Casa situada à Rua Teodoro Sampaio, n° 118, no bairro Jardim Cruzeiro na cidade Feira de Santana/BA. Inscrição 
Municipal 01.06.052.0213.001. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando 
o mesmo descrito e caracterizado na matrícula abaixo mencionada. 3 – MATRÍCULA(S) E CARTÓRIO: Imóvel objeto da Matrícula nº 296 do Registro de Imóveis e Hi-
poteca da Comarca de Feira de Santana/BA. 4 – STATUS DE OCUPAÇÃO: Ocupado. 5 – CIÊNCIA DE AÇÃO(ÕES) JUDICIAL(IS) PELO VENDEDOR, OBSERVADO O DISPOSTO 
NO ITEM 8.6 DA ATA DE ARREMATAÇÃO E ITEM 9.6 DESTE EDITAL: 6 – VALOR EM REAIS: R$259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais). 
LOTE Nº 3 - 1 – NOME DO(S) ANTIGOS(S) DEVEDOR(ES): Ana Carolina Fonseca Pereira Soares. 2 – ENDEREÇO DO IMÓVEL: Rua Barão nº 718 e correspondente fração 
ideal de ½ do terreno do lote 1 do PA. 23899, Freguesia de Jacarepaguá. Características e Confrontações: O terreno mede na sua totalidade: 22,00m de largura, 
27,50m de extensão de ambos os lados, inclusive com 3,50m de uma servidão localizada em seu centro que serve como passagem para o lote 2, confrontando à 
direita com o nº 738, à esquerda com o nº 700 e nos fundos com o nº 782, com a área de construção que mede 6,80m de frente, 8,50m de fundos, por 15,05m de 
extensão de ambos os lados, e as áreas de utilização exclusiva que medem: a 1ª na frente com 9,25m de largura por 3,00m de extensão, a 2ª nos fundos com 9,25m 
de largura, por 9,45 de extensão. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, 
estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula abaixo mencionada. 3 – MATRÍCULA(S) E CARTÓRIO: Imóvel objeto da Matrícula nº 176.986 do Registro de 
Imóveis do 9° Ofício do Rio de Janeiro/RJ. 4 – STATUS DE OCUPAÇÃO: Ocupado. 5 – CIÊNCIA DE AÇÃO(ÕES) JUDICIAL(IS) PELO VENDEDOR, OBSERVADO O DISPOSTO 
NO ITEM 8.6 DA ATA DE ARREMATAÇÃO E ITEM 9.6 DESTE EDITAL: 6 – VALOR EM REAIS: R$359.000,00 (trezentos e cinquenta e nove mil reais). 

LOTE Nº 4 - 1 – NOME DO(S) ANTIGOS(S) DEVEDOR(ES): Kedson Pereira da Silva. 2 – ENDEREÇO DO IMÓVEL: Uma casa residencial sob o nº 1995, situada à Rua Ro-
dolfo Garcia, lado ímpar, distando 35,00m da rua Cel. Joaquim Correia, com uma área construída de 216,33m², no bairro de Lagoa Nova, zona suburbana de Natal/
RN, edificada em terreno próprio, designado por Área 1, medindo 450,00m² de superfície, limitando- se: ao Norte, com o lote nº 108, com 30,00m; ao Sul, com Área 
II com 30,00m; ao Leste, com parte do lote nº 123, com 15,00m; e, ao Oeste, com a rua Rodolfo Garcia, com 15,00m. Av-5, faz constar os compartimentos do imóvel 
com a seguinte descrição: composto de terraço, estar, jantar, hall, bwc, estar íntimo, dormitório, duas suítes completas com bwc e closet, escritório, cozinha, despen-
sa e área de serviço. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo 
descrito e caracterizado na matrícula abaixo mencionada. 3 – MATRÍCULA(S) E CARTÓRIO: Imóvel objeto da Matrícula nº 10465 do 7° Ofício de Notas de Natal/RN. 
4 – STATUS DE OCUPAÇÃO: Ocupado. 5 – CIÊNCIA DE AÇÃO(ÕES) JUDICIAL(IS) PELO VENDEDOR, OBSERVADO O DISPOSTO NO ITEM 8.6 DA ATA DE ARREMATAÇÃO E 
ITEM 9.6 DESTE EDITAL: 6 – VALOR EM REAIS: R$429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais). 
LOTE Nº 5 - 1 – NOME DO(S) ANTIGOS(S) DEVEDOR(ES): João Batista da Silva Gomes. 2 – ENDEREÇO DO IMÓVEL: Apartamento número 303, do empreendimento 
imobiliário denominado Residencial Spazio San Giacomo, situado na Rua Doutor Laerte Setubal, nº 610, esquina com a Viela Sete, no Parque Bairro Morumbi, 13º 
subdistrito Butantã, com a área privativa real de 58,54m², a área de garagem de 9,24m² (correspondente a vaga acessória nº 77P descoberta localizada no térreo), a 
área de uso comum de 37,96m², a área total de 105,74m², e a fração ideal de 1,1794%, no solo e nas demais partes comuns do condomínio. Cadastrados na Prefeitura 
sob o nº 170.048.0188-7. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando o 
mesmo descrito e caracterizado na matrícula abaixo mencionada. 3 – MATRÍCULA(S) E CARTÓRIO: Imóvel matriculado sob o nº 194.754 do 18º Cartório Oficial de 
Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 4 – STATUS DE OCUPAÇÃO: Ocupado. 5 – CIÊNCIA DE AÇÃO(ÕES) JUDICIAL(IS) PELO VENDEDOR, OBSERVADO O DISPOSTO NO 
ITEM 8.6 DA ATA DE ARREMATAÇÃO E ITEM 9.6 DESTE EDITAL: 6 – VALOR EM REAIS: R$169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais). 
LOTE Nº 6 - 1 – NOME DO(S) ANTIGOS(S) DEVEDOR(ES): Irina Ewers. 2 – ENDEREÇO DO IMÓVEL: Apartamento dúplex nº 2603, localizado nos 26º/27º andares do Edi-
fício Tempo Bello, situado na Rua Vapabussu, nº 66, no Bairro Campo Belo, 30º Subdistrito, Ibirapuera, com a área privativa de 92,500m2, (sendo 81,380m2, de área 
privativa coberta e 11,120m²., de área privativa descoberta; a área comum de 84,360m2, (sendo 76,702m2, de area comum coberta e 7,658m2, de área comum des-
coberta), e a área total de 176.860m2, equivalente a uma fração ideal de 0,005977 no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio; com direito 
ao uso de 02 (duas) vagas (uma atrás da outra), indeterminadas e localizadas nos subsolos, com capacidade para apenas 01 (um) veículo de passeio de pequeno porte 
em cada vaga. INSCRIÇÃO CADASTRAL: 089.002.0381-9. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decre-
to nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula abaixo mencionada. 3 – MATRÍCULA(S) E CARTÓRIO: Imóvel matriculado sob o nº 236.507 
do 15º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP. 4 – STATUS DE OCUPAÇÃO: Ocupado. 5 – CIÊNCIA DE AÇÃO(ÕES) JUDICIAL(IS) PELO VENDEDOR, 
OBSERVADO O DISPOSTO NO ITEM 8.6 DA ATA DE ARREMATAÇÃO E ITEM 9.6 DESTE EDITAL: 6 – VALOR EM REAIS: R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). 
LOTE Nº 7 - 1 – NOME DO(S) ANTIGOS(S) DEVEDOR(ES): Cássio Souto dos Santos. 2 – ENDEREÇO DO IMÓVEL: Apartamento tipo A nº 144, localizado no 14º pavimento 
do condomínio denominado Brooklin To Live, situado na Rua Professor José Leite e Oiticica, nº 133, na Vila Gertrudes, Bairro do Cordeiro, 30º Subdistrito, Ibirapuera, 
com a área privativa coberta de 147,220m², a área comum de garagem + armário de 20,190m², a área comum de 74,621m² e a área total de 242,031m², equivalente 
a uma fração ideal de 0,8758% no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio; com direito de usar 02 vagas de garagem para estacionamento 
de 01 veiculo em cada vaga e 01 armário localizados nos subsolos do condomínio. Av. 07/206.827 – que o prédio nº 133 da Rua Professor José Leite e Oiticida tem 
atualmente o nº 240. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo 
descrito e caracterizado na matrícula abaixo mencionada. 3 – MATRÍCULA(S) E CARTÓRIO: Imóvel objeto da matrícula nº 206.827 do 15º Oficial de Registro de Imó-
veis de São Paulo/SP. 4 – STATUS DE OCUPAÇÃO: Ocupado. 5 – CIÊNCIA DE AÇÃO(ÕES) JUDICIAL(IS) PELO VENDEDOR, OBSERVADO O DISPOSTO NO ITEM 8.6 DA ATA 
DE ARREMATAÇÃO E ITEM 9.6 DESTE EDITAL: Tramita em desfavor do Banco Inter a ação anulatória 5106210-17.2019.8.13.0024, perante a 27ª Vara Cível da Comarca 
Belo Horizonte/MG. 6 – VALOR EM REAIS: R$789.000,00 (setecentos e oitenta e nove mil reais).
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continuação

EDITAL DE LEILÃO - BANCO SAFRA S.A. e demais empresas, pessoas jurídicas de direito privado, com sede em São Paulo/SP, doravante denominados simplesmente 
VENDEDORES, tornam público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto, leilão do tipo “MAIOR LANCE OU OFERTA CONDICIONADOS”, para alienação 
dos imóveis de suas respectivas propriedades, imóveis esses identificados no Resumo do Edital, que deste Edital faz parte integrante e inseparável. O leilão será 
regido pelas normas e disposições consignadas neste Edital e regras de Direito aplicáveis. O leilão terá início a partir da data da liberação dos imóveis no site do 
leiloeiro, para envio de lances on-line, encerrando-se concomitantemente com o leilão de modo on-line nos dias e horários consignados no Resumo do Edital, 
perante o leiloeiro oficial, DORA PLAT, inscrito na JUCESP sob nº 744, na Avenida Angélica, nº 1.996, bairro Higienópolis, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
1. OBJETO - 1.1. Alienação dos imóveis relacionados no Resumo do Edital, parte integrante e inseparável deste Edital. 2. HABILITAÇÃO - 2.1. Para fins deste Edital, o 
interessado em participar do leilão é doravante designado simplesmente COMPRADOR. 2.2. Para participação do leilão de modo presencial, basta ao COMPRADOR 
comparecer ao local do leilão, no dia e hora indicados neste Edital, portando a documentação exigida. 2.3. Para participar do leilão de modo on-line, o COMPRADOR 
deverá se cadastrar no site www.zukerman.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) 
hora, antes do início do leilão, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. 3. LANCES - 3.1. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.
zukerman.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes na sala do leilão 
presencial, na disputa pelos lotes do leilão. 3.2. O COMPRADOR por meio de lance presencial ou on-line deverá no prazo de 24 (vinte quatro) horas da aprovação da 
arrematação pelos VENDEDORES, efetuar o pagamento da totalidade do preço ou sinal e da comissão do leiloeiro, conforme este Edital e assinar o Auto de 
Arrematação. 3.3. Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas regularmente constituídas. 3.4. O COMPRADOR que maior lance 
oferecer, em 24 (vinte e quatro) horas contados da data de realização do leilão, deverá fornecer cópias dos seguintes documentos: i-) se pessoa física: (a)RG/ RNE e 
CPF, inclusive de seu cônjuge ou companheiro quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, ou gás); (c) certidão de casamento e 
pacto antenupcial, se houver ou conforme o caso, certidão de nascimento; (d) declaração completa de Imposto de Renda, acompanhado do respectivo recibo; (e) 
comprovante de permanência legal e definitiva no país, se estrangeiro; (f) Menores de 18 anos, só poderão adquirir imóvel, se emancipados ou assistidos, por seu 
representante legal; (g) procuração pública com poderes para adquirir bens imóveis e alienar fiduciariamente (este quando aplicável), caso o arrematante esteja 
representado por procurador, acompanhada de cópias do RG e CPF do procurador e comprovante de endereço do procurador; (h) se assalariado, 03 (três) últimos 
holerites e caso não seja assalariado, 03 (três) últimos extratos bancários. ii-). Se pessoa jurídica: (a) comprovante de inscrição no CNPJ; (b) Estatuto ou Contrato 
Social e alterações; (c) prova de representação (ata de eleição, termo de nomeação); (d) declaração de Imposto de renda, acompanhada do respectivo recibo; (d) 
RG,CPF e comprovante de residência do seu representante legal; e (e) procuração pública com poderes para adquirir bens imóveis, e alienar fiduciariamente (este 
quando aplicável), acompanhada de cópias do RG, CPF e comprovante de residência do procurador. 3.5. Os VENDEDORES estão obrigados a observar os procedimentos 
determinados pela legislação vigente, especialmente as regulamentações do Banco Central do Brasil e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras-COAF, com 
o objetivo de prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme previsto na Lei 9.613/1998 e legislação complementar. 
Desse modo, o arrematante deverá entregar no mesmo prazo para entrega da documentação descrita no item 3.4. formulário de cadastro disponibilizado pelo 
leiloeiro juntamente os documentos do Edital. 3.6. Outros documentos poderão ser solicitados pelos VENDEDORES, para fins de avaliação visando a aprovação da 
venda. 4. CONDIÇÕES DOS IMÓVEIS - 4.1. Os imóveis serão vendidos a quem maior lance oferecer obedecidos os lances mínimos previstos no Resumo do Edital, em 
moeda corrente nacional, em leilão de modo presencial e/ou on-line, obedecidas às condições deste Edital, estando a venda condicionada à aprovação dos 
VENDEDORES, o que inclui a aprovação do valor alcançado no pregão, a forma de pagamento proposta pelo COMPRADOR (observado o item 5) e incluindo mas não 
se limitando, a análise de documentos, crédito e observância à prevenção e combate a lavagem de dinheiro. Os VENDEDORES poderão não aprovar a venda a seu 
exclusivo critério, sem qualquer justificativa. 4.2. O COMPRADOR previamente à apresentação dos lances, deverá ler atentamente todas as condições estabelecidas 
neste Edital, bem como verificar os imóveis in loco e examinar sua situação jurídica e de regularidade perante os órgãos competentes, inclusive ambientais, pois não 
poderá alegar posteriormente, qualquer desconhecimento, acerca de suas características, localização, estado de conservação, documentação, ocupação, situação 
junto aos órgãos públicos, restrições e ainda, eventuais ações judiciais envolvendo os mesmos. As visitas poderão ser agendadas com o leiloeiro. 4.2.1. O COMPRADOR 
deverá cientificar-se previamente, das restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis aos imóveis, no tocante ao uso do solo ou 
zoneamento, e ainda, das obrigações e dos direitos, decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando for o caso, às quais, estarão obrigados a 
respeitar, por força da arrematação dos imóveis. 4.2.2. Os imóveis são vendidos no estado em que se encontram, jurídica, física e documentalmente, competindo ao 
adquirente eventuais regularizações, inclusive ambientais, arcando, para tanto, com o pagamento de despesas, impostos e multas que se fizerem necessários. 4.2.3. 
Considerando que os imóveis foram adquiridos pelos VENDEDORES em decorrência de recuperação de dívida não paga, os VENDEDORES não possuem a totalidade 
dos documentos técnicos a eles relacionados, tais como projetos e plantas, sendo certo também, que não conferiram divisas, confrontações, descrições ou realizaram 
“as built”, de modo que os VENDEDORES não podem afirmar se qualquer construção existente nos imóveis foi edificada de acordo com as aprovações dos órgãos 
competentes e, sendo assim, o COMPRADOR nada exigirá dos VENDEDORES, a qualquer tempo, por qualquer irregularidade constatada, seja com relação à 
construção, seja com relação a área do imóvel, que é vendido ad corpus, sendo certo assim, que o COMPRADOR arcará inclusive, com as despesas para eventual 
regularização perante os órgãos públicos e terceiros, seja de que natureza for, ainda que impliquem em pagamento de multas, taxas, impostos. 4.3. Os VENDEDORES 
responderão, em regra, pela evicção de direito, salvo se o contrário constar excepcionado no Resumo do Edital. Em qualquer outra hipótese não excepcionada, a 
responsabilidade dos VENDEDORES pela evicção ficará limitada exclusivamente à devolução do valor pago pela aquisição, corrigido por índice definido, à exclusivo 
critério dos VENDEDORES, no instrumento de formalização, conforme detalhado no item 7 abaixo, cujo valor será atualizado entre o dia do pagamento e o da 
restituição, de modo que não serão objeto de indenização, benfeitorias, construções e acessões existentes e que venham ser introduzidas pelo COMPRADOR, bem 
como não serão reembolsadas/indenizadas, custas, despesas processuais, honorários advocatícios e despesas referentes a aquisição, tais como, comissão do 
leiloeiro, impostos e emolumentos cartorários. 4.4. A venda é realizada em caráter “AD CORPUS”, ou seja, as áreas mencionadas no Edital Resumido, catálogos e 
outros veículos de comunicação e divulgação deste leilão, são meramente enunciativas, não cabendo ao COMPRADOR, por conseguinte, exigir complemento de área 
ou alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação, não lhes sendo possível pleitear, a rescisão ou abatimento proporcional do preço, 
em qualquer hipótese. 4.5. Todas as despesas incidentes sobre os imóveis, tais como taxas, contribuições, impostos sobre a propriedade e posse (direta ou indireta), 
despesas condominiais, que tenham fato gerador a partir da data da realização do leilão, serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR. O COMPRADOR 
deverá pagar tais obrigações em seus vencimentos, ainda que lançadas em nome dos VENDEDORES ou de seus antecessores. 4.5.1. Salvo despesas, impostos e 
multas decorrentes de regularização dos imóveis que serão em qualquer hipótese de responsabilidade do COMPRADOR, os débitos relativos a impostos sobre a 
propriedade e posse (direta ou indireta), contribuições, taxas, despesas condominiais anteriores a data de realização do leilão, deverão se assim constar no Resumo 
do Edital, também serem arcados pelo COMPRADOR. 4.6. Outras obrigações do comprador, relacionadas a regularização dos imóveis: Além das condições de venda 
já estabelecidas, competirá exclusivamente ao COMPRADOR às suas expensas e sem direito a qualquer indenização ou questionamento de qualquer natureza no 
futuro: (i) Adotar as medidas possessórias necessárias em face de eventuais ocupações, se houver; (ii) Providenciar georreferenciamento, além das respectivas 
aprovações perante o INCRA e demais órgãos pertinentes em se tratando de imóveis rurais; (iii) Apurar eventual necessidade de promover a demarcação e retificação 
de área dos imóveis, adotando as medidas judiciais ou extrajudiciais que venham a ser necessárias, incluindo ajustes em geral com os confrontantes e retificação dos 
registros, se for exigido; (iv) Retificar, se necessário, as declarações de exercícios anteriores e regularizar cadastros dos imóveis perante a Receita Federal, INCRA e 
demais órgãos, respondendo por eventuais diferenças ou débitos de ITR ou outros tributos, taxas e encargos que sejam apurados, independentemente da data de 
seus fatos geradores; (v) Elaborar e entregar as declarações de ITR, de exercícios vigentes e anteriores, perante a Receita Federal e pagar o Imposto Territorial Rural 
respectivo; (vi) Regularizar/averbar as eventuais edificações perante os Registros de Imóveis e demais órgãos, bem como servidões de qualquer natureza, inclusive 
de passagem; (vii) Averbar reserva legal de área, elaborando, também, caso necessário, Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o IBAMA e a inscrição no CAR – 
Cadastro Ambiental Rural; (viii) Cancelar eventuais ônus do imóvel, tais como hipotecas, penhoras, arcando com os custos e eventuais prejuízos decorrentes; (ix) 
obter o levantamento de eventuais ações judiciais que envolvam o imóvel ou antigos proprietários, que eventualmente não sejam de conhecimento dos VENDEDORES; 
(x) averiguar restrições impostas por zoneamento, uso e ocupação do solo e ainda, restrições ambientais, loteamentos; (xi) responder por eventual contaminação do 
solo, subsolo ou passivos de caráter ambiental, ainda que anteriores à arrematação; (xii) Efetivar transferências de titularidade, obter CAT e demais regularizações 
perante o Serviço de Patrimônio da União –SPU. 5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 5.1. Observadas eventuais disposições especiais constantes do Resumo do Edital, 
uma vez que a venda venha a ser aprovada pelos VENDEDORES, na forma do item 4, serão admitidas as seguintes formas de pagamento: 5.1. 1. À vista: No ato da 
aprovação do lance condicionado. 5.1.2. Venda parcelada (opção 1): 30 % (trinta por cento) de sinal no ato da aprovação do lance condicionado e o saldo e 05 (cinco) 
parcelas mensais e iguais, acrescidas da variação positiva do IPCA. 5.1.3. Venda parcelada (opção 2), somente admitida para imóveis desocupados: 20 % (vinte por 
cento) de sinal no ato da aprovação do lance condicionado e o saldo remanescente, mediante carta de crédito contemplada ou financiamento imobiliário concedido 

por outra instituição financeira. A análise da carta de crédito competirá aos VENDEDORES. 5.2. O pagamento da totalidade do preço, no caso de pagamento à vista 
ou do sinal, deverão ser pagos mediante TED (Transferência Eletrônica Disponível) de titularidade do COMPRADOR para a conta corrente de titularidade dos 
VENDEDORES. Não será admitida TED (Transferência Eletrônica Disponível) de titularidade diversa do COMPRADOR. 6. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 6.1. O COMPRADOR, 
além do pagamento total do preço ou do sinal, no ato da aprovação do lance condicionado, pagará diretamente ao LEILOEIRO, a quantia correspondente a 5% (cinco 
por cento), do valor total do arremate, a título de comissão, em cheques, depósitos ou TED (Transferência Eletrônica Disponível) em conta corrente, conforme venha 
a ser indicado pelo Leiloeiro. 7. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA, ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL, conforme o caso. 
7.1. Nas hipóteses de pagamento à vista, será celebrada entre VENDEDORES e o COMPRADOR, Escritura Pública de Venda e Compra no prazo de até 90 (noventa) dias 
contados da data do pagamento, a critério dos VENDEDORES. 7.1.1. O prazo referido no item 7.1 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais dos 
VENDEDORES (por exemplo, a ausência provisória da Certidão de quitação de tributos Federais) ou dos imóveis, até a regularização destas. Vencida a documentação 
disponibilizada para outorga da escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do COMPRADOR ficará sob sua responsabilidade a obtenção de novos 
documentos. 7.2. Nas hipóteses de pagamento parcelado (item 5, opções1 e 2), as partes firmarão o correspondente Compromisso de Venda e Compra em até 30 
(trinta) dias contados do pagamento do sinal, ficando estipulado que sobre as parcelas em atraso incidirão desde a data do vencimento até respectivo pagamento, 
atualização monetária de acordo com a variação do IGPM/FGV e sobre os valores atualizados, serão acrescidos juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês pro rata 
die, bem como multa não compensatória, no valor correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor corrigido e com juros, custas e despesas processuais, bem 
como honorários advocatícios, sem prejuízo dos VENDEDORES considerarem antecipadamente vencido o contrato ou a critério dos VENDEDORES, a resolução 
automática do contrato, hipótese em que será aplicada multa no valor correspondente a 30 % (trinta por cento) do valor da arrematação ou a perda do sinal, 
conforme vier a ser estabelecido a critério dos VENDEDORES, além das perdas e danosexcedentes que os VENDEDORES vierem a experimentar. 7.2.1 Uma vez quitado 
o preço decorrente do Compromisso de Venda e Compra, será celebrada entre os VENDEDORES e o arrematante, Escritura Pública de Venda e Compra no prazo de 
até 90 (noventa) dias contados da data da liquidação do Compromisso de Venda e Compra, a critério dos VENDEDORES. 7.2.2. O prazo referido no item 7.2.1 poderá 
ser prorrogado caso haja pendências documentais dos VENDEDORES (por exemplo, a ausência provisória do Certificado de quitação de tributos Federais) ou dos 
imóveis, até a regularização destas. Vencida a documentação disponibilizada para outorga da escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do 
COMPRADOR ficará sob sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 7.3. Na hipótese de pagamento parcelado (item 5, opção 3), as partes assinarão a 
Escritura Pública de Venda e Compra com Alienação Fiduciária, no prazo de até 90 (noventa) dias contados do pagamento do sinal. 7.3.1. Sobre as parcelas em atraso 
incidirão desde a data do vencimento até respectivo pagamento, atualização monetária de acordo com a variação do IGPM/FGV e sobre os valores atualizados, serão 
acrescidos juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês pro rata die, bem como multa não compensatória, no valor correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o 
valor corrigido e com juros, custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, ficando o COMPRADOR na hipótese de inadimplemento, sujeito aos 
efeitos da Lei 9.514/97. 7.3.2. O prazo referido no item 7.3 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais dos VENDEDORES (por exemplo, a ausência 
provisória do Certificado de quitação de tributos Federais) ou dos imóveis, até a regularização destas. Vencida a documentação disponibilizada para outorga da 
escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do COMPRADOR ficará sob sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 7.4. Na hipótese de 
venda mediante a concessão de empréstimo bancário pelo BANCO SAFRA S.A., no prazo de até 90 (noventa) dias contados do pagamento do sinal, prorrogáveis a 
critério dos VENDEDORES assim, compreendido o BANCO SAFRA S.A., as partes assinarão a Escritura Pública de Venda e Compra com Alienação Fiduciária, a fim 
formalizar a transferência do imóvel ao COMPRADOR e concomitantemente, o COMPRADOR emitirá a correspondente Cédula de Crédito Bancário representativa do 
empréstimo e assinará o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel, conforme o caso, visando seja constituída garantia de alienação fiduciária do 
imóvel nos termos da Lei 9.514/97, a fim de assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pelo COMPRADOR sob a Cédula de Crédito Bancário. 7.4.1. Na 
hipótese de inadimplemento o COMPRADOR estará sujeito aos efeitos da Lei 9.514/97. 7.5. Outorgada a Escritura Pública de Venda e Compra ou a Escritura Pública 
de Venda e Compra com Alienação Fiduciária, o COMPRADOR deverá apresentar aos VENDEDORES, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura, o 
instrumento devidamente registrado na matrícula do imóvel junto ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis competente, ressalvadas as hipóteses de 
prorrogações justificadas e autorizadas, bem como deverá efetivar a substituição do contribuinte na Prefeitura Municipal, INCRA, Receita Federal e Serviço de 
Patrimônio da União - SPU e do responsável pelo imóvel junto a administração do correspondente condomínio e perante as concessionárias de serviços públicos de 
água, esgoto e energia elétrica e demais órgãos existentes, para que a cobrança de tributos, taxas, contribuições e demais encargos sejam emitidas em seu nome, 
sob pena de multa moratória em valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor da arrematação, devidamente atualizado de acordo com a variação positiva do 
IGPM/FGV desde a data da Escritura Pública de Venda e Compra ou da Escritura Pública de Venda e Compra com Alienação Fiduciária até a data do pagamento da 
multa, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais visando o cumprimento de obrigação de fazer. 7.5.1.O COMPRADOR responderá integralmente por danos 
patrimoniais e morais que causar aos VENDEDORES, inclusive os decorrentes de ações judiciais ou protestos que venham sofrer em razão da inadimplência no 
pagamento de tributos, contribuições e demais encargos que decorram de omissão no cumprimento da obrigação assumida no item anterior. 7.5.2. Caso os 
VENDEDORES incorram em qualquer das despesas que sejam de responsabilidade do COMPRADOR em razão da inadimplência no pagamento de tributos, 
contribuições e demais encargos, o COMPRADOR deverá ressarci-los após notificação que lhe for dirigida nesse sentido, cujos valores deverão ser ressarcidos com 
atualização monetária de acordo com a variação do IGPM/FGV e sobre os valores atualizados, serão acrescidos juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês pro rata 
die, bem como multa não compensatória, no valor correspondente a 2 % (dois por cento) sobre o valor corrigido e com juros, custas e despesas processuais, bem 
como honorários advocatícios. 7.6. Havendo omissão ou recusa do COMPRADOR em receber a Escritura Pública de Venda e Compra ou a Escritura Pública de Venda 
Compra com Alienação Fiduciária, a critério e discricionariedade dos VENDEDORES, o COMPRADOR estará sujeito: (i) a resolução da transação com aplicação de 
multa no valor correspondente a 30 % (trinta por cento) sobre o valor da arrematação, sem prejuízo das custas e despesas processuais, bem como honorários 
advocatícios e ainda, eventuais prejuízos excedentes que venham a ser apurados; ou (ii) a adoção pelos VENDEDORES de medida judicial cabível visando o 
cumprimento de obrigação de fazer, sendo certo ainda, que o COMPRADOR estará sujeito a multa moratória em valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor da 
arrematação, devidamente atualizado de acordo com a variação positiva do IGPM/FGV desde a data da arrematação ou conforme o caso, da assinatura do 
Compromisso de Venda e Compra, até a data do pagamento da multa. 7.7. O registro da Escritura Pública de Venda e Compra com Alienação Fiduciária e do 
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel (quando cabível), ficarão a cargo dos VENDEDORES. 7.8. Serão de responsabilidade do COMPRADOR, todas 
as despesas necessárias, à transferência do imóvel e ao registro da alienação fiduciária, este quando aplicável, tais como, ITBI – Imposto de transmissão de bens 
imóveis, laudêmio, emolumentos cartorários, registros, averbações, bem como para obtenção de certidões, alvarás e documentos. 7.8.1. No ato da assinatura da 
Escritura de Venda e Compra e da Escritura Pública de Venda e Compra com Alienação Fiduciária, o COMPRADOR entregará aos VENDEDORES ou a quem este indicar, 
o valor estimativo correspondente as despesas de registro da venda e compra e da alienação fiduciária, este quando o caso. 7.9. A Escritura Pública de Venda e 
Compra, a Escritura Pública de Venda e Compra com Alienação Fiduciária, o Compromisso de Venda e Compra, a Cédula de Crédito Bancário e o Instrumento 
Particular de Alienação Fiduciária, serão firmados com o COMPRADOR, cujo nome constar no Auto de Arrematação. É vedada a cessão ou transferência dos direitos 
decorrentes da aquisição. 8. SANÇÕES PARA O CASO DE DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO - 8.1. Uma vez que o COMPRADOR venha desistir da aquisição do imóvel 
após assinado o Auto de Arrematação, o COMPRADOR deverá pagar aos VENDEDORES, multa no valor correspondente a 30 % (trinta por cento) do valor do lance 
ofertado, corrigido monetariamente pela variação positiva do IGPM/FGV desde a data da assinatura do Auto de Arrematação até o efetivo pagamento da multa, sem 
prejuízo da indenização pelos danos excedentes que venham a ser apurados, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo resposnável ainda, pelo 
pagamento da comissão do leiloeiro. 9. DISPOSIÇÕES GERAIS - 9.1. A documentação dos imóveis estará à disposição dos interessados, no escritório do leiloeiro, na 
Avenida Angélica, nº 1.996, bairro Higienópolis, na cidade de São Paulo, Estado - SP . 9.2. A posse direta (para imóveis desocupados) ou indireta será transmitida ao 
COMPRADOR depois do pagamento integral do preço. 9.3.. Todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, relativas a eventuais pendências ou ônus, 
administrativos ou judiciais, necessárias para a liberação ou desocupação dos imóveis, quando for o caso, correrão por conta do COMPRADOR. 9.3.1. Na hipótese de 
existência de ação judicial relacionada aos imóveis na qual os VENDEDORES sejam parte, caberá ao COMPRADOR substituir ou assistir os VENDEDORES na referida 
ação judicial, em conformidade com o artigo 109 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de arcar com as custas e despesas processuais, ônus da sucumbência, bem 
como honorários advocatícios decorrentes de sua participação no processo judicial. 9.4. A falta de utilização, pelos VENDEDORES, de quaisquer direitos ou faculdades 
que lhe concede a lei e este Edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los prevalecer, em qualquer outro momento ou 
oportunidade. 9.5. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 
22.427 de 1.º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. 9.6. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para nele serem 
dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente Edital.

Comitente: Banco Safra - Leilão único - 05/10/2021 às 10:00
Imóveis localizados nos estados de PB, RJ, SP - O leilão será realizado de forma Online

Lote 001 - São Paulo/SP - Vila Carrão - Apartamento nº 11, localizado no 1º andar do Edifício Myosotis, 
com direito a 4 vagas para auto e um nicho, situado à Rua Renato Rinaldi, nº 1.234, Vila Carrão, com área 
útil de 223,948m², área comum de 270,336m², área total de 494,284m². Matrícula 168.314 do 9º CRI local. 
Cadastro Municipal: 055.076.0055-4. Lance Mínimo: R$ 850.000,00.
Lote 002 - São Paulo/SP - Bela Vista - Conjunto nº 56, no 5º andar do Edifício Centro Comercial Paulista, na 
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nº 2.050, Bela Vista, com área de 73,00m² e uma participação de 0,266% 

do terreno. Matrícula 97.956 do 4º CRI local. Cadastro Municipal nº 009.065.0099-0. Lance Mínimo: R$ 
410.000,00.
Lote 003 - Itaboraí/RJ - Parque Santa Rosa de Lima - Lote 26 da quadra 07, situado na Travessa A, Parque 
Santa Rosa de Lima. Área: 1.400,00m². Matrícula nº 32.669 do 1º RI local. Lance Mínimo: R$ 158.000,00.
Lote 004 - Santo Antônio de Posse/SP - Jardim Luciana - Galpão situado a Rua Domingos Menuzzo, nº 280, 
Jardim Luciana, com área de terreno de 1.683,88m² e área construída de 313,83m². Matrícula nº 3.873 
do RI de Jaguariúna/SP. (i)Execução de muros e divisas para delimitação da propriedade por conta do 
arrematante. Cadastro Municipal nº: 01.0104.0156. Lance Mínimo: R$ 720.000,00.

Lote 005 - Campina Grande/PB - Santo Antônio - Apartamento nº 106, localizado no Edifício Residencial 
Jardim Tavares, situado na Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 2209, Bairro Santo Antônio, com uma vaga de 
garagem coberta. Área privativa real: 65,70m². Área uso comum real: 33,35m². Área total real: 99,05m². 
Matrícula nº 73.618 do RI local. Lance Mínimo: R$ 170.000,00.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 342/2021

Processo Administrativo nº 130605/2021
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 Papel A4, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 15 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 27/2021.
 Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em 
manutenção elétrica, funilaria, lanternagem e tapeçaria da frota municipal, com forneci-
mento de peças, através de mão de obra especifi ca para atender as secretarias da pre-
feitura municipal de Cajuru/SP. Á vista dos elementos informativos constantes do pre-
sente processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada 
de julgar e processar o pregão nº 27/2021 homologo e adjudico a licitação, promovida 
para Registro de Preços para contratação de empresa especializada em manutenção 
elétrica, funilaria, lanternagem e tapeçaria da frota municipal, com fornecimento de 
peças, através de mão de obra especifi ca para atender as secretarias da prefeitura 
municipal de Cajuru/SP. Cajuru/SP 30/9/2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 350/2021

Processo Administrativo nº 131838/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza
técnica especializada e higiene, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais)
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 13 de outubro de 2021.
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, 29 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO Nº 1009105-28.2017.8.26.0506

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de Ribeirão Preto, Estado de 
São Paulo, Dr(a). LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) OCUPANTES E NÃO IDENTIFICADOS nas áreas Verdes Próximas da Rua 
Deolinda Zunfrilli e Rua Geny Biagioni Veiga, atrás do Condomínio Uirapuru, Ribeirão Preto - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, alegando em síntese: Que teve a posse dos 
imóveis em tela, esbulhada por ato de invasores, que o teriam ocupado de forma ilegítima, fixando no 
terreno construção para fins de moradia. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido e os 
ocupantes identificados e não identificados, 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ribeirão Preto, aos 17 de abril de 2020.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

COMUNICADO I
O Hospital de Clínicas da Unicamp comunica aos interessados em participar do Pregão Presencial Virtual - PP-HC 
00007/2021, Processo 15P-2131/2021, do tipo menor preço por lote destinado a LOCAÇÃO DE SISTEMA 
ANALISADOR POR IMUNOENSAIO POR QUIMIOLUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA 
TOTALMENTE AUTOMATIZADO E AQUISIÇÃO DE REAGENTES, conforme discriminado no Anexo I, que 
devido a não publicação do edital na data correta, o prazo de entrega das propostas foi alterado para o dia 
20/10/2021 às 09:00 horas, sendo que a sessão pública será nesse mesmo dia (20/10/2021) às 09:30 horas. O 
Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e 
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de Clínicas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Pregão Presencial 12/2021

A Prefeitura do Município de Santa Gertrudes torna público que, no dia e hora especificados, 
nas dependências do Paço Municipal, à Rua 01A, 332, Centro, Santa Gertrudes/SP, realizar-

se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial 12/2021, objetivando o Registro de Preços, pelo 
tipo menor preço unitário, visando aquisições futuras, parceladas e a pedido, de equipamentos de 
informática. O edital completo poderá ser retirado no endereço supracitado, no horário das 09:00 às 17:00 
horas ou pelo site www.santagertrudes.sp.gov.br. Os envelopes com as propostas e os documentos de 
habilitação devem ser protocolados até as 08:30 horas do dia 15/10/2021 no Paço Municipal. A sessão 
de lances e julgamento será neste mesmo dia às 09:00 horas. SERÁ EXIGIDO O USO DE MÁSCARAS 
E QUE CADA REPRESENTANTE TRAGA SEUS OBJETOS PESSOAIS (EX. CANETA) PARA A 
PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO. SERÁ RESPEITADO O DISTANCIAMENTO RECOMENDADO PELA 
OMS. Santa Gertrudes/SP, 29 de setembro de 2021.  Danielle Zanardi Leão Silva – Pregoeira.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

Chamamento Público 07/2021 – Objeto: Seleção de Organização da 
Sociedade Civil sem fins lucrativos para estabelecer parceria com a Pre-
feitura de Campo Limpo Paulista através das Secretarias de Assistência 
e Desenvolvimento Social, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de 
Educação, Constitui objeto do presente documento a realização de cha-
mamento público para o desenvolvimento de atividades nas áreas da 
Política Pública de Assistência Social, Esporte, Cultura e lazer. O Edi-
tal na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site: www.
campolimpopaulista.sp.gov.br ou solicitado pelo e-mail: chamascfvclp@
gmail.com ou presencialmente na Secretaria de Assistência Social na 
Avenida dos Emancipadores, nº 150, Centro, Campo Limpo Paulista, no 
horário das 09 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e 
pontos facultativos.

VERA DE LOURDES GONÇALVES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 171-2021 - Pregão Eletrônico nº 115/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de frango inteiro congelado, de acordo com a 
necessidade do Município, pelo período de 12 (doze) meses. INÍCIO DO CADASTRO DAS 
PROPOSTAS: 01/10/2021, às 09:00 horas. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 15/10/2021, às 
09:00 horas. LOCAL: www.bll.org.br. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no 
site www.doiscorregos.sp.gov.br. 

Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.
Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

Aviso de Licitação - Tomada de Preços - Processo nº 172-2021 - Tomada de Preços nº 03/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico na 
Avenida Hugo Capucci, Avenida Flamengo e Rua Emília Duarte Dala-Déa, neste Município, com 
fornecimento de materiais, mão-de-obra especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura 
necessária à execução dos trabalhos. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 18/10/2021 às 09 horas. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA E DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES 
CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO E PROPOSTA: Departamento 
de Licitações, Contratos e Convênios, sito à Avenida Gofredo Schelini, nº 245 – Vila Bandeirantes 
(Almoxarifado Municipal). EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no endereço 
supra, bem como no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 

Informações pelo telefone: (14)3652-9950 das 13:00 às 16:00 horas, em dias de expediente.
Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2021

Tipo: menor preço. Objetivo: aquisição de 120.000 quilos de concreto asfáltico usinado a 
quente para aplicação a frio Data: 14/10/2021 às 09:00h, à Rua João Bento, nº 40. Edital: 
www.saaegarca.sp.gov.br. Garça, 29/09/2021 – André Pazzini Bomfim - Diretor Executivo. 

ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015- Tipo menor preço. Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia para substituição da cobertura metálica do 
almoxarifado, com fornecimento de materiais e mão de obra. Data: 03/12/2015 às 09:00 
horas, à R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.br. Garça, 12/11/2015 - 
Ary Marino Filho - Diretor Executivo.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

CNPJ: 48.211.262/0001-21 - IE 315.087.331.117
 Rua João Bento, 40 - Bairro Cascata - CEP 17400-000 -  (14) 3407-2480 - Garça/SP

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 063/21 – Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de transporte rodoviário de carga (carregamento, deslo-
camento e descarregamento) para 02 (dois) carros ferroviários série 4800 e 80m 
de trilhos, patrimônio este doado pela CPTM à Prefeitura Municipal de Campo 
Limpo Paulista, conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo 
MENOR VALOR GLOBAL. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOS-
TAS INICIAIS: 09:00 horas do dia 30/09/21 até às 14:00 horas do dia 18/10/21. 
Abertura de Propostas Iniciais: 18/10/21 às 14:05 horas. O Edital na íntegra 
encontra-se à disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.
br ou www.campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos e infor-
mações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria 
de Administração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida 
Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à 
sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

VINÍCIUS PASSARIN NEVES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

DocuSign Envelope ID: C4A980D5-E0DE-446D-8A5E-3716B4E975C9
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Processo nº: 0169903-44.2011.8.26.0100
1ª Praça 04/10/2021 às 14:00   06/10/2021 às 14:00       2ª Praça 06/10/21 às 14h00 - 28/10/21 às 14h00

Dos bens imóveis: Lote 01 - Imóvel objeto da matrícula nº 18.769 registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião/SP, descrito 
como o lote de terreno de nunúmero 18 da quadra 02, do loteamento “Jardim Jaraguá”,localizado na Antiga Fazenda São Manoel do Jaraguá, no bairro 
da Enseada, deste município e comarca de São Sebastião, deste município e comarca de São Sebastião, deste estado, medindo 20,00m de frente para 
a rua 03. limitando-se do lado direito de quem da referida rua olha o terreno, com o lote 17, e medindo desse lado da frente aos fundos 50,00m, do lado 
esquerdo de quem da referida rua olha o lote, limita-se com uma viela, medindo desse lado 50,00m, da frente aos fundos e nos fundos mede 20,00m, 
dividindo-se com o lote nº06, encerrando uma área de 1.000,00m²; cadastrado na municipalidade de São Sebastião sob nº 3034.352.6401.0171.0000. 
De acordo com o laudo, trata-se de um imóvel sem benfeitorias sito à Rua Manoel Inácio da Costa s/n. Avaliado em R$ 282.121,11 em outubro de 2020, 
atualizado pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça de SP para o mês de agosto de 2021 perfaz o valor de R$ 306.142,38, Lote 02 – Imóvel objeto da 
matrícula nº 19.502 registrada perante o Cartório de Registro de imóveis de São Sebastião/SP, descrito como lote de terreno de número 06 da quadra 
03, do loteamento “Jardim Jaraguá”, localizado na Antiga Fazenda São Manoel do Jaraguá, no bairro da Enseada,deste município e comarca de São 
Sebastião, deste município e comarca de São Sebastião, deste estado, medindo 20,00m de frente para a rua 03, limitando-se do lado direito de quem da 
referida rua olha o terreno, com o lote 07, e medindo desse lado da frente aos fundos 48,29m, do lado esquerdo de quem da referida rua olha o lote, 
limita-se com uma viela, medindo desse lado da frente aos fundos 47,83m e nos fundos 20,00, encerrando uma área de 961,20m², cadastrado na 
municipalidade de São Sebastião sob nº 3034.352.6393.0122.0000. Avaliado em R$ 272.961,60 em outubro de 2020, atualizado pela Tabela Pratica do 
Tribunal de Justiça de SP para o mês de agosto de 2021 perfaz o valor de R$ 296.202,94; Lote 03 – Imóvel objeto da matrícula nº 22.645 registrada 
perante o Cartório de Registro de imóveis de São Sebastião/SP, descrito como lote de terreno de número 08 da quadra 03, do loteamento “Jardim 
Jaraguá”, localizado na Antiga Fazenda São Manoel do Jaraguá, no bairro da Enseada, deste município e comarca de São Sebastião, deste município e 
comarca de Praça João Mendes 62 cj 701 – Centro Histórico de São Paulo – CEP 01501-902 Tel/Whatsapp: 11 3242-8373 / www.arenaleilao.com.br / 
contato@arenaleilao.com.br São Sebastião, deste estado, medindo 20,00m de frente para a rua 03, limitando-se do lado direito de quem da referida rua 
olha o terreno, com o lote 09, e medindo desse lado da frente aos fundos 49,41m, do lado esquerdo de quem da referida rua olha o lote, limita-se com o 
lote 07, medindo desse lado da frente aos fundos e nos fundos 49,86m, e nos fundos 20,00m, encerrando uma área de 992,70m², cadastrado na 
municipalidade de São Sebastião sob nº 3034.352.6393.0082.0000. Avaliado em R$ 280.402,37 em outubro de 2020, atualizado pela Tabela Pratica do 
Tribunal de Justiça de SP para o mês de agosto de 2021 perfaz o valor de R$ 304.277,28;Lote 04 – Imóvel objeto da matrícula nº 32.224 registrada 
perante o Cartório de Registro de imóveis de São Sebastião/SP, descrito como lote de terreno de número 07 da quadra 03, do loteamento “Jardim 
Jaraguá”, localizado na Antiga Fazenda São Manoel do Jaraguá, no bairro da Enseada, deste município e comarca de São Sebastião, deste município e 
comarca de São Sebastião, deste estado, medindo 20,00m de frente para a rua 03, 20,07 na linha dos fundos em dois segmentos, o primeiro com 2,30m 
e o segundo com 17,77m por 49,86m do lado direito de quem da referida rua olha para o imóvel e 48,29m do lado esquerdo, encerrando uma área total 
de 983,87, confrontando do lado direito com o lote 08 e do lado esquerdo com o lote 06,cadastrado na municipalidade de São Sebastião sob nº 
3034.352.6393.0102.0000. Avaliado em R$ 278.320,59 em outubro de 2020, atualizado pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça de SP para o mês de
agosto de 2021 perfaz o valor de R$ 302.018,25. 
Exequente: CMassa Falida de Saude Assistencia Medica Internacional Ltda.  Executado: W.r.transporte Logistica Serviços e Comercio Ltda.

Inf.: Tel ou WhatsApp (11) 11 3242-8373    E-mail: contato@arenaleilao.com.br  Edital na íntegra: www.arenaleilao.com.br  
 Leiloeiro Danilo Cardoso da Silva - JUCESP 906

Leilão de Imóveis em São Sebastião - SP
42ª Vara Cível - Foro Central Cível

Processo nº: 0002434-06.2021.8.26.0008

1ª Praça 11/10/2021 às 14:00   13/10/2021 às 14:00
 2ª Praça 13/10/21 às 14h00    03/11/12021 às 14h00

DO BEM IMÓVEL: Apartamento Duplex n º 112, localizado no 11º 
andar e cobertura do “Edifício Passárgada” situado à Rua Arapoca nº 
363 no 46º Subdistrito – Vila Formosa, contendo a área privativa de 
148,570m², área comum de 109,051m², área total de 257,621m², a 
fração ideal no terreno de 6,70% e o direito ao uso de duas vagas sob 
nº 09 e 10, na garagem localizada no 2º subsolo do edifício. 
Matriculado sob nº 160.780 do 9º Oficial de Registro de Imóveis de 
São Paulo – SP, com cadastro municipal nº 055.229.0145-4. Avaliado 
em R$ 785.000,00 em julho de 2021, atualizado pela Tabela Pratica 
do Tribunal de Justiça de São Paulo para o mês de agosto de 2021 
perfaz o valor de R$ 793.007,00. Valores a serem atualizados a data 
de alienação.

Exequente:Ercole Vincenzo Rondinelli
Executado:Marlene Povoa Rondinelli

Leilão de Apartamento Duplex na R. Arapoca 363, Vl. Formosa - SP.
11º andar e cobertura do “Edifício Passárgada”  

4ª Vara Cível - Foro Regional VIII - Tatuapé

Leilão de Imóvel Residencial em Rincão de Ilhéus,
Estancia Velha - RS.

4ª Vara Cível - Foro de Ribeirão Preto

Inf.: Tel ou WhatsApp (11) 11 3242-8373    E-mail: contato@arenaleilao.com.br  Edital na íntegra: www.arenaleilao.com.br  
 Leiloeiro Danilo Cardoso da Silva - JUCESP 906

Processo nº: 1018202-57.2014.8.26.0506

1ª Praça 05/10/2021 às 14:00   07/10/2021 às 14:00
2ª Praça 07/10/21 às 14h00 - 29/10/21 às 14h00

DO BEM IMÓVEL: UM TERRENO sem benfeitorias, situado na quadra nº 8-A, 
terreno nº 17, do Rincão de Ilhéus, em Estância Velha, com a área de 435,50 m2, 
divide a frente ao norte com a rua Gustaf Nordlund, na extensão de 12 metros, 
fundos ao sul divide com Jorge Bonifácio de Moura, Jacy Barros Torres ou com 
alguém de direito, na extensão de 14 metros, ao leste divide com Ignácio 
Anselmo de Moraes, na extensão de 33,60 metros, e ao oeste divide com Quirino 
Buhler, na extensão de 33,40 metros, distante 31,30 metros da esquina da Rua 
Lauro de Barros, direção oeste. De acordo com av.8 foi edificado um prédio 
residencial de alvenaria, com 133,62 m², o qual tomou o nº 212 da rua Gustav 
Nordlund. Matriculado sob nº 1.749 do livro nº 02 do Oficio de Registro de 
Imóveis da Comarca de Estância Velha – RS. Avaliado em R$ 380.000,00 em 
março de 2021, atualizado pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça de São 
Paulo para o mês de agosto de 2021 perfaz o valor de R$ 419.271,75.

Exequente: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., PREVHAB 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e CAIXA DE PREV. DOS  FUNCIONÁRIOS 
DO BANCO DO BRASIL - PREVI
Executado: CÉSAR MINETTO 

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.

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.

 - Os proprietários, residentes em São Paulo/SP, doravante 
denominados simplesmente VENDEDORES, tornam público, que venderão em 
leilão do �po "MAIOR LANCE OU OFERTA", o imóvel de suas propriedades, 
relacionado no Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas 
normas e disposições, consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito 
Privado. O leilão terá início a par�r da data da liberação do imóvel no site, para envio 
de lances somente on-line, encerrando-se no  

 e estará a cargo da Leiloeira Oficial, , matriculada na  sob 
, com escritório na Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP. 1. OBJETO - 

1.1. A alienação do imóvel relacionado no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. 
HABILITAÇÃO - 2.1. Os interessados deverão se cadastrar no site  e 
se habilitar acessando a página deste leilão, para par�cipação on-line, com 
antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o encerramento 
do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 3.1. O envio de lances, se dará exclusivamente através 
do site . Sobrevindo lance nos 2 minutos, antecedentes ao horário 
de fechamento do lote, o prazo de envio de lances, será prorrogado em 2 (dois) 
minutos, quantas vezes, forem necessárias, para que todos tenham oportunidade 
de ofertar novos lances. 3.2. O proponente vencedor será comunicado 
expressamente, do prazo e condições de pagamento, estabelecidos neste edital. 4. 
DECLARAÇÃO DOS COMITENTES VENDEDORES - 4.1. Os VENDEDORES, legí�mos 
proprietários, declaram sob as penas da lei, que o imóvel se encontra livre e 
desembaraçado de impostos, taxas, contribuições, etc., bem como de quaisquer 
ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja necessidade de 
regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va obrigação, 
quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. O imóvel relacionado no 
Anexo I será vendido, a quem maior lance oferecer, em 

, obedecidas às condições deste edital, reservando-se aos VENDEDORES, o 
direito de liberar ou não o imóvel, pelo maior preço alcançado, par�ndo do lance 
inicial estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso, de acordo com 
seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A homologação da 
venda, fica condicionada a exclusivo critério dos VENDEDORES. O valor atribuído 
para o lance inicial do lote, não necessariamente é o preço mínimo de venda. Os 
VENDEDORES, irão analisar a maior oferta recebida pelo lote, e, em até 07 (sete) 
dias úteis, após o término do leilão, anunciarão a decisão. 5.2. Os interessados na 
aquisição do imóvel, previamente à apresentação de lances, deverão ler 
atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas do 
imóvel são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, procederem 
visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, providenciar às suas 
expensas, toda e qualquer regularização �sica e documental do imóvel, perante os 
órgãos competentes. 5.4. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS”, sendo 
que as áreas mencionadas no edital são meramente enuncia�vas e repe��vas das 
dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. O arrematante, adquire o imóvel 
como ele se apresenta, como um todo, não podendo, por conseguinte, reclamar do 
estado de conservação e de eventuais mudanças, nas disposições internas do 
imóvel apregoado. 5.6. Os interessados deverão cien�ficar-se previamente, das 
restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis ao 
imóvel, no tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das 
obrigações e dos direitos, decorrentes das convenções e especificações de 
condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel, que 
tenham fato gerador a par�r da data da realização do leilão, serão de exclusiva 
responsabilidade do arrematante. 5.8. Somente serão aceitos, lances realizados por 
pessoas �sicas ou jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica 
própria. Estrangeiros deverão comprovar sua permanência legal e defini�va no país.
5.9. Os interessados, se pessoa �sica, deverão portar documentos para 
iden�ficação (RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se 
emancipado ou assis�do, por seu representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os 
representantes deverão estar munidos de documentos pessoais (RG e CPF), bem 

como de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, 
onde conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros documentos 
poderão ser solicitados pelos VENDEDORES, para fins de concre�zação da 
transação. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração 
pública, com poderes especiais para o ato. 5.13. O pagamento do valor do arremate 
poderá ser feito por meio de depósito ou, TED – Transferência Eletrônica Disponível, 
na conta a ser indicada pelos VENDEDORES, em conformidade com a condição de 
pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 6.1. À 
Vista, na lavratura da escritura, que deverá ocorrer dentro do prazo de 30 dias, 
contados da data da comunicação da homologação da venda, na forma do subitem 
5.1.1. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, além do valor do arremate, a 
ser pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará também ao LEILOEIRO, 
dentro do prazo de 24 horas, contados da data da comunicação da homologação da 
venda, a quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre esse valor, a �tulo de 
comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação do imóvel relacionado 
no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública Defini�va de Venda e 
Compra. 8.2. Os VENDEDORES deverão lavrar o instrumento de formalização da 
alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da data da homologação da venda, 
quando não houver pendência de regularização documental, de responsabilidade 
de qualquer das partes, indicada no texto do lote, que impeça a lavratura da 
escritura. No caso da ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por 
meio de instrumento par�cular cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja 
sanada a irregularidade, para a lavratura da escritura defini�va. 8.3. O competente 
Instrumento Aquisi�vo será firmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata e 
Recibo de Arrematação, somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos, 
na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte dos VENDEDORES. 8.4. Os 
VENDEDORES se obrigam a fornecer ao arrematante, ficha de matrícula do imóvel, 
atualizada, com nega�va de ônus e alienações e demais cer�dões exigidas por lei (se 
posi�vas, com as devidas jus�fica�vas). 8.5. Serão de responsabilidade do 
arrematante, todas as providências e despesas necessárias, à transferência do 
imóvel, inclusive foro e laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsável 
pela lavratura da escritura pública, caberá exclusivamente aos VENDEDORES. 9. 
SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento do 
valor de arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será 
cobrada uma multa moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação 
para pagamento de despesas administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro 
emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, 
por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 
39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de 
proteção ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. Os comitentes VENDEDORES 
responderão, em regra, pela evicção de direitos, no caso de surgir decisão judicial 
defini�va, transitada em julgado, anulando o �tulo aquisi�vo dos VENDEDORES, nos 
termos do art. 448 do Código Civil. A responsabilidade dos VENDEDORES pela 
evicção, será limitada à devolução dos valores efe�vamente pagos pelo 
arrematante, inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios, acrescidos 
pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. A posse direta ou indireta do 
imóvel será transmi�da ao arrematante, depois do pagamento total do negócio e 
assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as despesas e encargos, de 
qualquer natureza, necessárias para a liberação ou desocupação do imóvel, quando 
for o caso, correrão por conta do arrematante. 11.3. A falta de u�lização pelos 
VENDEDORES, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e este 
edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los 
prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais pedidos 
de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por escrito, via e-
mail contato@zukerman.com.br. 11.5. As demais condições obedecerão ao que 
regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 
22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

 – Terreno com área de 75.432,00m², situado na Rua das Industrias, s/nº, Vila Maluf, melhor descrito e caracterizado em suas 
medidas e confrontações na referida matrícula. Inscrição Cadastral nº 41.001.009. Matrícula nº 45.926 do RI local. Obs.: (i) Regularização e encargos 
perante os órgãos competentes da atualização do endereço do imóvel, correrão por conta do arrematante; e (ii) Imóvel desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTA PÚBLICA O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE 
OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL Edital de 1ª e 2ª Praça de DIREITOS DO FIDUCIANTE de bem imóvel e para intimação dos executados ROGERIO 
PENTEADO CORRADI (CPF: 221.008.618-32), JOSIVALDO ALEXANDRE VICENTE (CPF: 027.298.604-60), seus cônjuges se casados forem, a credora fiduciária CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF (CNPJ: 00.360.305/0001-04) e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cobrança de Condomínio), 
Processo nº 1043153-54.2015.8.26.0224, em trâmite na 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/SP, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SPAZIO VERONA (CNPJ: 
19.221.899/0001-09). O(A) Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, MM. Juiz(a) de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que 
levará a praça o bem abaixo descrito, por meio de leilão eletrônico conduzido pela leiloeira oficial Dora Plat, matriculada na JUSCEP sob nº 744 na plataforma eletrônica 
(www.zukerman.com.br), nas condições seguintes: 1 - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apartamento nº 94 - tipo II, localizado no 9º pavimento do 
Bloco 2 - Edifício Lamberti, parte integrante do Edifício Spazio Verona, situado na Rua André Fernandes nº 205, com a Rua Conceição de Alagoas e esta com a Rua Grão Mogol, 
na Vila Florida, perímetro urbano do Distrito, Município e Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, possuindo a área privat iva de 47,130m², área comum de 35,073m² 
(coberta de 20,872m² + descoberta de 14,201m²), já incluída a área correspondente a 01 vaga de garagem, localizada na garagem coletiva, perfazendo a área total de 82,203m², 
correspondendo à fração ideal de 0,008510 do terreno. Contribuinte nº 084.24.35.0132.00.000 // 084.24.35.0176.00.000 // 084.24.35.0186.00.000 // 084.24.35.0196.00.000 // 
084.24.35.0206.00.000 // 084.24.35.0225.00.000 // 084.24.35.0235.00.000 (Área Maior). Matrícula nº 126.208 do 2º CRI de Guarulhos/SP. ÔNUS: Constam da referida matrícula 
nº 126.208, conforme R.03 (18/10/2013) Alienação Fiduciária do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal - CEF. Av.04 (18/10/2013) Averbação para constar que a credora 
Caixa Econômica Federal - CEF emitiu a cédula de crédito imobiliário integral e cautelar número 1.4444.0420788-2, série número 1013, no valor de R$ 194.066,48. Av.05 
(04/02/2020) Averbação para constar penhora exequenda. VISITAÇÃO: Não há visitação. 2 - AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL - R$ 236.321,45 (julho/2021 - Conforme Cálculo 
de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP), que será(ão) atualizada a época da alienação. 3 - DÉBITO EXEQUENDO - R$ 38.517,17 (novembro/2020). 4 - DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 15/10/2021 às 14h40min, e termina em 18/10/2021 às 14h40min; 2ª Praça começa em 18/10/2021 às 14h41min, e termina em 08/11/2021 
às 14h40min. 5 - CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de 
valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2ª Praça). Caso nas praças não haja lance para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação de 
forma parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos termos do Art. 22, parágrafo único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% 
do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior  valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo 
MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, §§ 1º, 2º, 7º e 8º do CPC, e prazos conforme AI 2132770-30.2017.8.26.0000 do TJ/SP). 6 - PAGAMENTO - O preço 
do(s) bem(ens) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, 
respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização da praça. Em até 5 horas após o encerramento da praça, cada arrematante receberá email com instruções para depósito 
(Art. 884, IV do CPC). Não sendo realizado o depósito da oferta no prazo estipulado e/ou o pagamento de sua comissão, o leiloeiro comunicará o fato ao MM. Juiz responsável, 
informando os lances imediatamente anteriores, para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo da aplicação de sanção prevista no art. 897 do novo CPC, ao 
arrematante remisso. Além disso, arcará o arrematante remisso, com todos os ônus e implicações, decorrentes de sua omissão, inclusive, para a obtenção de novos documentos 
e ressarcimento das despesas, para a realização da praça. 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). 7 - DO 
INADIMPLEMENTO - Em caso de falta de pagamento ou desistência imotivada do arrematante/proponente a qualquer momento, será cobrada multa moratória no valor de 5% 
(cinco por cento) da arrematação em favor da leiloeira, sem prejuízo a demais sanções aplicadas pelo MM. Juízo da causa, bem como poderá ainda a Leiloeira emitir título de 
crédito, para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 
21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 8 - 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 da praça na conta 
do(a) Leiloeiro(a) Oficial: Dora Plat CPF 070.809.068-06, Banco Itaú, Agência 3756, C/C 01767-3 (Art. 884, parágrafo único do CPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 
21.981/32). A comissão do leiloeiro, não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se, a arrematação for desfe ita por determinação judicial, ou por razões 
alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. 9 - DO CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL - Nos termos 
do Art. 7º, § 3º da Resolução nº 236 do CNJ, caso a(s) praça(s) seja(m) cancelada(s)/suspensa(s) após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as 
partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou aquela que der causa ao cancelamento. 
10 - DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Em caso de arrematação, o crédito do exequente no processo em epígrafe, por sua natureza "propter rem", acrescido de 
eventuais débitos de IPTU/ITR foro e laudêmio, quando for o caso (mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Ju ízo da causa), terão preferência sobre os 
demais, sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas vincendas até a realização da alienação (Art. 323, Art. 908, §§ 1º e 2º do CPC e Art. 130, parágrafo único do CTN). 
O(s) bem(ns) será(ão) alienado(s) em caráter ad corpus e no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área, 
sob responsabilidade do arrematante, bem como de eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, 
ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, "caput", §§ 1º e 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos 
serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais 
cabíveis. 11 - DA FRAUDE - Aquele que, tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - arts. 186 e 927 do Código Civil, ficará sujeito às penalidades 
do artigo 358 do Código Penal: Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violênc ia, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 12 - DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS - Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou pela central de atendimento no telefone 3003-0677 e/ou e-mail: 
contato@zukerman.com.br. Para participar acesse www.zukerman.com.br. 13 - DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO - Os interessados deverão se cadastrar no site zukerman.com.br 
e se habilitar acessando a página desta Praça, para participação on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o término da 1ª ou da 2ª Praça, 
observadas a condições estabelecidas neste edital. Aquele que se habilitar para a 1ª, estará automaticamente habilitado para a 2ª Praça. Ficam os executados ROGERIO 
PENTEADO CORRADI, JOSIVALDO ALEXANDRE VICENTE, seus cônjuges se casados forem, a credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 27/06/2019. Dos autos não 
constam recursos ou causas pendentes de julgamento. E para que produza os efeitos de direito é expedido o presente edital de leilão, que será publicado como de costume na 
forma da Lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 24 de setembro de 2021. 
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18/10/2021 às 14h40min; 2ª Praça começa em 18/10/2021 às 14h41min, e termina em 08/11/2021 
Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance 

3ª VARA CÍVEL - FORO DE OSASCO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª Praça) da propriedade do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado CAMILO ALVES DA SILVA NETO (CPF/MF Nº
064.190.688-94) e seu cônjuge MARIA HELENA GONÇALVES DA SILVA (CPF/MF Nº 032.675.288-95), bem como dos credores: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF Nº
47.686.555/0001-00), ANTONIO SILVA SOUSA (CPF/MF Nº 291.279.633-49) e MUNICÍPIO DE PARANAPANEMA (CNPJ/MF Nº 46.634.309/0001-34).
A  MM. Juíza de Direito Dra. Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano, da 3ª Vara Cível - Foro de Osasco, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo,
processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A (CNPJ/MF Nº 60.746.948/0001-12) em face de CAMILO ALVES DA SILVA NETO (CPF/MF Nº 064.190.688-94)
e seu cônjuge MARIA HELENA GONÇALVES DA SILVA (CPF/MF Nº 032.675.288-95) nos autos do Processo nº 1014243-56.2015.8.26.0405, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos
246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rodovia Prefeito Tibiriçá, s/n – km 07, Lote nº 13, Quadra BD, Terras De Santa Cristina - Gleba V, Paranapanema/SP, CEP: 18720-000 - Descrição do Imóvel: Um lote de terreno
sob o nº 13 da quadra “BD”, do Loteamento TERRAS DE SANTA CRISTINA – GLEBA V, situado no município de Paranapanema medindo 6,00m de frente para a rua nº 25, mais 14,14m em curva com a rua nº 21; 15,00m
no fundo confrontando com o lote nº 12; 37,00m do lado direito confrontando com o lote nº 14; 28,00m do lado esquerdo confrontando com a rua nº 21; encerrando a área total de 537,62 m².

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 05.0000.0124-1-0-07
Matrícula Imobiliária n° 41.634 Cartório/Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 04 29/08/2016 Penhora Exequenda Proc. nº 1014243-56.2015.8.26.0405 Banco Bradesco S/A
Av. 05 12/04/2018 Penhora Proc. nº 1016933-58.2015.8.26.0405 Banco Bradesco S/A
Av. 06 15/05/2018 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1001757-95.2013.5.02.0221 Antonio Silva Sousa
Av. 07 15/10/2019 Penhora Proc. nº desconhecido Banco Bradesco S/A
Av. 08 13/02/2020 Penhora de 50% Proc. nº 1000743-83.2016.8.26.0405 Banco Bradesco S/A
Av. 09 29/07/2021 Penhora Proc. nº 1018377-29.2015.8.26.0405 Banco Bradesco S/A
OBS 01: O terreno tem uma topografia plana, consta poste de energia na rua frente ao lote, o mato esta aparado e avenidas principais são pavimentadas. O lote possui rede de abastecimento de água, rede de energia elétrica, sistema
de fossa séptica para os lotes, serviço de coleta de lixo, Clube Social, portaria monitorada e vigilância 24h. O terreno fica a 05km do centro da cidade e está à margem da represa Jurumirim (Laudo de Avaliação – fls. 144/162).
OBS 02: Durante o andamento processual, foram anotadas as seguintes penhoras no rosto dos presentes autos:
· Processo nº 1000743-83.2016.8.26.0405, em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro de Osasco (fls. 324), movida pelo Banco Bradesco, a qual possui um débito exequendo no valor de R$ 20.612,70 (Dez/2019);
· Processo nº 1018378-14.2015.8.26.0405, em trâmite perante a 4ª Vara Cível do Foro de Osasco (fls. 453), movida pelo Banco Bradesco, a qual possui um débito exequendo no valor de R$ 449.953,38 (Jan/2019);
· Processo nº 1001757-95.2013.5.02.0221, em trâmite perante a Vara de Trabalho de Cajamar (fls. 513), movida por Antonio Silva Sousa, a qual possui um débito exequendo no valor de R$ 75.481,64 (Mar/2020).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 32.474,93 (Jul/2020 – Avaliação às fls. 516/518 – Homologação às fls. 535).
Valor de Avaliação Atualizado do imóvel: R$ 36.146,85 (Set/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 1.484,57 (Set/2021), sendo R$ 276,70 referentes ao IPTU do ano de 2021 e R$ 1.207,87 referentes a cobranças de IPTU dos anos de 2016, 2018 e 2020. Os débitos tributários são sub-rogados
no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débitos Condominiais: R$ 41.354,21 (Ago/2021 – Fls. 68/71 do Processo nº 0004431-94.2021.8.26.0405). Há uma Ação de Cobrança de Débitos Condominiais julgada procedente sob o nº 1016396-91.2017.8.26.0405, em fase
de Cumprimento de Sentença sob nº 0004431-94.2021.8.26.0405, em trâmite perante a 1ª Vara Cível - Foro de Osasco. Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação são de responsabilidade do arrematante.
Débito Exequendo: R$ 240.207,18 (Jan/2021 – fls. 555).
02 - A 1ª praça terá início em 25 de outubro de 2021, às 14 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 28 de outubro de 2021, às 14 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à avaliação
nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 28 de outubro de 2021, às 14 horas e 30 minutos, e se encerrará em 17 de novembro de 2021,
às 14 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento
à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em
até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor,
caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 – Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de setembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO - JUÍZA DE DIREITO
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Processo nº: 0169903-44.2011.8.26.0100
1ª Praça 04/10/2021 às 14:00   06/10/2021 às 14:00       2ª Praça 06/10/21 às 14h00 - 28/10/21 às 14h00

Dos bens imóveis: Lote 01 - Imóvel objeto da matrícula nº 18.769 registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião/SP, descrito 
como o lote de terreno de nunúmero 18 da quadra 02, do loteamento “Jardim Jaraguá”,localizado na Antiga Fazenda São Manoel do Jaraguá, no bairro 
da Enseada, deste município e comarca de São Sebastião, deste município e comarca de São Sebastião, deste estado, medindo 20,00m de frente para 
a rua 03. limitando-se do lado direito de quem da referida rua olha o terreno, com o lote 17, e medindo desse lado da frente aos fundos 50,00m, do lado 
esquerdo de quem da referida rua olha o lote, limita-se com uma viela, medindo desse lado 50,00m, da frente aos fundos e nos fundos mede 20,00m, 
dividindo-se com o lote nº06, encerrando uma área de 1.000,00m²; cadastrado na municipalidade de São Sebastião sob nº 3034.352.6401.0171.0000. 
De acordo com o laudo, trata-se de um imóvel sem benfeitorias sito à Rua Manoel Inácio da Costa s/n. Avaliado em R$ 282.121,11 em outubro de 2020, 
atualizado pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça de SP para o mês de agosto de 2021 perfaz o valor de R$ 306.142,38, Lote 02 – Imóvel objeto da 
matrícula nº 19.502 registrada perante o Cartório de Registro de imóveis de São Sebastião/SP, descrito como lote de terreno de número 06 da quadra 
03, do loteamento “Jardim Jaraguá”, localizado na Antiga Fazenda São Manoel do Jaraguá, no bairro da Enseada,deste município e comarca de São 
Sebastião, deste município e comarca de São Sebastião, deste estado, medindo 20,00m de frente para a rua 03, limitando-se do lado direito de quem da 
referida rua olha o terreno, com o lote 07, e medindo desse lado da frente aos fundos 48,29m, do lado esquerdo de quem da referida rua olha o lote, 
limita-se com uma viela, medindo desse lado da frente aos fundos 47,83m e nos fundos 20,00, encerrando uma área de 961,20m², cadastrado na 
municipalidade de São Sebastião sob nº 3034.352.6393.0122.0000. Avaliado em R$ 272.961,60 em outubro de 2020, atualizado pela Tabela Pratica do 
Tribunal de Justiça de SP para o mês de agosto de 2021 perfaz o valor de R$ 296.202,94; Lote 03 – Imóvel objeto da matrícula nº 22.645 registrada 
perante o Cartório de Registro de imóveis de São Sebastião/SP, descrito como lote de terreno de número 08 da quadra 03, do loteamento “Jardim 
Jaraguá”, localizado na Antiga Fazenda São Manoel do Jaraguá, no bairro da Enseada, deste município e comarca de São Sebastião, deste município e 
comarca de Praça João Mendes 62 cj 701 – Centro Histórico de São Paulo – CEP 01501-902 Tel/Whatsapp: 11 3242-8373 / www.arenaleilao.com.br / 
contato@arenaleilao.com.br São Sebastião, deste estado, medindo 20,00m de frente para a rua 03, limitando-se do lado direito de quem da referida rua 
olha o terreno, com o lote 09, e medindo desse lado da frente aos fundos 49,41m, do lado esquerdo de quem da referida rua olha o lote, limita-se com o 
lote 07, medindo desse lado da frente aos fundos e nos fundos 49,86m, e nos fundos 20,00m, encerrando uma área de 992,70m², cadastrado na 
municipalidade de São Sebastião sob nº 3034.352.6393.0082.0000. Avaliado em R$ 280.402,37 em outubro de 2020, atualizado pela Tabela Pratica do 
Tribunal de Justiça de SP para o mês de agosto de 2021 perfaz o valor de R$ 304.277,28;Lote 04 – Imóvel objeto da matrícula nº 32.224 registrada 
perante o Cartório de Registro de imóveis de São Sebastião/SP, descrito como lote de terreno de número 07 da quadra 03, do loteamento “Jardim 
Jaraguá”, localizado na Antiga Fazenda São Manoel do Jaraguá, no bairro da Enseada, deste município e comarca de São Sebastião, deste município e 
comarca de São Sebastião, deste estado, medindo 20,00m de frente para a rua 03, 20,07 na linha dos fundos em dois segmentos, o primeiro com 2,30m 
e o segundo com 17,77m por 49,86m do lado direito de quem da referida rua olha para o imóvel e 48,29m do lado esquerdo, encerrando uma área total 
de 983,87, confrontando do lado direito com o lote 08 e do lado esquerdo com o lote 06,cadastrado na municipalidade de São Sebastião sob nº 
3034.352.6393.0102.0000. Avaliado em R$ 278.320,59 em outubro de 2020, atualizado pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça de SP para o mês de
agosto de 2021 perfaz o valor de R$ 302.018,25. 
Exequente: CMassa Falida de Saude Assistencia Medica Internacional Ltda.  Executado: W.r.transporte Logistica Serviços e Comercio Ltda.

Inf.: Tel ou WhatsApp (11) 11 3242-8373    E-mail: contato@arenaleilao.com.br  Edital na íntegra: www.arenaleilao.com.br  
 Leiloeiro Danilo Cardoso da Silva - JUCESP 906

Leilão de Imóveis em São Sebastião - SP
42ª Vara Cível - Foro Central Cível

Processo nº: 0002434-06.2021.8.26.0008

1ª Praça 11/10/2021 às 14:00   13/10/2021 às 14:00
 2ª Praça 13/10/21 às 14h00    03/11/12021 às 14h00

DO BEM IMÓVEL: Apartamento Duplex n º 112, localizado no 11º 
andar e cobertura do “Edifício Passárgada” situado à Rua Arapoca nº 
363 no 46º Subdistrito – Vila Formosa, contendo a área privativa de 
148,570m², área comum de 109,051m², área total de 257,621m², a 
fração ideal no terreno de 6,70% e o direito ao uso de duas vagas sob 
nº 09 e 10, na garagem localizada no 2º subsolo do edifício. 
Matriculado sob nº 160.780 do 9º Oficial de Registro de Imóveis de 
São Paulo – SP, com cadastro municipal nº 055.229.0145-4. Avaliado 
em R$ 785.000,00 em julho de 2021, atualizado pela Tabela Pratica 
do Tribunal de Justiça de São Paulo para o mês de agosto de 2021 
perfaz o valor de R$ 793.007,00. Valores a serem atualizados a data 
de alienação.

Exequente:Ercole Vincenzo Rondinelli
Executado:Marlene Povoa Rondinelli

Leilão de Apartamento Duplex na R. Arapoca 363, Vl. Formosa - SP.
11º andar e cobertura do “Edifício Passárgada”  

4ª Vara Cível - Foro Regional VIII - Tatuapé

Leilão de Imóvel Residencial em Rincão de Ilhéus,
Estancia Velha - RS.

4ª Vara Cível - Foro de Ribeirão Preto

Inf.: Tel ou WhatsApp (11) 11 3242-8373    E-mail: contato@arenaleilao.com.br  Edital na íntegra: www.arenaleilao.com.br  
 Leiloeiro Danilo Cardoso da Silva - JUCESP 906

Processo nº: 1018202-57.2014.8.26.0506

1ª Praça 05/10/2021 às 14:00   07/10/2021 às 14:00
2ª Praça 07/10/21 às 14h00 - 29/10/21 às 14h00

DO BEM IMÓVEL: UM TERRENO sem benfeitorias, situado na quadra nº 8-A, 
terreno nº 17, do Rincão de Ilhéus, em Estância Velha, com a área de 435,50 m2, 
divide a frente ao norte com a rua Gustaf Nordlund, na extensão de 12 metros, 
fundos ao sul divide com Jorge Bonifácio de Moura, Jacy Barros Torres ou com 
alguém de direito, na extensão de 14 metros, ao leste divide com Ignácio 
Anselmo de Moraes, na extensão de 33,60 metros, e ao oeste divide com Quirino 
Buhler, na extensão de 33,40 metros, distante 31,30 metros da esquina da Rua 
Lauro de Barros, direção oeste. De acordo com av.8 foi edificado um prédio 
residencial de alvenaria, com 133,62 m², o qual tomou o nº 212 da rua Gustav 
Nordlund. Matriculado sob nº 1.749 do livro nº 02 do Oficio de Registro de 
Imóveis da Comarca de Estância Velha – RS. Avaliado em R$ 380.000,00 em 
março de 2021, atualizado pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça de São 
Paulo para o mês de agosto de 2021 perfaz o valor de R$ 419.271,75.

Exequente: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., PREVHAB 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e CAIXA DE PREV. DOS  FUNCIONÁRIOS 
DO BANCO DO BRASIL - PREVI
Executado: CÉSAR MINETTO 

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.

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.

 - Os proprietários, residentes em São Paulo/SP, doravante 
denominados simplesmente VENDEDORES, tornam público, que venderão em 
leilão do �po "MAIOR LANCE OU OFERTA", o imóvel de suas propriedades, 
relacionado no Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas 
normas e disposições, consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito 
Privado. O leilão terá início a par�r da data da liberação do imóvel no site, para envio 
de lances somente on-line, encerrando-se no  

 e estará a cargo da Leiloeira Oficial, , matriculada na  sob 
, com escritório na Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP. 1. OBJETO - 

1.1. A alienação do imóvel relacionado no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. 
HABILITAÇÃO - 2.1. Os interessados deverão se cadastrar no site  e 
se habilitar acessando a página deste leilão, para par�cipação on-line, com 
antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o encerramento 
do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 3.1. O envio de lances, se dará exclusivamente através 
do site . Sobrevindo lance nos 2 minutos, antecedentes ao horário 
de fechamento do lote, o prazo de envio de lances, será prorrogado em 2 (dois) 
minutos, quantas vezes, forem necessárias, para que todos tenham oportunidade 
de ofertar novos lances. 3.2. O proponente vencedor será comunicado 
expressamente, do prazo e condições de pagamento, estabelecidos neste edital. 4. 
DECLARAÇÃO DOS COMITENTES VENDEDORES - 4.1. Os VENDEDORES, legí�mos 
proprietários, declaram sob as penas da lei, que o imóvel se encontra livre e 
desembaraçado de impostos, taxas, contribuições, etc., bem como de quaisquer 
ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja necessidade de 
regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va obrigação, 
quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. O imóvel relacionado no 
Anexo I será vendido, a quem maior lance oferecer, em 

, obedecidas às condições deste edital, reservando-se aos VENDEDORES, o 
direito de liberar ou não o imóvel, pelo maior preço alcançado, par�ndo do lance 
inicial estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso, de acordo com 
seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A homologação da 
venda, fica condicionada a exclusivo critério dos VENDEDORES. O valor atribuído 
para o lance inicial do lote, não necessariamente é o preço mínimo de venda. Os 
VENDEDORES, irão analisar a maior oferta recebida pelo lote, e, em até 07 (sete) 
dias úteis, após o término do leilão, anunciarão a decisão. 5.2. Os interessados na 
aquisição do imóvel, previamente à apresentação de lances, deverão ler 
atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas do 
imóvel são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, procederem 
visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, providenciar às suas 
expensas, toda e qualquer regularização �sica e documental do imóvel, perante os 
órgãos competentes. 5.4. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS”, sendo 
que as áreas mencionadas no edital são meramente enuncia�vas e repe��vas das 
dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. O arrematante, adquire o imóvel 
como ele se apresenta, como um todo, não podendo, por conseguinte, reclamar do 
estado de conservação e de eventuais mudanças, nas disposições internas do 
imóvel apregoado. 5.6. Os interessados deverão cien�ficar-se previamente, das 
restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis ao 
imóvel, no tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das 
obrigações e dos direitos, decorrentes das convenções e especificações de 
condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel, que 
tenham fato gerador a par�r da data da realização do leilão, serão de exclusiva 
responsabilidade do arrematante. 5.8. Somente serão aceitos, lances realizados por 
pessoas �sicas ou jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica 
própria. Estrangeiros deverão comprovar sua permanência legal e defini�va no país.
5.9. Os interessados, se pessoa �sica, deverão portar documentos para 
iden�ficação (RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se 
emancipado ou assis�do, por seu representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os 
representantes deverão estar munidos de documentos pessoais (RG e CPF), bem 

como de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, 
onde conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros documentos 
poderão ser solicitados pelos VENDEDORES, para fins de concre�zação da 
transação. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração 
pública, com poderes especiais para o ato. 5.13. O pagamento do valor do arremate 
poderá ser feito por meio de depósito ou, TED – Transferência Eletrônica Disponível, 
na conta a ser indicada pelos VENDEDORES, em conformidade com a condição de 
pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 6.1. À 
Vista, na lavratura da escritura, que deverá ocorrer dentro do prazo de 30 dias, 
contados da data da comunicação da homologação da venda, na forma do subitem 
5.1.1. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, além do valor do arremate, a 
ser pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará também ao LEILOEIRO, 
dentro do prazo de 24 horas, contados da data da comunicação da homologação da 
venda, a quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre esse valor, a �tulo de 
comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação do imóvel relacionado 
no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública Defini�va de Venda e 
Compra. 8.2. Os VENDEDORES deverão lavrar o instrumento de formalização da 
alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da data da homologação da venda, 
quando não houver pendência de regularização documental, de responsabilidade 
de qualquer das partes, indicada no texto do lote, que impeça a lavratura da 
escritura. No caso da ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por 
meio de instrumento par�cular cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja 
sanada a irregularidade, para a lavratura da escritura defini�va. 8.3. O competente 
Instrumento Aquisi�vo será firmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata e 
Recibo de Arrematação, somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos, 
na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte dos VENDEDORES. 8.4. Os 
VENDEDORES se obrigam a fornecer ao arrematante, ficha de matrícula do imóvel, 
atualizada, com nega�va de ônus e alienações e demais cer�dões exigidas por lei (se 
posi�vas, com as devidas jus�fica�vas). 8.5. Serão de responsabilidade do 
arrematante, todas as providências e despesas necessárias, à transferência do 
imóvel, inclusive foro e laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsável 
pela lavratura da escritura pública, caberá exclusivamente aos VENDEDORES. 9. 
SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento do 
valor de arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será 
cobrada uma multa moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação 
para pagamento de despesas administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro 
emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, 
por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 
39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de 
proteção ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. Os comitentes VENDEDORES 
responderão, em regra, pela evicção de direitos, no caso de surgir decisão judicial 
defini�va, transitada em julgado, anulando o �tulo aquisi�vo dos VENDEDORES, nos 
termos do art. 448 do Código Civil. A responsabilidade dos VENDEDORES pela 
evicção, será limitada à devolução dos valores efe�vamente pagos pelo 
arrematante, inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios, acrescidos 
pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. A posse direta ou indireta do 
imóvel será transmi�da ao arrematante, depois do pagamento total do negócio e 
assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as despesas e encargos, de 
qualquer natureza, necessárias para a liberação ou desocupação do imóvel, quando 
for o caso, correrão por conta do arrematante. 11.3. A falta de u�lização pelos 
VENDEDORES, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e este 
edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los 
prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais pedidos 
de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por escrito, via e-
mail contato@zukerman.com.br. 11.5. As demais condições obedecerão ao que 
regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 
22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

 – Terreno com área de 75.432,00m², situado na Rua das Industrias, s/nº, Vila Maluf, melhor descrito e caracterizado em suas 
medidas e confrontações na referida matrícula. Inscrição Cadastral nº 41.001.009. Matrícula nº 45.926 do RI local. Obs.: (i) Regularização e encargos 
perante os órgãos competentes da atualização do endereço do imóvel, correrão por conta do arrematante; e (ii) Imóvel desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTA PÚBLICA O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE 
OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL Edital de 1ª e 2ª Praça de DIREITOS DO FIDUCIANTE de bem imóvel e para intimação dos executados ROGERIO 
PENTEADO CORRADI (CPF: 221.008.618-32), JOSIVALDO ALEXANDRE VICENTE (CPF: 027.298.604-60), seus cônjuges se casados forem, a credora fiduciária CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF (CNPJ: 00.360.305/0001-04) e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cobrança de Condomínio), 
Processo nº 1043153-54.2015.8.26.0224, em trâmite na 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/SP, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SPAZIO VERONA (CNPJ: 
19.221.899/0001-09). O(A) Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, MM. Juiz(a) de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que 
levará a praça o bem abaixo descrito, por meio de leilão eletrônico conduzido pela leiloeira oficial Dora Plat, matriculada na JUSCEP sob nº 744 na plataforma eletrônica 
(www.zukerman.com.br), nas condições seguintes: 1 - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apartamento nº 94 - tipo II, localizado no 9º pavimento do 
Bloco 2 - Edifício Lamberti, parte integrante do Edifício Spazio Verona, situado na Rua André Fernandes nº 205, com a Rua Conceição de Alagoas e esta com a Rua Grão Mogol, 
na Vila Florida, perímetro urbano do Distrito, Município e Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, possuindo a área privat iva de 47,130m², área comum de 35,073m² 
(coberta de 20,872m² + descoberta de 14,201m²), já incluída a área correspondente a 01 vaga de garagem, localizada na garagem coletiva, perfazendo a área total de 82,203m², 
correspondendo à fração ideal de 0,008510 do terreno. Contribuinte nº 084.24.35.0132.00.000 // 084.24.35.0176.00.000 // 084.24.35.0186.00.000 // 084.24.35.0196.00.000 // 
084.24.35.0206.00.000 // 084.24.35.0225.00.000 // 084.24.35.0235.00.000 (Área Maior). Matrícula nº 126.208 do 2º CRI de Guarulhos/SP. ÔNUS: Constam da referida matrícula 
nº 126.208, conforme R.03 (18/10/2013) Alienação Fiduciária do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal - CEF. Av.04 (18/10/2013) Averbação para constar que a credora 
Caixa Econômica Federal - CEF emitiu a cédula de crédito imobiliário integral e cautelar número 1.4444.0420788-2, série número 1013, no valor de R$ 194.066,48. Av.05 
(04/02/2020) Averbação para constar penhora exequenda. VISITAÇÃO: Não há visitação. 2 - AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL - R$ 236.321,45 (julho/2021 - Conforme Cálculo 
de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP), que será(ão) atualizada a época da alienação. 3 - DÉBITO EXEQUENDO - R$ 38.517,17 (novembro/2020). 4 - DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 15/10/2021 às 14h40min, e termina em 18/10/2021 às 14h40min; 2ª Praça começa em 18/10/2021 às 14h41min, e termina em 08/11/2021 
às 14h40min. 5 - CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de 
valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2ª Praça). Caso nas praças não haja lance para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação de 
forma parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos termos do Art. 22, parágrafo único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% 
do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior  valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo 
MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, §§ 1º, 2º, 7º e 8º do CPC, e prazos conforme AI 2132770-30.2017.8.26.0000 do TJ/SP). 6 - PAGAMENTO - O preço 
do(s) bem(ens) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, 
respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização da praça. Em até 5 horas após o encerramento da praça, cada arrematante receberá email com instruções para depósito 
(Art. 884, IV do CPC). Não sendo realizado o depósito da oferta no prazo estipulado e/ou o pagamento de sua comissão, o leiloeiro comunicará o fato ao MM. Juiz responsável, 
informando os lances imediatamente anteriores, para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo da aplicação de sanção prevista no art. 897 do novo CPC, ao 
arrematante remisso. Além disso, arcará o arrematante remisso, com todos os ônus e implicações, decorrentes de sua omissão, inclusive, para a obtenção de novos documentos 
e ressarcimento das despesas, para a realização da praça. 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). 7 - DO 
INADIMPLEMENTO - Em caso de falta de pagamento ou desistência imotivada do arrematante/proponente a qualquer momento, será cobrada multa moratória no valor de 5% 
(cinco por cento) da arrematação em favor da leiloeira, sem prejuízo a demais sanções aplicadas pelo MM. Juízo da causa, bem como poderá ainda a Leiloeira emitir título de 
crédito, para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 
21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 8 - 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 da praça na conta 
do(a) Leiloeiro(a) Oficial: Dora Plat CPF 070.809.068-06, Banco Itaú, Agência 3756, C/C 01767-3 (Art. 884, parágrafo único do CPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 
21.981/32). A comissão do leiloeiro, não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se, a arrematação for desfe ita por determinação judicial, ou por razões 
alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. 9 - DO CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL - Nos termos 
do Art. 7º, § 3º da Resolução nº 236 do CNJ, caso a(s) praça(s) seja(m) cancelada(s)/suspensa(s) após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as 
partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou aquela que der causa ao cancelamento. 
10 - DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Em caso de arrematação, o crédito do exequente no processo em epígrafe, por sua natureza "propter rem", acrescido de 
eventuais débitos de IPTU/ITR foro e laudêmio, quando for o caso (mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Ju ízo da causa), terão preferência sobre os 
demais, sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas vincendas até a realização da alienação (Art. 323, Art. 908, §§ 1º e 2º do CPC e Art. 130, parágrafo único do CTN). 
O(s) bem(ns) será(ão) alienado(s) em caráter ad corpus e no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área, 
sob responsabilidade do arrematante, bem como de eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, 
ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, "caput", §§ 1º e 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos 
serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais 
cabíveis. 11 - DA FRAUDE - Aquele que, tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - arts. 186 e 927 do Código Civil, ficará sujeito às penalidades 
do artigo 358 do Código Penal: Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violênc ia, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 12 - DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS - Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou pela central de atendimento no telefone 3003-0677 e/ou e-mail: 
contato@zukerman.com.br. Para participar acesse www.zukerman.com.br. 13 - DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO - Os interessados deverão se cadastrar no site zukerman.com.br 
e se habilitar acessando a página desta Praça, para participação on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o término da 1ª ou da 2ª Praça, 
observadas a condições estabelecidas neste edital. Aquele que se habilitar para a 1ª, estará automaticamente habilitado para a 2ª Praça. Ficam os executados ROGERIO 
PENTEADO CORRADI, JOSIVALDO ALEXANDRE VICENTE, seus cônjuges se casados forem, a credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 27/06/2019. Dos autos não 
constam recursos ou causas pendentes de julgamento. E para que produza os efeitos de direito é expedido o presente edital de leilão, que será publicado como de costume na 
forma da Lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 24 de setembro de 2021. 
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18/10/2021 às 14h40min; 2ª Praça começa em 18/10/2021 às 14h41min, e termina em 08/11/2021 
Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance 

3ª VARA CÍVEL - FORO DE OSASCO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª Praça) da propriedade do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado CAMILO ALVES DA SILVA NETO (CPF/MF Nº
064.190.688-94) e seu cônjuge MARIA HELENA GONÇALVES DA SILVA (CPF/MF Nº 032.675.288-95), bem como dos credores: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF Nº
47.686.555/0001-00), ANTONIO SILVA SOUSA (CPF/MF Nº 291.279.633-49) e MUNICÍPIO DE PARANAPANEMA (CNPJ/MF Nº 46.634.309/0001-34).
A  MM. Juíza de Direito Dra. Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano, da 3ª Vara Cível - Foro de Osasco, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo,
processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A (CNPJ/MF Nº 60.746.948/0001-12) em face de CAMILO ALVES DA SILVA NETO (CPF/MF Nº 064.190.688-94)
e seu cônjuge MARIA HELENA GONÇALVES DA SILVA (CPF/MF Nº 032.675.288-95) nos autos do Processo nº 1014243-56.2015.8.26.0405, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos
246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rodovia Prefeito Tibiriçá, s/n – km 07, Lote nº 13, Quadra BD, Terras De Santa Cristina - Gleba V, Paranapanema/SP, CEP: 18720-000 - Descrição do Imóvel: Um lote de terreno
sob o nº 13 da quadra “BD”, do Loteamento TERRAS DE SANTA CRISTINA – GLEBA V, situado no município de Paranapanema medindo 6,00m de frente para a rua nº 25, mais 14,14m em curva com a rua nº 21; 15,00m
no fundo confrontando com o lote nº 12; 37,00m do lado direito confrontando com o lote nº 14; 28,00m do lado esquerdo confrontando com a rua nº 21; encerrando a área total de 537,62 m².

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 05.0000.0124-1-0-07
Matrícula Imobiliária n° 41.634 Cartório/Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 04 29/08/2016 Penhora Exequenda Proc. nº 1014243-56.2015.8.26.0405 Banco Bradesco S/A
Av. 05 12/04/2018 Penhora Proc. nº 1016933-58.2015.8.26.0405 Banco Bradesco S/A
Av. 06 15/05/2018 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1001757-95.2013.5.02.0221 Antonio Silva Sousa
Av. 07 15/10/2019 Penhora Proc. nº desconhecido Banco Bradesco S/A
Av. 08 13/02/2020 Penhora de 50% Proc. nº 1000743-83.2016.8.26.0405 Banco Bradesco S/A
Av. 09 29/07/2021 Penhora Proc. nº 1018377-29.2015.8.26.0405 Banco Bradesco S/A
OBS 01: O terreno tem uma topografia plana, consta poste de energia na rua frente ao lote, o mato esta aparado e avenidas principais são pavimentadas. O lote possui rede de abastecimento de água, rede de energia elétrica, sistema
de fossa séptica para os lotes, serviço de coleta de lixo, Clube Social, portaria monitorada e vigilância 24h. O terreno fica a 05km do centro da cidade e está à margem da represa Jurumirim (Laudo de Avaliação – fls. 144/162).
OBS 02: Durante o andamento processual, foram anotadas as seguintes penhoras no rosto dos presentes autos:
· Processo nº 1000743-83.2016.8.26.0405, em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro de Osasco (fls. 324), movida pelo Banco Bradesco, a qual possui um débito exequendo no valor de R$ 20.612,70 (Dez/2019);
· Processo nº 1018378-14.2015.8.26.0405, em trâmite perante a 4ª Vara Cível do Foro de Osasco (fls. 453), movida pelo Banco Bradesco, a qual possui um débito exequendo no valor de R$ 449.953,38 (Jan/2019);
· Processo nº 1001757-95.2013.5.02.0221, em trâmite perante a Vara de Trabalho de Cajamar (fls. 513), movida por Antonio Silva Sousa, a qual possui um débito exequendo no valor de R$ 75.481,64 (Mar/2020).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 32.474,93 (Jul/2020 – Avaliação às fls. 516/518 – Homologação às fls. 535).
Valor de Avaliação Atualizado do imóvel: R$ 36.146,85 (Set/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 1.484,57 (Set/2021), sendo R$ 276,70 referentes ao IPTU do ano de 2021 e R$ 1.207,87 referentes a cobranças de IPTU dos anos de 2016, 2018 e 2020. Os débitos tributários são sub-rogados
no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débitos Condominiais: R$ 41.354,21 (Ago/2021 – Fls. 68/71 do Processo nº 0004431-94.2021.8.26.0405). Há uma Ação de Cobrança de Débitos Condominiais julgada procedente sob o nº 1016396-91.2017.8.26.0405, em fase
de Cumprimento de Sentença sob nº 0004431-94.2021.8.26.0405, em trâmite perante a 1ª Vara Cível - Foro de Osasco. Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação são de responsabilidade do arrematante.
Débito Exequendo: R$ 240.207,18 (Jan/2021 – fls. 555).
02 - A 1ª praça terá início em 25 de outubro de 2021, às 14 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 28 de outubro de 2021, às 14 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à avaliação
nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 28 de outubro de 2021, às 14 horas e 30 minutos, e se encerrará em 17 de novembro de 2021,
às 14 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento
à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em
até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor,
caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 – Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de setembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO - JUÍZA DE DIREITO
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QUINTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2021 

@ 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:

RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro responsável Sr.SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com 
endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária E.Z.L.I. 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 10.429.192/0001-00, com sede na Avenida República 
do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de 
Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em 17/08/2018, devidamente registrado na matrícula 
nº 151.630, perante o 2º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, no qual figuram como fiduciantes NILSA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
ARAUJO, brasileira, viúva, representante comercial, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.309.515-0-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob 
nº 012.352.968-90, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo on-line no site www.raicherleiloes.com.br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO iniciando dia 24/09/21 ás 10:00 e finalizando dia 11/10/21 ás 10:00, com lance mínimo igual ou superior à 
R$ 730.238,01 (setecentos e trinta mil, duzentos e trinta e oito reais e um centavo) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade 
consolidada em nome da credora fiduciária, constituído por IMÓVEL: Apartamento nº 1702, localizado no 17º pavimento, da Torre Ingá – 
Torre B, integrante do empreendimento denominado “CIDADE MAIA RESIDENCIAL – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRAÇA CIDADE MAIA 
(Subcondomínio 2)”, situado atrás do Condomínio Residencial Alameda Cidade Maia, com a lateral direita voltada para a Rua Tabatinguera, 
de quem da Avenida Bartholomeu de Carlos olha para o empreendimento, com a área privativa de 68,440m², comum de 55,652m², (39,461m² 
coberta e 16,191m² descoberta), perfazendo a área total de 124,092m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,000443 no terreno e nas demais 
partes e coisas comuns do condomínio, com direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem, indeterminada, independentemente de tamanho, 
localizada indistintamente no 1°, 2º, 3º e 4º subsolo, sujeita a utilização de manobrista. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO 
POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde 
já designado o SEGUNDO LEILÃO, no mesmo site (www.raicherleiloes.com.br),  iniciando dia 11/10/21 ás 10:00 e finalizando dia 13/10/21 
ás 10:00, com lance mínimo, igual ou superior a R$ 605.009,33 (seiscentos e cinco mil e nove reais e trinta e três centavos) e neste será 
aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior à somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescido 
das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto 
de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de 
Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual ao estipulado 
para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do 
leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, 
com antecedência de até 01 (um) dia antes de finalizar as praças, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se 
dará exclusivamente através do site www.raicherleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, na disputa pelo 
lote do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o 
pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo 
estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto 
de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabili-
dade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização 
de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 
com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações 
(11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br; As informações aqui disponibilizadas foram obtidas em bases públicas, 
para a finalidade específica de dar ciência ao potencial comprador sobre a real situação jurídica do imóvel, não devendo ser utilizadas, em 
hipótese alguma, para outras finalidades.

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 8ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 0040863-91.2020.8.26.0100. Executado: RAFAEL APARECIDO PAULO - 
Motocicleta marca Kawasaki, modelo ER-6N, ano/modelo 2010, cor branca, placa EQE-7614 e chassi 
96PERCC14AFS01476. Visitação: Avenida Sul Americana nº 571, Casa 01, Vila Sul Americana, Carapicuíba/SP - Lance 
mínimo no 1º leilão: R$ 18.000,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 10.800,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 05/11/2021 às 13h30min, e termina em 10/11/2021 às 
13h30min; 2º Leilão começa em 10/11/2021 às 13h31min, e termina em 30/11/2021 às 13h30min. Fica o executado 
RAFAEL APARECIDO PAULO, seu cônjuge se casado for e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 04/08/2021. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DE SANTANA/SP. Processo: nº 1012022-80.2017.8.26.0001. Executados: PEDRO DELGADO, INGRID 
POLZER DELGADO - Apartamento com área útil de 59,300m² do Edifício Kankun, situado à Rua Piracema nº 66, Bairro 
de Santa Terezinha, São Paulo/SP - Contribuinte nº 072.039.0201-3. Descrição completa na Matrícula nº 86.399 do 3º 
CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 370.769,80 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 222.461,88 (60% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/11/2021 às 14h30min, e 
termina em 09/11/2021 às 14h30min; 2ª Praça começa em 09/11/2021 às 14h31min, e termina em 30/11/2021 às 
14h30min. Ficam os executados PEDRO DELGADO, seu cônjuge INGRID POLZER DELGADO, a credora BARBARA 
POLZER DELGADO, seu cônjuge se casada for e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/11/2019. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
OSASCO/SP. Processo: nº 1018395-50.2015.8.26.0405. Executados: VISUALE TINTAS EIRELI, MARIO IANOVALE 
SOBRINHO - Casa com 399,00m² e respectivo terreno com área de 250,00m² situados na Avenida Manoel de Nóbrega 
nº 1.110, Bairro Adalgisa, Osasco/SP - Contribuinte nº 23242.54.13.0609.00.000.03. Descrição completa na Matrícula nº 
18.657 do 1ª CRI de Osasco/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.618.792,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.214.094,38 
(75% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 19/11/2021 às 
11h10min, e termina em 22/11/2021 às 11h10min; 2ª Praça começa em 22/11/2021 às 11h11min, e termina em 
13/12/202 às 11h10min.Ficam os executados VISUALE TINTAS EIRELI, na pessoa de seu representante legal, MARIO 
IANOVALE SOBRINHO, seu cônjuge e coproprietária MARIA APARECIDA MIRANDA IANOVALE, os credores BANCO 
BRADESCO S.A., na pessoa de seu representante legal, CARTINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, na 
pessoa de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 18/12/2018. 

 

 

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

 

1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL IV - LAPA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos dos bens imóveis abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação da executada: JAQUELINE BARBARÁ DE OLIVEIRA (CPF Nº
256.349.588-14) e seu cônjuge, se casada for; bem como dos coproprietários: MAURÍCIO AUGUSTO BARBARA DE OLIVEIRA (CPF Nº 369.236.178-55), JORGE MARCELO BARBARA DE OLIVEIRA (CPF Nº
031.350.978-62), HELENA BARBARA (CPF Nº 045.120.908-78) e dos interessados: ESPÓLIO DE ESMERALDA BARBARA (CPF Nº 608.879.318-04), neste ato representado por JORGE MARCELO BARBARA
DE OLIVEIRA (CPF Nº 031.350.978-62), CONDOMÍNIO EDIFICIOS DONA RUTH DONA RAQUEL (CNPJ Nº 54.239.462/0001-95), CONDOMÍNIO ILHA DO SUL (CNPJ Nº 53.988.135/0001-73),
ALBUQUERQUE TAKAOKA PARTICIPACOES LTDA (CNPJ Nº 61.583.860/0001-90)
O MM. Juiz de Direito Dr. Júlio Cesar Silva de Mendonça Franco, da 1ª Vara Cível - Foro Regional IV - Lapa, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que,
por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por VICENTE RENATO PAOLILLO (CPF Nº 026.102.058-72) em face de JAQUELINE BARBARÁ DE OLIVEIRA (CPF Nº
256.349.588-14), nos autos do Processo nº 1052161-34.2018.8.26.0100, e foi designada a venda dos direitos dos bens descritos abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013
da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 – IMÓVEIS: LOTE 01 - Localização do Imóvel: Alameda Campinas, nº 960 – Apto 34, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP: 01404-200 - Descrição do Imóvel: Apartamento nº 34, localizado no 3º andar do Edifício
Ruth do Condomínio Edifícios Dona Ruth Dona Raquel, situado na Alameda Campinas, nº 960, no 28º Subdistrito – Jardim Paulista, contendo um lugar na garagem comum para um carro, possuindo a área útil de 132,06m²,
área comum na garagem de 24,63m² área comum do condomínio de 9,11m², e a área total construída de 165,80m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 1,17%.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 009.089.0168-2
Matrícula Imobiliária n° 131.257 4º Serviço de Registro de Imóveis de São Paulo
OBS 01: O empreendimento possui 2 (dois) edifícios, cada qual com 2 (dois) subsolos e 12 (doze) andares superiores, servidos por 2 (dois) elevadores. No edifício é apresentado 1 (um) hall social, áreas comuns de padrão
médio, sala de ginástica e salão de festas, sistema de vigilância e segurança. Já o apartamento em questão (nº 34) dispõe de ampla sala com dois ambientes, cozinha, 1 (uma) suíte, 2 (dois) dormitórios, banheiro social, área
de serviço, dependências de empregada com banheiro e vaga de garagem.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 1.320.000,00 (Jul/2021 – Avaliação às fls. 172/255).
Valor de avaliação atualizado: R$ 1.345.198,50 (Set/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 2.013,99 (Set/2021), sendo R$ 775,92, relativo há débitos não inscritos na dívida ativa e, R$ 1.238,07 relativo há débitos inscritos na dívida ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor
da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
LOTE 02 - Localização do Imóvel: Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, nº 2025 – Apto 123, Bloco B, do Condomínio Ilha do Sul, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05458-001 - Descrição do Imóvel: O apartamento
nº 123, localizado no 12º andar do Edifício “B” do condomínio Ilha do Sul, à Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, nº 2025 (antigo nº 2171), no 14º subdistrito, Lapa, com a área privativa de 165,120000m², área comum de
22,644000m², área total de 187,764000m², cabendo-lhe a fração ideal de 0,1446610% no terreno, e ainda a quota parte ideal de 1/480 no Clube que possui a área útil de 3.776m², área comum de 6.086,52m², área total
de 9.862,52m² e a fração ideal de 7,5984858% no terreno descrito na inscrição de condomínio 599 do 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 096.023.0159-7
Matrícula Imobiliária n° 81.660 10º Cartório do Registro de Imóveis de São Paulo
OBS 01: O empreendimento possui 6 (seis) edifícios residenciais, cada qual com 2 (dois) subsolos, 20 (vinte) pavimentos superiores, 3 (três) elevadores, 4 (quatro) apartamentos por andar, integram-no 4 (quatro) piscinas,
academia, restaurante, salões de festas, espaço gourmet, salão de jogos, espaço jovem, brinquedoteca, escola infantil, quadra de tênis, duas quadras poliesportivas, piscina aquecida, teatro, cinema, espaço terceira idade, duas
agências bancárias – Santander e Bradesco, half de skate, sauna, SPA, sistema de vigilância e segurança, centro de massagem, cabeleireiros, barbeiro, segurança diuturnamente, acessibilidade em todos os ambientes, espaço
pet, vagas para visitantes, playground externo e brinquedoteca, amplas alamedas e espaço para estacionamento disponível a visitantes. Já o apartamento em questão (nº 123) dispõe de ampla sala, cozinha, lavabo, 1 (uma
suíte), 2 (dois) dormitórios, banheiro social, área de serviço e dependências de empregada.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 1.610.000,00 (Jul/2021 – Avaliação às fls. 172/255).
Valor de avaliação atualizado: R$ 1.640.734,50 (Set/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 592,04 (Set/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
OBSERVAÇÃO PARA TODOS OS LOTES:
OBS 01: Fora deferida a Penhora dos direitos de ¼ que a Executada Jaqueline Barbará De Oliveira possui sobre os bens imóveis supra qualificados (Fls. 126 e 131). Referidos imóveis foram recebidos por herança de seu genitor
Espólio De Esmeralda Barbara, nos autos do Inventário (Processo nº 1009107-49.2017.8.26.0004 - 1ª Vara da Família do Fórum Regional da Lapa), porém tal partilha não fora averbada nas Matrículas imobiliárias
competentes. A penhora se encontra pendente de registro nas matrículas imobiliárias competentes.
OBS 02: Será de Responsabilidade do Arrematante providenciar o necessário para dar publicidade aos atos correlacionados à sua propriedade.
OBS 03: Em que pese de ter sido penhorado ¼ (25%) dos imóveis, o leilão será realizado na integralidade dos bens, respeitando-se a quota parte correspondente aos coproprietários, nos termos do artigo 843 do CPC.
Débito Condominial: Eventuais débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
Débito Exequendo: R$ 97.191,23 (Jun/2021 – Fls. 168/169).
02 - A 1ª praça terá início em  29 de outubro de 2021, às 13 horas, e se encerrará no dia 01 de novembro de 2021, às 13 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 01 de novembro de 2021, às 13 horas, e se encerrará em 22 de novembro de 2021, às 13 horas. Será considerado
arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 70% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação
parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá
pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado de forma eletrônica pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com) e de forma presencial na sede desta empresa (Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista -
CEP 01.311-300 - São Paulo/SP), endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308, conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado
na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 27 de setembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO - JUIZ DE DIREITO

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.




  


              
                  



  

             


 
 
 
 
 


 

          
          
             

              

             
   

       
                


           



 

 


                   
              

                 


 

               
               
            

 







 

 

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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          K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0184161-25.2012.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 

               



               
   


                
                 

                 
               K-30/09e01/10

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

30/09 e 01/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003437-91.2021.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 


  

            
                   



     
               


   

       K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0006577-56.2021.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 



 







                

   K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0005405-95.2020.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 









   

                  
               
               
   
  K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1061308-16.2020.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 






                  




                  
   
   K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1011779-81.2018.
valor total: R$ 20,00



               
               
               
   

  
                  
    
                   K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0015575-13.2021.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 

 

 




 

                

                 K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0021239-59.2020.
valor total: R$ 20,00





          
   
      


               K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1066038-44.2018.
valor total: R$ 20,00






 
               
  
                  
          K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0184161-25.2012.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 

               



               
   


                
                 

                 
               K-30/09e01/10

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

30/09 e 01/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003437-91.2021.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 


  

            
                   



     
               


   

       K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0006577-56.2021.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 



 







                

   K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0005405-95.2020.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 









   

                  
               
               
   
  K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1061308-16.2020.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 






                  




                  
   
   K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1011779-81.2018.
valor total: R$ 20,00



               
               
               
   

  
                  
    
                   K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0015575-13.2021.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 

 

 




 

                

                 K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0021239-59.2020.
valor total: R$ 20,00





          
   
      


               K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1066038-44.2018.
valor total: R$ 20,00






 
               
  
                  
          K-30/09e01/10

30/09 e 01/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0184161-25.2012.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 

               



               
   


                
                 

                 
               K-30/09e01/10

Processo Digital nº: 1001748-28.2021.8.26.0224 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Pagamento
Indevido Requerente: Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru Requerido: Cooper-alterna-
tiva-cooperativa de Trabalhadores No Ramo de Transportes de Cargas e Passageiros Em Veículos Utilitários
e EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001748-28.2021.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 10ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) COOPER-ALTERNATIVA-COOPERATIVA DE TRABALHADORES NO RAMO DE TRANSPOR-
TES DE CARGAS E PASSAGEIROS EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS E, CNPJ 08579130000132, que PROGRESSO E
DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S.A - PROGUARU, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum - Regressiva,
objetivando a condenação da ré a restituir à autora a quantia de R$41.982,35, a ser atualizada a contar do respectivo
desembolso, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária, além das custas, despesas processuais, honorários
advocatícios, valor esse pago pela Autora em condenação solidária em ação trabalhista ajuizada por ex-funcionários da
ré, Sr. ISAC JESIO DE OLIVEIRA, Reclamação Trabalhista que tramitou na 12ª Vara do Trabalho de Guarulhos, processo
nº 1001268-11.2015.5.02.0311. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, apresente resposta. No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 17 de setembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
Aviso - Chamamento Público SME Nº 001/2021 - Objeto: credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, sem 
fi ns lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à área do Ensino/Educação, para qualifi cação como Organizações Sociais no 
Município de Pontal/SP, tornando-as aptas a celebrar contratos de gestão com a Administração Pública Municipal. Data/horário 
limite para requerimento/documentos de qualifi cação: 15 de outubro de 2021, às 17h00min. Prazo máximo de divulgação 
do parecer: 22 de outubro de 2021. Local de protocolo dos envelopes: Paço Municipal - Rua Guilherme Silva nº 337 - Centro 
- Pontal/SP - CEP 14.180-000 - Setor de Protocolo. Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da 
Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº 337, Centro, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min e 
através do site ofi cial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br. Pontal, 29/9/2021. Shirley Aparecida Pedro Berchan - 
Secretário Municipal da Ensino; José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal
Aviso - Chamamento Público SMS Nº 001/2021 - Objeto: credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, sem fi ns 
lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à área da saúde, para qualifi cação como Organizações Sociais no Município de Pontal/SP, 
tornando-as aptas a celebrar contratos de gestão com a Administração Pública Municipal. Data/horário limite para requerimento/
documentos de qualifi cação: 15 de outubro de 2021, às 17h00min. Prazo máximo de divulgação do parecer: 22 de outubro de 
2021. Local de protocolo dos envelopes: Paço Municipal - Rua Guilherme Silva nº 337 - Centro - Pontal/SP - CEP 14.180-000 - Setor 
de Protocolo. Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva 
nº 337, Centro, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min e através do site ofi cial do Município de Pontal www.pontal.
sp.gov.br. Pontal, 29/9/2021. Juliene Pedro Berchan - Secretário Municipal da Saúde; José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal

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

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.  

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.  

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 Citação. Processo Físico nº: 0009279-47.2009.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudi 
cial Contratos Bancários Requerente: Banco Bradesco Sa Requerido: Micromed Assistencia Medica Ltda e outro . Edi 
tal de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0009279-47.2009.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Francisco Jose Blanco Magdalena, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a Joaquim de Paula Barreto Fonseca, CPF nº 014,262.738-00, que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou 
ação de Execução, que move contra Micromed Assistência Médica Ltda e outro, objetivando a quantia de R$ 
352.611,86 (10/2009), representado de Cédula de Crédito Bancário. Estando o executado em lugar ignorado, expe 
de-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba ho  
norária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando 
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento res  
tante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob 
pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado um curador espe 
cial e dado regular prosseguimento do feito. Será o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Campinas, aos 26 de outubro de 2020. 

COMUNICADO
“ Sra. Ana Carolina Costa Mendes, solicitamos que reassuma seu posto de trabalho 
no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de, não o fazendo, ser dispensada 
por justa causa por abandono de emprego, de acordo com o previsto no artigo 482, “i” 
da CLT.

Hemomed Instituto de Oncologia e Hematologia - 36660-6000

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
0016442-19.2021.8.26.0224 A MM. Juíza de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
Dra. Juliana Maria Maccari Pauferro, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a Monthern Live Marketing e Comunicação 
Ltda., CNPJ 02.044.993/0001-29, com endereço à R. Morais 
de Barros, 319, Campo belo, CEP 04614-001, São Paulo/SP 
que por este Juízo, tramita de uma Ação de Cumprimento 
de Sentença, movida por Reis Office Products Serviços 
Ltda. 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$ 12.370,27, 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, afixado e publicado na forma da lei.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1038072-85.2019.8.26.0224  A MM. Juíza de Direito da 9ª 
Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São 
Paulo, Dra. Ana Carolina Miranda de Oliveira, na forma da 
Lei, etc. Faz saber aos réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria de Fatima 
Rodrigues Beirão, Camila Aparecida Quinteiro, Natalia 
Rodrigues Quinteiro e Rafael dos Santos Quinteiro 
ajuizaram Ação de Usucapião visando o domínio sobre o 
imóvel sito à Av. Boa Nova nº 285/298, lote 29, quadra P-3, 
t ranscr i ções  nsº  6 .749 ,  9 .834 e  11 .127 ,  I .C : 
092.23.19.0124.01.000 e 092.23.19.0124.02.000, com 
área de 250,00m², Jd. Presidente Dutra - Guarulhos/SP, 
alegando posse mansa, pacífica, sem oposição pelo prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação do supramencionados para que, no prazo de 
15 dias (úteis), a fluir após o prazo supra, contestem o 
feito, sob pena de revelia, ocasião em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital publicado na 
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de 
G u a r u l h o s ,  a o s  2 3  d e  s e t e m b r o  d e  2 0 2 1 .

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

DocuSign Envelope ID: C4A980D5-E0DE-446D-8A5E-3716B4E975C9
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0007924-36.2014.8.26.0337 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Mairinque, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Mota Giorgetti, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FELIPE CAZELLI FIGUEIREDO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 
355.349.878-12, com endereço à Rua Araras, 1135, Dona Catarina, CEP 18120-000, Mairinque - SP; RO-
SA DA PENHA SILVA, Brasileiro, Viúva, Empresária, RG 5104101, CPF 173.477.388-06, com endereço à 
Rua dos Araras, 1135, Dona Catarina, CEP 18120-000, Mairinque – SP; LUANALY PEREIRA DE MORA-
ES, Brasileiro, Solteira, Empresária, CPF 351.300.788-45, com endereço à Rua dos Araras, 1135, Dona 
Catarina, CEP 18120-000, Mairinque - SP e LAVANDERIA LAGOS DE SÂO JOSÉ LTDA - ME, CNPJ 
11.069.245/0001- 91, com endereço à Rua Araras, 1135, Dona Catarina, CEP 18120-000, Mairinque - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO DO BRASIL S/A, ale-
gando em síntese que através de operação bancária o requerente concedeu aos requeridos crédito rotativo 
vinculado à conta corrente da quarta requerida até o limite de R$ 99.000,00 com vencimento em 
25/03/2011. Para garantia do pagamento das obrigações pactuadas participaram do negócio jurídico, na 
qualidade de fiadores os co-réus acima citados. Ocorre que na data do vencimento as duplicatas emitidas 
não foram honradas pela empresa requerida. Estando em débito no valor de R$ 157.761,75, para março de 
2014. 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, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do pra-
zo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados re-
véis, 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 Mairinque, aos 21 de fevereiro de 2020. 

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.

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.

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 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.

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. 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 - 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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.

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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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

EDITAL DE 1º. E 2º LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE DIREITOS SOBRE FRAÇÕES IDEAIS DE TERRENO CORRESPONDENTES ÀS FUTU-
RAS UNIDADES HABITACIONAIS E CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO 
DO RESIDENCIAL CHARME DA VILLA - DATA DO LEILÃO: 05 de outubro de 2021. Horário: 1.a Hasta – 13h00      2.a Hasta – 15h00 - Local 
do Leilão: Rua Tupi, 267 – Conjunto 101 – 10ª andar – Santa Cecília – São Paulo/SP - A Comissão de Representantes do Condomínio de 
Construção CHARME DA VILLA, regularmente eleita e empossada, nos termos do deliberado na A.G.E realizada em 18.12.19, registrada no 
4º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Capital, de acordo com o art. 63 da Lei 4.591/64, por seus representantes, faz saber que 
levará a venda, em hasta pública, por meio do Leiloeiro Público Oficial, Sr. Sami Raicher, matrícula JUCESP sob o nº 930, estabelecido na Rua 
Tupi, nº 267, conjunto 101, Santa Cecília - São Paulo – SP, CEP 01233-000, os direitos sobre as frações ideais relativas às futuras unidades 
abaixo descritas, integrantes do empreendimento denominado Residencial Charme da Villa, registrado na Matrícula nº 208.270, do 6º Cartório 
de Registro de Imóveis desta Capital, em construção, na Rua Fabiano Alves, n. 105, Vila Prudente, São Paulo/SP, CEP: 03139-010, com 
transferência dos direitos e obrigações para término das obras em andamento, pelo regime da Lei 4.591/64. Valores: 1a Hasta – os direitos 
sobre as frações ideais, correspondentes às futuras unidades, abaixo descritas e caracterizadas, serão colocadas à venda pelo valor de mer-
cado, avaliado no estado em que se encontram, considerando todas as questões jurídicas do empreendimento, conforme especificado na 
normatização do leilão, bem como o estágio de obras, com 46,81% (quarenta e seis, oitenta e um por cento) de execução., assumindo ainda, 
o arrematante, o pagamento do valor do saldo devedor vincendo para término da obra, já incluídos os respectivos saldos de contra-
tos, se houver, conforme valores abaixo indicados, especificados após a sigla “S.D”; bem como, qualquer valor adicional, que vier a 
ser aprovado em Assembleia Geral de Adquirentes, do empreendimento; em 2a Hasta - pela maior oferta, exceto preço vil, conforme esta-
belecido na normatização do leilão, assumindo, o arrematante, os saldos devedores vincendos para término da obra, que serão consi-
derados na identificação do valor da arrematação, já incluídos os respectivos saldos de contratos, se houver, conforme valores 
abaixo indicados, especificados após a sigla “S.D”; bem como, qualquer valor adicional que vier a ser deliberado, em Assembleia 
Geral de Adquirentes do empreendimento, a saber: 1º.) nº 36, que terá área privativa de 58,140m2, com direito de uso de uma vaga de ga-
ragem - Valor 1ª hasta: R$ 163.487,33 (cento e sessenta e três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) e “S.D” de R$ 
13.455,30 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos). Em 2ª hasta pela maior oferta. 2º.) nº 64, com área privativa de 
57,54m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª hasta: R$ 161.943,36 (cento e sessenta e um mil e novecentos e quarenta e 
três reais e trinta e seis centavos) e “S.D” de R$ 425.634,58 (quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e 
oito centavos). Em 2ª hasta pela maior oferta, exceto preço vil. 3º.) nº 81, com área privativa de 58,14m2, com direito de uso de uma vaga de 
garagem – Valor 1ª hasta: R$ 163.487,33 (cento e sessenta e três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) e “SD” de 
R$ 13.455,30 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos). Em 2ª hasta, pela maior oferta, exceto preço vil. 4º.) nº 141, 
com área privativa de 58,14m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª hasta: R$ 163.487,33 (cento e sessenta e três mil e 
quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos); e “S.D” de R$ 13.455,30 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta 
centavos). Em 2ª hasta, pela maior oferta, exceto preço vil. 5º.) nº 154, com área privativa de 57,54m2, com direito de uso de uma vaga de 
garagem – Valor 1ª hasta: R$ 161.943,36 (cento e sessenta e um mil e novecentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos) e “SD” de 
R$ 13.455,30 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos). Em 2ª hasta, pela maior oferta, exceto preço vil. 6º.) nº 186, 
com área privativa de 58,14m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª hasta: R$ 163.487,33 (cento e sessenta e três mil e 
quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) e “SD” de R$ 428.612,34 (quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e doze reais e 
trinta e quatro centavos). Em 2ª hasta, pela maior oferta, exceto preço vil. 7º.) nº 222, com área privativa de 58,14m2 - Valor 1ª hasta: R$ 
163.487,33 (cento e sessenta e três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) e “SD” de R$ 395.601,32 (trezentos e 
noventa e cinco mil, seiscentos e um reais e trinta e dois centavos). Em 2ª hasta, pela maior oferta, exceto preço vil. Normatização do leilão: 
01 – Em 1.ª Hasta o imóvel acima citado será vendido pelo valor mínimo especificado, acrescidos da Comissão de 5% do Leiloeiro, assumindo 
o Saldo devedor informado, após a sigla (S.D.). Em 2.ª Hasta este imóvel será vendido, pela maior oferta, exceto preço vil, considerando para 
efeito de arrematação o valor total do débito da unidade (S.D.), uma vez que assume o arrematante, o referido saldo vincendo (S.D.); 02 – Em 
1.ª e 2.ª hasta não serão considerados os lances inferiores às avaliações supra indicadas, que incluem o valor designado após a sigla S.D., 
valor este que será considerado na identificação do valor total de venda; 03 – Os saldos de custo de construção, parcelas vincendas serão 
reajustados pelo INCC ou por outro índice, nos termos deliberados em Assembleia Geral; 04 – Em qualquer das hastas, o arrematante assumi-
rá necessariamente, o saldo devedor “S.D”, se obrigando a cumprir futuras deliberações assembleares que vierem a criar rateio de custos para 
a conclusão do empreendimento, taxas de despesas administrativas e honorários advocatícios aprovadas e que vierem a ser votadas em as-
sembleia geral de condôminos. 05 – Havendo arrematação, o arrematante se compromete a assinar um Termo de Adesão ao Condomínio de 
Construção, assumindo como parte do preço, o pagamento do saldo de custo de construção vincendo “S.D” inerente à unidade arrematada 
constante do presente edital, que deverá ser pago ao longo do curso da execução das obras, conforme cronograma e disposições deliberados 
em Assembleia Geral de Adquirentes. 06 - Caso o arrematante não assine o referido instrumento no prazo de três dias contados da data da 
praça, será desfeita a arrematação, perdendo o arrematante o depósito inicial de 10% do lance que reverterá em favor da Comissão de Repre-
sentantes e arcando com as despesas de comissão do leiloeiro. 07 – Assinatura de Termo de Adesão ao Condomínio de Construção do Charme 
da Villa, que estará disponível para competente ciência de seus termos e condições, no escritório de advocacia que assessora a Comissão de 
Representantes, situado na Rua Cincinato Braga, n. 321, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, até a data da realização do leilão, sendo que a 
participação no leilão com oferta de lances implica automaticamente na concordância pelo lançador e candidato a arrematação com todos os 
termos e condições constantes do referido instrumento. 08 – Condições de Pagamento: no ato do leilão sinal de 10% do valor de arrematação, 
e em 48 (quarenta e oito horas), o valor de 90% do remanescente da aquisição, acrescido de 5% a título de comissão do leiloeiro; 09 – A Co-
missão de Representantes do Condomínio de Construção Charme da Villa CONVOCA a todos os condôminos do Charme da Villa para se re-
unirem em Assembleia Geral Extraordinária em 05.10.21, a ser realizada por vídeo conferência, haja vista as questões sanitárias decorrentes 
da pandemia da COVID-19, por meio do link, a saber: https://linktr.ee/vivianeamaraladv2, às 18h00, em 1.ª convocação e às 18h30, em 2.ª 
convocação, para deliberarem sobre o exercício do direito de preferência na adjudicação das frações ideais correspondentes às futuras unida-
des objeto deste Leilão, na forma do § 3° do artigo 63 da Lei 4.591/64. Maiores informações poderão ser prestadas por meio do telefone (11) 
3262 0087. A total responsabilidade deste leilão, bem como de informação de valores, produto, datas e notificações aos executados é do comi-
tente vendedor, a Comissão de Representantes do Condomínio de Construção Charme da Villa, isentado o leiloeiro e a organização de leilões 
de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alte-
rações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. O Edital será publicado em 
site de editais na rede mundial de computadores. Ficam também notificados os condôminos inadimplentes e seus respectivos cônjuges, da 
realização do leilão na data, horário, valores e critérios designados neste edital, para todos os efeitos legais. A Comissão de Representantes do 
Condomínio de Construção Charme da Villa - Leiloeiro Oficial Sami Raicher – JUCESP 930 – inf. (11) 3099-0483 e raichersami@gmail.com

             

    
  

            
           

              






EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1040664-89.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) RODRIGO MENDES DA CRUZ, CPF 275.428.438-93 e a(o)FABIANA MENDES CUNHA ESTEVAM, CPF 223.448.668-
84, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Mais Shopping Fundo de Investimento Imobiliário.
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, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, sob pena de
penhora em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária
será reduzida pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em execução,
incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado o pagamento, fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação
de embargos à execução. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2021.

2ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0015527-09.2021.8.26.0114 A MM. Juíza de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio Gonçalves Lopes, RG 550873880, CPF 585.944.855-49, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Financeira Alfa S/A. 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$ 88.647,25, 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 Pro cesso Civil, transcorrido o período acima indicado sem o paga mento 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 27 de julho de 2021. 

Edital de Citação. Prazo de 20 dias . Proc. 1000147-60.2018.8.26.0266. O Dr. RAFAEL VIEIRA PATARA, Juiz
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém /SP , na forma da lei, etc... Faz a DOUGLAS EDUARDO
RIBEIRO OLIVEIRA (RG nº. 302945763, e CPF sob o n°. 222.972.998-50) que Aymoré Crédito Financiamento
e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo O veículo MARCA FIAT, MODELO
DOBLO ESSENCE 1.8 FL, ANO 2012, COR PRATA, PLACAS HFB3316, CHASSI Nº. 9BD119609D1101178.
Apreendido o bem, e estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias,
a fluir após de 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade
e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/
04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após o prazo de 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de
confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. Itanhaém, 16/09/2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1003524-05.2017.8.26.0127O(A) MM. Juiz (a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Marques Wendling, na forma da
Lei, etc. FAZ SABERA(O) S WAGNER ROBERTO APOLINARIO - RG nº 25.764.649-8-SSP/SP e CPMF/MF nº
185.582.238-58 e GABRIELLA VALOIS DA SILVA - RG nº 44.888.863-4-SSP/SP e CPMF/MF sob o nº 370.788.838-
02) que LEGACY INCORPORADORA LTDA , lhe ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO JUDICIAL, representado
pelo instrumento de compromisso de compra e venda Um terreno urbano, designado lote nº 10 da Quadra 35, do
loteamento denominado Residencial Jardim Vitória?, localizado em Cotia, Estado de São Paulo, conforme cláusulas
e condições ali estabelecidas, com área total de 150,80m2, estando atualmente inadimplente com as parcelas de
números 026/180 a 042/180, vencidas entre 15/11/2015 a 15/03/2017, além das parcelas de acordo de 002/008
até 008/008., totalizando a quantia de R$ 26.219,81. Estando os interpelados em lugar ignorado, expede-se
edital de Notificação para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, paguem as parcelas vencidas e
vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Ficam os interpelados Notificados para os termos da
ação, bem como cientificados de que após o cumprimento, pagas as custas e observadas as formalidades legais,
e decorridas as 48 horas os autos serão entregues a requerente. 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 Carapicuiba, aos 20 de julho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
4003680-20.2013.8.26.0405. A Doutora Renata Soubhie Nogueira Borio, MM. Juíza de Direito da 6ª Vara
Cível da Comarca de Osasco - SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Espolio de Ferdinando Matarazzo – sra.
Maria Tereza Giunta Matarazzo e aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que BARBARA DE LEMOS SILVA E
SANTOS e Leonardo Acuyo ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre imóvel
situado na Praça Linda Kamalakian, nº 49. Com uma área de 164,25m2., alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Osasco, 16 de Setembro de 2021.

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO EDITAL - 1ª e 2ª leilão do 
bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e intimação de Sergio Marinho Fogaça (CPF 078.024.888-00); Edileusa 
Ribeiro Fogaça (CPF 014.272.738-55), e Caixa Econômica Federal; Cesar Antonio Fernandes extraído dos autos da Execução de Título Ex-
trajudicial - Despesas Condominiais movida por Condomínio do Conjunto Residencial Costa Amalfitana (CNPJ 66.514.662/0001-98), processo 
nº 1024072-04.2018.8.26.0002, que tramita perante a 12ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro da Comarca de São Paulo - SP. O 
Excelentíssimo Juiz Dr. Théo Assuar Gragnano da 12ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro da Comarca de São Paulo - SP, na forma 
da lei, FAZ SABER que, com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, 
do Código Penal, o Leiloeiro Público Oficial Sr. Sami Raicher, inscrito na JUCESP sob nº 930, através do portal de leilões eletrônicos RAICHER 
LEILÕES (www.raicherleiloes.com.br), levará a público leilão, no 1º Leilão com início no dia 04 de outubro de 2021 às 11h00, e com término 
no dia 06 de outubro de 2021 às 11h00, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado o 
2º Leilão com início no dia 06 de outubro de 2021 às 11h00 e com término no dia 04 de novembro de 2021 às 11h00, caso não haja licitantes 
no 1º Leilão, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de 
avaliação (disposto no artigo 887, § 3º do CPC), dos bens abaixo descritos, conforme condições de venda constantes no presente edital, do lote 
único; BEM: DIREITOS DO APARTAMENTO nº 41 localizado no andar de cobertura do EDIFÍCIO NÁPOLES, integrante do CONJUNTO RESI-
DENCIAL COSTA AMALFITANA, situado à Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 2.022 no 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área real privativa de 
64,96m², a área real comum de divisão não proporcional de 10,00m², correspondente a uma vaga indeterminada na garagem coletiva, localiza-
da ou no subsolo ou no andar térreo, mais a área real comum de divisão proporcional de 67,332m², perfazendo a área real total de 142,292m², 
correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,0045% no terreno do condomínio. CADASTRO MUNICIPAL: 165.365.0302-2. MATRÍCULA: 242.306 
do 11º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no 
estado de conservação em que se encontra. ÔNUS: Em R.5, de 28 de novembro de 1991, consta HIPOTECA em favor da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL; Em Av.9, de 19 de outubro de 2020, consta a PENHORA exequenda.. Raicher Leilões – Alameda Lorena, 800 – Sala 1504 – Jardim 
Paulista, São Paulo/SP, CEP 01424-000 Tel.: (11) 3099-0483| contato@raicherleiloes.com.br | www.raicherleiloes.com.br DO VALOR MÍNIMO 
DE VENDA DOS BENS: No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis apregoados será o valor da avaliação judicial que cor-
respondem a R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais), em abril/2021, que será atualizado à época da alienação. No segundo pregão, o 
valor mínimo para a venda dos imóveis corresponderá a 70% (setenta por cento) deste valor atualizado. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital 
será publicado na rede mundial de computadores, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil. DÚVIDAS 
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita a presente ação, no escritório do leiloeiro oficial, localizado na a 
Alameda Lorena, 800 SALA 1504 -Jardim Paulista, São Paulo/SP, através do telefone (11) 3099-0483 ou pelo e-mail: raicher@gmail.com. Ficam 
os EXECUTADOS, seu cônjuge se casado for, a credores hipotecários e fiduciários caso tenha, demais exequentes interessados na alienação 
do bem e demais interessados, tutores e curadores caso tenha, INTIMADOS das designações supra, nos termos do art. 274, parágrafo único 
art. 887, § 2º, §3º e § 5º e art. 889, parágrafo único, todos do Novo Código de Processo Civil, caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no 
Portal www.raicherleiloes.com.br. Será o edital, afixado e publicado.

Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino Re-
gião de Pirassununga licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, nº 008/2021 – Processo nº 
SEDUC-PRC-2021/34906, Oferta de Compra nº 
080329000012021OC00071 Prestação de Serviços de 
Limpeza em Ambiente Escolar na EE Pirassununga, 
do tipo menor preço, a ser realizado por intermédio do 
sistema eletrônico de contratações – BEC/ SP. Edital e 
Anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrôni-
co: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, 
a ser realizada no dia 20-10-2021, às 09h00 horas.

DIRETORIA DE ENSINO
- REGIÃO DE PIRASSUNUNGA -

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0076660-02.2018.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA 
DI STASI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VICENTE ROMILDO DO NASCIMENTO, 
Brasileiro, RG 9077960, CPF 853.206.508-25, que foi requerida a Desconsideração de 
Personalidade Jurídica de SULTAO SHOW COMÉRCIO DE ARMÁRIOS LTDA.-ME., por parte 
de Rosangela Aparecida Oliveira, para a inclusão do sócio no polo passivo da ação de 
Cumprimento de Sentença nº 0027655-11.2018.8.26.0100. 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, presumir-se-ão aceitos, pela parte ré, como verdadeiros, 
os fatos articulados pela parte autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes s/nº, 6º andar - salas nº 615/617, 
Centro - CEP 01501-900, Fone: 2171-6076, São Paulo-SP - E-mail: sp3cv@tjsp. jus.br. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de agosto de 2021. 

 
 

 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 0011076-45.2019.8.26.0005 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 1- STYROBIA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 09.314.422/0001-06, por seu representante legal, 2- 
ANTONIO SERGIO DE BARRAS, Brasileiro, Casado, Aposentado, RG 80.045-31, CPF 
758.888.238-72, e 3- MARIA BEATRIZ DE BARRAS, Brasileira, Casada, Empresária, RG 
3.408.400-5, CPF 130.431.548-78, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de 
sentença por parte de José dos Santos Bernardino Filho, na qual, procedeu-se o bloqueio 
através do sistema BACENJUD, da quantia de R$ 5.596,36 (fls. 35/37 dos autos). Encontrando-se 
os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada suas INTIMAÇÕES por EDITAL do 
bloqueio efetuado nos autos e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso de prazo do presente edital, para se o caso, apresentarem manifestações por simples 
petição (CPC, arts. 525, §11, e 771, parágrafo único). FICAM CIENTES os executados que na 
ausência de manifestação ou rejeição da manifestação apresentada, implicará na conversão da 
indisponibilidade em penhora e transferência do montante indisponível para a conta vinculada ao 
Juízo da execução. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de setembro de 2021. 

 
 
 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0015599-
54.2021.8.26.0224, O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Lincoln 
Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
P r o j e c t a  S e r v i ç o s  e  A d m i n i s t r a ç ã o  S / A , 
(CNPJ:07.335.703/0001-10) que Reis Office Products 
Serviços Ltda. ajuizou o presente Cumprimento de 
Sentença, e que pelo presente edital fica intimado a pagar R$ 
24.619,24 (a atualizar) no prazo de 15 dias (úteis), após o 
prazo supra; não pagando, será aplicada multa e honorários 
de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, 
seguidos de expropriação. Fica ciente ainda que no prazo de 
15 dias (úteis) poderá apresentar impugnação, independente 
de penhora ou nova intimação. Será o presente edital, 
publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta 
cidade de Guarulhos, aos 09 de setembro de 2021

3ª Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul – Estado 
de São Paulo – Sentença - Processo Digital nº 1000294-
57.2021.8.26.0565, Classe – Assunto: Extinção das 
Obrigações do Falido - Adimplemento e Extinção - 
Requerente: Edson Paganotti; Requerido: Frigorifico 
Paganotti Ltda. Massa Falida. Juiz de Direito: Dr. Sérgio 
Noboru Sakagawa. Vistos. Trata-se de pedido de extinção de 
obrigações de falido promovido por Edson Paganotti, sócio da 
pessoa jurídica, falida, Frigorífico Paganotti Ltda., tendo por 
fundamento o contido no art. 158, III e 159 e seguintes, da Lei 
nº 11.101/05. Em cumprimento ao ali determinado, publicou-
se edital, com prazo de trinta dias, para conhecimento do pleito 
e para que qualquer credor se apresentasse e se opusesse ao 
pleito do sócio falido, sem que qualquer manifestação 
houvesse. O digno representante do MP deixou de se 
manifestar por entender inexistir relevante interesse social ou 
econômico a justificar sua intervenção (fls. 24/27). É o 
relatório. DECIDO Acolho o pedido formulado pelo requerente, 
porquanto, atendidos os requisitos necessários ao pleito, de 
conformidade com o contido na legislação pertinente, ninguém 
se opôs ao pleiteado pelo sócio falido. Dessa forma, declaro 
extintas as obrigações do falido Edson Paganotti no que 
tange à falência da empresa Frigorífico Paganotti Ltda. 
Custas de lei. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. 
P. I. São Caetano do Sul, 01 de setembro de 2021.


   

                    





             






 
                


                    


                

               


  






 

1ª VARA CÍVEL – FORO DE BAURU
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos do bem abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: JUCELI FRANCISCO DE SOUZA (CPF Nº 246.660.158-33) seu cônjuge
se casada for, do Credor Fiduciário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF (CNPJ/MF Nº 00.360.305/0001-04) e terceiro interessado FUNDO DE ARRENDAMENTE RESIDENCIAL FAR (CNPJ/MF Nº 03.190.167/0001-50).
A MM. Juíza de Direito Dra. Rossana Teresa Curioni Mergulhão, da 1ª Vara Cível – Foro de Bauru na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este
Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS EUCALIPTOS (CNPJ/MF Nº 14.491.605/0001-37) em face de JUCELI FRANCISCO DE
SOUZA (CPF Nº 246.660.158-33), nos autos do Processo nº 1018334-85.2019.8.26.0071, e foi designada a venda dos direitos do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/
1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Engenheiro Miguel Melhado Campos nº 1-129, Conjunto Habitacional Engenheiro Otávio Rasi, Bauru/SP CEP: 17039-170 - Descrição do Imóvel: Uma Unidade Autônoma
designada como apartamento identificado pelo nº 1613, localizado no 1º Pavimento ou andar térreo, do bloco 16, do empreendimento denominado Condomínio Residencial dos Eucaliptos, contendo uma área total de
47,05m², sendo 42,05m² de área privativa, e 5,00m² de área de uso comum, correspondendo-lhe ainda uma fração ideal no terreno e nas coisas de uso comum de 0,2500%.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 31621246
Matrícula Imobiliária n° 102.268 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 03 14/08/2014 Alienação Fiduciária                  - Caixa Econômica Federal
Av. 05 28/12/2018 Penhora Proc.   nº 1030247-35-2017.8.26.0071 Condomínio Residencial dos Eucaliptos
Av. 06 20/10/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1018334-85.2019.8.26.0071 Condomínio Residencial dos Eucaliptos
OBS 01: O apartamento é composto por 2 dormitórios, um banheiro social, uma sala de estar, cozinha e área de serviço e garagem. (Laudo de Avaliação às fls. 138/149).
OBS 02: A unidade autônoma está Alienada Fiduciariamente junto à Caixa Econômica Federal, razão pela qual fora deferida a penhora dos direitos (Fls. 111/112). Com o produto da Arrematação, será quitado por primeiro
o Crédito Fiduciário, nos termos da Decisão de Fls. 168/169. Valor atual do Crédito Fiduciário: R$47.983,27, para julho de 2021 (Fls. 179/190).
OBS 03: Há uma Ação de Execução de Cotas Condominiais desta mesma unidade penhorada (Averbação nº 05 - Processo nº 1030247-35-2017.8.26.0071), com valor de R$ 8.958,43 para julho de 2018. (Fls. 98/99 daqueles autos).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 92.120,00 (Abr/2020 – Avaliação às Fls. 138/149).
Valor de avaliação atualizado: R$ 102.350,51 (Set/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 1.877,58 (Set/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo/Condominial: R$ 12.619,75 (Fls. 178 – Jul/2021). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
02 - A 1ª praça terá início em 26 de outubro de 2021, às 13 horas, e se encerrará no dia 29 de outubro de 2021, às 13 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao
início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 29 de outubro de 2021, às 13 horas, e se encerrará em 18 de novembro de 2021, às 13 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 70% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada
exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção
mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela
formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 24 de setembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. ROSSANA TERESA CURIONI MERGULHÃO - JUIZA DE DIREITO
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0007924-36.2014.8.26.0337 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Mairinque, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Mota Giorgetti, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FELIPE CAZELLI FIGUEIREDO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 
355.349.878-12, com endereço à Rua Araras, 1135, Dona Catarina, CEP 18120-000, Mairinque - SP; RO-
SA DA PENHA SILVA, Brasileiro, Viúva, Empresária, RG 5104101, CPF 173.477.388-06, com endereço à 
Rua dos Araras, 1135, Dona Catarina, CEP 18120-000, Mairinque – SP; LUANALY PEREIRA DE MORA-
ES, Brasileiro, Solteira, Empresária, CPF 351.300.788-45, com endereço à Rua dos Araras, 1135, Dona 
Catarina, CEP 18120-000, Mairinque - SP e LAVANDERIA LAGOS DE SÂO JOSÉ LTDA - ME, CNPJ 
11.069.245/0001- 91, com endereço à Rua Araras, 1135, Dona Catarina, CEP 18120-000, Mairinque - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO DO BRASIL S/A, ale-
gando em síntese que através de operação bancária o requerente concedeu aos requeridos crédito rotativo 
vinculado à conta corrente da quarta requerida até o limite de R$ 99.000,00 com vencimento em 
25/03/2011. Para garantia do pagamento das obrigações pactuadas participaram do negócio jurídico, na 
qualidade de fiadores os co-réus acima citados. Ocorre que na data do vencimento as duplicatas emitidas 
não foram honradas pela empresa requerida. Estando em débito no valor de R$ 157.761,75, para março de 
2014. 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, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do pra-
zo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados re-
véis, 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 Mairinque, aos 21 de fevereiro de 2020. 

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.

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.

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 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.

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. 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 - 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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.

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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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

EDITAL DE 1º. E 2º LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE DIREITOS SOBRE FRAÇÕES IDEAIS DE TERRENO CORRESPONDENTES ÀS FUTU-
RAS UNIDADES HABITACIONAIS E CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO 
DO RESIDENCIAL CHARME DA VILLA - DATA DO LEILÃO: 05 de outubro de 2021. Horário: 1.a Hasta – 13h00      2.a Hasta – 15h00 - Local 
do Leilão: Rua Tupi, 267 – Conjunto 101 – 10ª andar – Santa Cecília – São Paulo/SP - A Comissão de Representantes do Condomínio de 
Construção CHARME DA VILLA, regularmente eleita e empossada, nos termos do deliberado na A.G.E realizada em 18.12.19, registrada no 
4º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Capital, de acordo com o art. 63 da Lei 4.591/64, por seus representantes, faz saber que 
levará a venda, em hasta pública, por meio do Leiloeiro Público Oficial, Sr. Sami Raicher, matrícula JUCESP sob o nº 930, estabelecido na Rua 
Tupi, nº 267, conjunto 101, Santa Cecília - São Paulo – SP, CEP 01233-000, os direitos sobre as frações ideais relativas às futuras unidades 
abaixo descritas, integrantes do empreendimento denominado Residencial Charme da Villa, registrado na Matrícula nº 208.270, do 6º Cartório 
de Registro de Imóveis desta Capital, em construção, na Rua Fabiano Alves, n. 105, Vila Prudente, São Paulo/SP, CEP: 03139-010, com 
transferência dos direitos e obrigações para término das obras em andamento, pelo regime da Lei 4.591/64. Valores: 1a Hasta – os direitos 
sobre as frações ideais, correspondentes às futuras unidades, abaixo descritas e caracterizadas, serão colocadas à venda pelo valor de mer-
cado, avaliado no estado em que se encontram, considerando todas as questões jurídicas do empreendimento, conforme especificado na 
normatização do leilão, bem como o estágio de obras, com 46,81% (quarenta e seis, oitenta e um por cento) de execução., assumindo ainda, 
o arrematante, o pagamento do valor do saldo devedor vincendo para término da obra, já incluídos os respectivos saldos de contra-
tos, se houver, conforme valores abaixo indicados, especificados após a sigla “S.D”; bem como, qualquer valor adicional, que vier a 
ser aprovado em Assembleia Geral de Adquirentes, do empreendimento; em 2a Hasta - pela maior oferta, exceto preço vil, conforme esta-
belecido na normatização do leilão, assumindo, o arrematante, os saldos devedores vincendos para término da obra, que serão consi-
derados na identificação do valor da arrematação, já incluídos os respectivos saldos de contratos, se houver, conforme valores 
abaixo indicados, especificados após a sigla “S.D”; bem como, qualquer valor adicional que vier a ser deliberado, em Assembleia 
Geral de Adquirentes do empreendimento, a saber: 1º.) nº 36, que terá área privativa de 58,140m2, com direito de uso de uma vaga de ga-
ragem - Valor 1ª hasta: R$ 163.487,33 (cento e sessenta e três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) e “S.D” de R$ 
13.455,30 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos). Em 2ª hasta pela maior oferta. 2º.) nº 64, com área privativa de 
57,54m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª hasta: R$ 161.943,36 (cento e sessenta e um mil e novecentos e quarenta e 
três reais e trinta e seis centavos) e “S.D” de R$ 425.634,58 (quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e 
oito centavos). Em 2ª hasta pela maior oferta, exceto preço vil. 3º.) nº 81, com área privativa de 58,14m2, com direito de uso de uma vaga de 
garagem – Valor 1ª hasta: R$ 163.487,33 (cento e sessenta e três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) e “SD” de 
R$ 13.455,30 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos). Em 2ª hasta, pela maior oferta, exceto preço vil. 4º.) nº 141, 
com área privativa de 58,14m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª hasta: R$ 163.487,33 (cento e sessenta e três mil e 
quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos); e “S.D” de R$ 13.455,30 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta 
centavos). Em 2ª hasta, pela maior oferta, exceto preço vil. 5º.) nº 154, com área privativa de 57,54m2, com direito de uso de uma vaga de 
garagem – Valor 1ª hasta: R$ 161.943,36 (cento e sessenta e um mil e novecentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos) e “SD” de 
R$ 13.455,30 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos). Em 2ª hasta, pela maior oferta, exceto preço vil. 6º.) nº 186, 
com área privativa de 58,14m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª hasta: R$ 163.487,33 (cento e sessenta e três mil e 
quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) e “SD” de R$ 428.612,34 (quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e doze reais e 
trinta e quatro centavos). Em 2ª hasta, pela maior oferta, exceto preço vil. 7º.) nº 222, com área privativa de 58,14m2 - Valor 1ª hasta: R$ 
163.487,33 (cento e sessenta e três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) e “SD” de R$ 395.601,32 (trezentos e 
noventa e cinco mil, seiscentos e um reais e trinta e dois centavos). Em 2ª hasta, pela maior oferta, exceto preço vil. Normatização do leilão: 
01 – Em 1.ª Hasta o imóvel acima citado será vendido pelo valor mínimo especificado, acrescidos da Comissão de 5% do Leiloeiro, assumindo 
o Saldo devedor informado, após a sigla (S.D.). Em 2.ª Hasta este imóvel será vendido, pela maior oferta, exceto preço vil, considerando para 
efeito de arrematação o valor total do débito da unidade (S.D.), uma vez que assume o arrematante, o referido saldo vincendo (S.D.); 02 – Em 
1.ª e 2.ª hasta não serão considerados os lances inferiores às avaliações supra indicadas, que incluem o valor designado após a sigla S.D., 
valor este que será considerado na identificação do valor total de venda; 03 – Os saldos de custo de construção, parcelas vincendas serão 
reajustados pelo INCC ou por outro índice, nos termos deliberados em Assembleia Geral; 04 – Em qualquer das hastas, o arrematante assumi-
rá necessariamente, o saldo devedor “S.D”, se obrigando a cumprir futuras deliberações assembleares que vierem a criar rateio de custos para 
a conclusão do empreendimento, taxas de despesas administrativas e honorários advocatícios aprovadas e que vierem a ser votadas em as-
sembleia geral de condôminos. 05 – Havendo arrematação, o arrematante se compromete a assinar um Termo de Adesão ao Condomínio de 
Construção, assumindo como parte do preço, o pagamento do saldo de custo de construção vincendo “S.D” inerente à unidade arrematada 
constante do presente edital, que deverá ser pago ao longo do curso da execução das obras, conforme cronograma e disposições deliberados 
em Assembleia Geral de Adquirentes. 06 - Caso o arrematante não assine o referido instrumento no prazo de três dias contados da data da 
praça, será desfeita a arrematação, perdendo o arrematante o depósito inicial de 10% do lance que reverterá em favor da Comissão de Repre-
sentantes e arcando com as despesas de comissão do leiloeiro. 07 – Assinatura de Termo de Adesão ao Condomínio de Construção do Charme 
da Villa, que estará disponível para competente ciência de seus termos e condições, no escritório de advocacia que assessora a Comissão de 
Representantes, situado na Rua Cincinato Braga, n. 321, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, até a data da realização do leilão, sendo que a 
participação no leilão com oferta de lances implica automaticamente na concordância pelo lançador e candidato a arrematação com todos os 
termos e condições constantes do referido instrumento. 08 – Condições de Pagamento: no ato do leilão sinal de 10% do valor de arrematação, 
e em 48 (quarenta e oito horas), o valor de 90% do remanescente da aquisição, acrescido de 5% a título de comissão do leiloeiro; 09 – A Co-
missão de Representantes do Condomínio de Construção Charme da Villa CONVOCA a todos os condôminos do Charme da Villa para se re-
unirem em Assembleia Geral Extraordinária em 05.10.21, a ser realizada por vídeo conferência, haja vista as questões sanitárias decorrentes 
da pandemia da COVID-19, por meio do link, a saber: https://linktr.ee/vivianeamaraladv2, às 18h00, em 1.ª convocação e às 18h30, em 2.ª 
convocação, para deliberarem sobre o exercício do direito de preferência na adjudicação das frações ideais correspondentes às futuras unida-
des objeto deste Leilão, na forma do § 3° do artigo 63 da Lei 4.591/64. Maiores informações poderão ser prestadas por meio do telefone (11) 
3262 0087. A total responsabilidade deste leilão, bem como de informação de valores, produto, datas e notificações aos executados é do comi-
tente vendedor, a Comissão de Representantes do Condomínio de Construção Charme da Villa, isentado o leiloeiro e a organização de leilões 
de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alte-
rações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. O Edital será publicado em 
site de editais na rede mundial de computadores. Ficam também notificados os condôminos inadimplentes e seus respectivos cônjuges, da 
realização do leilão na data, horário, valores e critérios designados neste edital, para todos os efeitos legais. A Comissão de Representantes do 
Condomínio de Construção Charme da Villa - Leiloeiro Oficial Sami Raicher – JUCESP 930 – inf. (11) 3099-0483 e raichersami@gmail.com

             

    
  

            
           

              






EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1040664-89.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) RODRIGO MENDES DA CRUZ, CPF 275.428.438-93 e a(o)FABIANA MENDES CUNHA ESTEVAM, CPF 223.448.668-
84, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Mais Shopping Fundo de Investimento Imobiliário.
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, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, sob pena de
penhora em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária
será reduzida pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em execução,
incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado o pagamento, fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação
de embargos à execução. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2021.

2ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0015527-09.2021.8.26.0114 A MM. Juíza de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio Gonçalves Lopes, RG 550873880, CPF 585.944.855-49, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Financeira Alfa S/A. 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$ 88.647,25, 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 Pro cesso Civil, transcorrido o período acima indicado sem o paga mento 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 27 de julho de 2021. 

Edital de Citação. Prazo de 20 dias . Proc. 1000147-60.2018.8.26.0266. O Dr. RAFAEL VIEIRA PATARA, Juiz
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém /SP , na forma da lei, etc... Faz a DOUGLAS EDUARDO
RIBEIRO OLIVEIRA (RG nº. 302945763, e CPF sob o n°. 222.972.998-50) que Aymoré Crédito Financiamento
e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo O veículo MARCA FIAT, MODELO
DOBLO ESSENCE 1.8 FL, ANO 2012, COR PRATA, PLACAS HFB3316, CHASSI Nº. 9BD119609D1101178.
Apreendido o bem, e estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias,
a fluir após de 20 dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade
e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/
04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após o prazo de 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de
confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. Itanhaém, 16/09/2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1003524-05.2017.8.26.0127O(A) MM. Juiz (a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Marques Wendling, na forma da
Lei, etc. FAZ SABERA(O) S WAGNER ROBERTO APOLINARIO - RG nº 25.764.649-8-SSP/SP e CPMF/MF nº
185.582.238-58 e GABRIELLA VALOIS DA SILVA - RG nº 44.888.863-4-SSP/SP e CPMF/MF sob o nº 370.788.838-
02) que LEGACY INCORPORADORA LTDA , lhe ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO JUDICIAL, representado
pelo instrumento de compromisso de compra e venda Um terreno urbano, designado lote nº 10 da Quadra 35, do
loteamento denominado Residencial Jardim Vitória?, localizado em Cotia, Estado de São Paulo, conforme cláusulas
e condições ali estabelecidas, com área total de 150,80m2, estando atualmente inadimplente com as parcelas de
números 026/180 a 042/180, vencidas entre 15/11/2015 a 15/03/2017, além das parcelas de acordo de 002/008
até 008/008., totalizando a quantia de R$ 26.219,81. Estando os interpelados em lugar ignorado, expede-se
edital de Notificação para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, paguem as parcelas vencidas e
vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Ficam os interpelados Notificados para os termos da
ação, bem como cientificados de que após o cumprimento, pagas as custas e observadas as formalidades legais,
e decorridas as 48 horas os autos serão entregues a requerente. 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 Carapicuiba, aos 20 de julho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
4003680-20.2013.8.26.0405. A Doutora Renata Soubhie Nogueira Borio, MM. Juíza de Direito da 6ª Vara
Cível da Comarca de Osasco - SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Espolio de Ferdinando Matarazzo – sra.
Maria Tereza Giunta Matarazzo e aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que BARBARA DE LEMOS SILVA E
SANTOS e Leonardo Acuyo ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre imóvel
situado na Praça Linda Kamalakian, nº 49. Com uma área de 164,25m2., alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Osasco, 16 de Setembro de 2021.

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO EDITAL - 1ª e 2ª leilão do 
bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e intimação de Sergio Marinho Fogaça (CPF 078.024.888-00); Edileusa 
Ribeiro Fogaça (CPF 014.272.738-55), e Caixa Econômica Federal; Cesar Antonio Fernandes extraído dos autos da Execução de Título Ex-
trajudicial - Despesas Condominiais movida por Condomínio do Conjunto Residencial Costa Amalfitana (CNPJ 66.514.662/0001-98), processo 
nº 1024072-04.2018.8.26.0002, que tramita perante a 12ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro da Comarca de São Paulo - SP. O 
Excelentíssimo Juiz Dr. Théo Assuar Gragnano da 12ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro da Comarca de São Paulo - SP, na forma 
da lei, FAZ SABER que, com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, 
do Código Penal, o Leiloeiro Público Oficial Sr. Sami Raicher, inscrito na JUCESP sob nº 930, através do portal de leilões eletrônicos RAICHER 
LEILÕES (www.raicherleiloes.com.br), levará a público leilão, no 1º Leilão com início no dia 04 de outubro de 2021 às 11h00, e com término 
no dia 06 de outubro de 2021 às 11h00, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado o 
2º Leilão com início no dia 06 de outubro de 2021 às 11h00 e com término no dia 04 de novembro de 2021 às 11h00, caso não haja licitantes 
no 1º Leilão, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de 
avaliação (disposto no artigo 887, § 3º do CPC), dos bens abaixo descritos, conforme condições de venda constantes no presente edital, do lote 
único; BEM: DIREITOS DO APARTAMENTO nº 41 localizado no andar de cobertura do EDIFÍCIO NÁPOLES, integrante do CONJUNTO RESI-
DENCIAL COSTA AMALFITANA, situado à Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 2.022 no 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área real privativa de 
64,96m², a área real comum de divisão não proporcional de 10,00m², correspondente a uma vaga indeterminada na garagem coletiva, localiza-
da ou no subsolo ou no andar térreo, mais a área real comum de divisão proporcional de 67,332m², perfazendo a área real total de 142,292m², 
correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,0045% no terreno do condomínio. CADASTRO MUNICIPAL: 165.365.0302-2. MATRÍCULA: 242.306 
do 11º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no 
estado de conservação em que se encontra. ÔNUS: Em R.5, de 28 de novembro de 1991, consta HIPOTECA em favor da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL; Em Av.9, de 19 de outubro de 2020, consta a PENHORA exequenda.. Raicher Leilões – Alameda Lorena, 800 – Sala 1504 – Jardim 
Paulista, São Paulo/SP, CEP 01424-000 Tel.: (11) 3099-0483| contato@raicherleiloes.com.br | www.raicherleiloes.com.br DO VALOR MÍNIMO 
DE VENDA DOS BENS: No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda dos imóveis apregoados será o valor da avaliação judicial que cor-
respondem a R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais), em abril/2021, que será atualizado à época da alienação. No segundo pregão, o 
valor mínimo para a venda dos imóveis corresponderá a 70% (setenta por cento) deste valor atualizado. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital 
será publicado na rede mundial de computadores, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil. DÚVIDAS 
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita a presente ação, no escritório do leiloeiro oficial, localizado na a 
Alameda Lorena, 800 SALA 1504 -Jardim Paulista, São Paulo/SP, através do telefone (11) 3099-0483 ou pelo e-mail: raicher@gmail.com. Ficam 
os EXECUTADOS, seu cônjuge se casado for, a credores hipotecários e fiduciários caso tenha, demais exequentes interessados na alienação 
do bem e demais interessados, tutores e curadores caso tenha, INTIMADOS das designações supra, nos termos do art. 274, parágrafo único 
art. 887, § 2º, §3º e § 5º e art. 889, parágrafo único, todos do Novo Código de Processo Civil, caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no 
Portal www.raicherleiloes.com.br. Será o edital, afixado e publicado.

Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino Re-
gião de Pirassununga licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, nº 008/2021 – Processo nº 
SEDUC-PRC-2021/34906, Oferta de Compra nº 
080329000012021OC00071 Prestação de Serviços de 
Limpeza em Ambiente Escolar na EE Pirassununga, 
do tipo menor preço, a ser realizado por intermédio do 
sistema eletrônico de contratações – BEC/ SP. Edital e 
Anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrôni-
co: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, 
a ser realizada no dia 20-10-2021, às 09h00 horas.

DIRETORIA DE ENSINO
- REGIÃO DE PIRASSUNUNGA -

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0076660-02.2018.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA 
DI STASI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VICENTE ROMILDO DO NASCIMENTO, 
Brasileiro, RG 9077960, CPF 853.206.508-25, que foi requerida a Desconsideração de 
Personalidade Jurídica de SULTAO SHOW COMÉRCIO DE ARMÁRIOS LTDA.-ME., por parte 
de Rosangela Aparecida Oliveira, para a inclusão do sócio no polo passivo da ação de 
Cumprimento de Sentença nº 0027655-11.2018.8.26.0100. 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, presumir-se-ão aceitos, pela parte ré, como verdadeiros, 
os fatos articulados pela parte autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes s/nº, 6º andar - salas nº 615/617, 
Centro - CEP 01501-900, Fone: 2171-6076, São Paulo-SP - E-mail: sp3cv@tjsp. jus.br. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de agosto de 2021. 

 
 

 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 0011076-45.2019.8.26.0005 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 1- STYROBIA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 09.314.422/0001-06, por seu representante legal, 2- 
ANTONIO SERGIO DE BARRAS, Brasileiro, Casado, Aposentado, RG 80.045-31, CPF 
758.888.238-72, e 3- MARIA BEATRIZ DE BARRAS, Brasileira, Casada, Empresária, RG 
3.408.400-5, CPF 130.431.548-78, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de 
sentença por parte de José dos Santos Bernardino Filho, na qual, procedeu-se o bloqueio 
através do sistema BACENJUD, da quantia de R$ 5.596,36 (fls. 35/37 dos autos). Encontrando-se 
os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada suas INTIMAÇÕES por EDITAL do 
bloqueio efetuado nos autos e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso de prazo do presente edital, para se o caso, apresentarem manifestações por simples 
petição (CPC, arts. 525, §11, e 771, parágrafo único). FICAM CIENTES os executados que na 
ausência de manifestação ou rejeição da manifestação apresentada, implicará na conversão da 
indisponibilidade em penhora e transferência do montante indisponível para a conta vinculada ao 
Juízo da execução. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de setembro de 2021. 

 
 
 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0015599-
54.2021.8.26.0224, O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Lincoln 
Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
P r o j e c t a  S e r v i ç o s  e  A d m i n i s t r a ç ã o  S / A , 
(CNPJ:07.335.703/0001-10) que Reis Office Products 
Serviços Ltda. ajuizou o presente Cumprimento de 
Sentença, e que pelo presente edital fica intimado a pagar R$ 
24.619,24 (a atualizar) no prazo de 15 dias (úteis), após o 
prazo supra; não pagando, será aplicada multa e honorários 
de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, 
seguidos de expropriação. Fica ciente ainda que no prazo de 
15 dias (úteis) poderá apresentar impugnação, independente 
de penhora ou nova intimação. Será o presente edital, 
publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta 
cidade de Guarulhos, aos 09 de setembro de 2021

3ª Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul – Estado 
de São Paulo – Sentença - Processo Digital nº 1000294-
57.2021.8.26.0565, Classe – Assunto: Extinção das 
Obrigações do Falido - Adimplemento e Extinção - 
Requerente: Edson Paganotti; Requerido: Frigorifico 
Paganotti Ltda. Massa Falida. Juiz de Direito: Dr. Sérgio 
Noboru Sakagawa. Vistos. Trata-se de pedido de extinção de 
obrigações de falido promovido por Edson Paganotti, sócio da 
pessoa jurídica, falida, Frigorífico Paganotti Ltda., tendo por 
fundamento o contido no art. 158, III e 159 e seguintes, da Lei 
nº 11.101/05. Em cumprimento ao ali determinado, publicou-
se edital, com prazo de trinta dias, para conhecimento do pleito 
e para que qualquer credor se apresentasse e se opusesse ao 
pleito do sócio falido, sem que qualquer manifestação 
houvesse. O digno representante do MP deixou de se 
manifestar por entender inexistir relevante interesse social ou 
econômico a justificar sua intervenção (fls. 24/27). É o 
relatório. DECIDO Acolho o pedido formulado pelo requerente, 
porquanto, atendidos os requisitos necessários ao pleito, de 
conformidade com o contido na legislação pertinente, ninguém 
se opôs ao pleiteado pelo sócio falido. Dessa forma, declaro 
extintas as obrigações do falido Edson Paganotti no que 
tange à falência da empresa Frigorífico Paganotti Ltda. 
Custas de lei. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. 
P. I. São Caetano do Sul, 01 de setembro de 2021.


   

                    





             






 
                


                    


                

               


  






 

1ª VARA CÍVEL – FORO DE BAURU
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos do bem abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: JUCELI FRANCISCO DE SOUZA (CPF Nº 246.660.158-33) seu cônjuge
se casada for, do Credor Fiduciário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF (CNPJ/MF Nº 00.360.305/0001-04) e terceiro interessado FUNDO DE ARRENDAMENTE RESIDENCIAL FAR (CNPJ/MF Nº 03.190.167/0001-50).
A MM. Juíza de Direito Dra. Rossana Teresa Curioni Mergulhão, da 1ª Vara Cível – Foro de Bauru na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este
Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS EUCALIPTOS (CNPJ/MF Nº 14.491.605/0001-37) em face de JUCELI FRANCISCO DE
SOUZA (CPF Nº 246.660.158-33), nos autos do Processo nº 1018334-85.2019.8.26.0071, e foi designada a venda dos direitos do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/
1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Engenheiro Miguel Melhado Campos nº 1-129, Conjunto Habitacional Engenheiro Otávio Rasi, Bauru/SP CEP: 17039-170 - Descrição do Imóvel: Uma Unidade Autônoma
designada como apartamento identificado pelo nº 1613, localizado no 1º Pavimento ou andar térreo, do bloco 16, do empreendimento denominado Condomínio Residencial dos Eucaliptos, contendo uma área total de
47,05m², sendo 42,05m² de área privativa, e 5,00m² de área de uso comum, correspondendo-lhe ainda uma fração ideal no terreno e nas coisas de uso comum de 0,2500%.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 31621246
Matrícula Imobiliária n° 102.268 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 03 14/08/2014 Alienação Fiduciária                  - Caixa Econômica Federal
Av. 05 28/12/2018 Penhora Proc.   nº 1030247-35-2017.8.26.0071 Condomínio Residencial dos Eucaliptos
Av. 06 20/10/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1018334-85.2019.8.26.0071 Condomínio Residencial dos Eucaliptos
OBS 01: O apartamento é composto por 2 dormitórios, um banheiro social, uma sala de estar, cozinha e área de serviço e garagem. (Laudo de Avaliação às fls. 138/149).
OBS 02: A unidade autônoma está Alienada Fiduciariamente junto à Caixa Econômica Federal, razão pela qual fora deferida a penhora dos direitos (Fls. 111/112). Com o produto da Arrematação, será quitado por primeiro
o Crédito Fiduciário, nos termos da Decisão de Fls. 168/169. Valor atual do Crédito Fiduciário: R$47.983,27, para julho de 2021 (Fls. 179/190).
OBS 03: Há uma Ação de Execução de Cotas Condominiais desta mesma unidade penhorada (Averbação nº 05 - Processo nº 1030247-35-2017.8.26.0071), com valor de R$ 8.958,43 para julho de 2018. (Fls. 98/99 daqueles autos).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 92.120,00 (Abr/2020 – Avaliação às Fls. 138/149).
Valor de avaliação atualizado: R$ 102.350,51 (Set/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 1.877,58 (Set/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo/Condominial: R$ 12.619,75 (Fls. 178 – Jul/2021). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
02 - A 1ª praça terá início em 26 de outubro de 2021, às 13 horas, e se encerrará no dia 29 de outubro de 2021, às 13 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao
início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 29 de outubro de 2021, às 13 horas, e se encerrará em 18 de novembro de 2021, às 13 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 70% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada
exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção
mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela
formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 24 de setembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. ROSSANA TERESA CURIONI MERGULHÃO - JUIZA DE DIREITO
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O  
teste BAER 
(Brainstem Audi-
tory Evoked Res-
ponse) é usado 
para verificar a 

audição de um cão. Ele ve-
rifica se o cérebro responde 
ao ruído e é uma maneira 
confiável de ver se um cão 
é surdo e qual a extensão. A 
surdez ocorre em cães pro-
vavelmente com a mesma 
frequência que em pessoas. 
As causas mais comuns são 
congênitas (geralmente re-
conhecidas nos primeiros 6 
meses de vida) e relaciona-
das à idade (surdez senil ou 
degenerativa).

A surdez congênita é pro-
vavelmente devido a uma 
anormalidade genética e é 
vista mais comumente em 
algumas raças, como Dálma-

Teste BAER para surdez em cães
mas são significativamen-
te menos precisos. No Brasil 
criadores como Áurea Regi-
na Giacomelli, criadora de 
Dogos Argentinos, sócia do 
canil Luzbull Verdes Pampas 
e da DOGOJET,  já pratica o 
teste desde 2005. Hoje Au-
rea vive no Texas, nos EUA, 
onde tem condições de pra-
ticar o teste BAER com faci-
lidade. Aqui no Brasil, usa e 
recomenda o teste feito pela 
Médica Veterinária Eduar-
da Dode (fone: 53 91645264), 
que faz inclusive atendimen-
to a domicílio. O custo é de 
R$ 200 por indivíduo, Duda 
como é chamada alerta que 
Dálmatas, por exemplo, es-
tão afetados em torno de 
30%, e que raças com cores 
merle ou piebald têm mais 
incidência. 
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MALHAÇÃO SONHOS 
17h45, na Rede Globo

Lobão tenta falsifi car o exame de 
DNA. Gael se desculpa com René 
por ter desconfi ado da amizade 
entre o ator e Ana. Nat e Duca 
planejam invadir a Khan. Lucrécia 
convida Edgard para o jantar em 
que Henrique lhe pedirá a mão de 
Jade em namoro. Nat convence 
Lobão a passar a noite com ela e 
avisa a Duca. Jade sente saudade 
de Cobra, mas tenta reprimir seus 
sentimentos. Cobra sofre um 
pequeno acidente, Jade cuida do 
rapaz e os dois acabam se beijan-
do. Lucrécia se incomoda com o 
atraso de Jade para o jantar. Duca 
consegue entrar na academia de 
Lobão. Edgard sente ciúmes de 
Lucrécia com Heideguer. Duca se 
esconde ao ver Karina chegando à 
academia.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
18h20, na Rede Globo

Dolores não aceita fugir com 
Pilar. Tonico ataca Pedro mais 
uma vez em seu jornal. Teresa 
confronta Luísa, que tem um 
desmaio. Alberto se despede de 
Clemência, que sofre com a par-
tida. Teresa conversa com Vitória. 
Pilar procura Samuel, e Zayla 
tem uma crise de ciúmes. Vitória 
descobre que um de seus imóveis 
está ocupado.

RESUMO DAS NOVELAS

PEGA PEGA 
19h30, na Rede Globo

Tânia resiste, mas acaba depondo 
a favor de Cíntia. Pedrinho e Arlete 
passam a noite juntos. Cíntia é 
liberada da prisão pelo delegado 
Siqueira. O plano de fuga de Sandra 
Helena fracassa, ela recebe alta e 
é levada novamente para a prisão. 
Cíntia pergunta a Júlio o nome da 
pessoa que a incriminou e, diante 
de seu silêncio, a menina pede ao 
garçom que não a procure mais. De-
legado Siqueira entrega a Pedrinho 
os dólares que achou no carrinho da 
camareira. 

CHIQUITITAS 
20h50, no SBT

Maria, Dani e Tati vão até a casa da 
árvore e contam para Neco e Lúcia 
que Helena está uma fera atrás 
dela. Marian vai até o orfanato 
tentar conversar as Chiquititas, 
a pedido de Carmen, a voltar a 
procurar o tesouro. Tobias tenta 
encontrar alguém que concorde 
com ele sobre Maria Cecília estar 
muito irritada com a gravidez, mas 
ninguém concorda com ele. Carmen 
se encontra com Matilde, que está 
disfarçada, para trocarem a pintura 
da tela que leva ao tesouro pela 
aranha Brunilda. Carmen pega a 
tela, mas devolve o aquário sem a 
aranha. Carmen foge. Bia discute 
com Marian ao saber que colocou 

Bia contra ela. As crianças levam 
Lúcia até a diretoria do orfanato. A 
menina diz para Helena que quer 
estudar e fi car no orfanato. Na clíni-
ca psiquiatria, Gabriela chora. Junior 
discute com Carmen e exige que ela 
conte o que fez com Gabriela.

GÊNESIS 
21h, na RecordTV

Neferíades se insinua para José. 
Muriel se irrita com a atitude de 
Judá. O faraó fi ca chocado com 
uma mensagem.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo

Cristina afi rma aos irmãos que José 
Alfredo irá recuperar o dinheiro 
roubado. Maria Clara e José Pedro 
fi cam indignados com Cristina. 
Vicente tenta consolar Maria 
Clara. Cora implora para Jurema 
e Reginaldo lhe concederem uma 
folga. Danielle tenta avisar a 
Maurílio que José Alfredo está vivo. 
Reginaldo observa Cora dormir. José 
Alfredo inicia seu depoimento para 
o delegado. Téo tenta confi rmar 
com Maria Marta se Silviano foi 
seu primeiro marido. Magnólia 
fi ca encantada com a matéria que 
Téo escreve sobre ela. Maria Marta 
implora para Rodrigo deixá-la falar 
com José Alfredo. João Lucas defen-
de Cristina. Maria Marta se encontra 
com José Alfredo.

ÁRIES. 
O astral é favorável 
para resolver alguns 

perrengues em casa, esquecer o 
estresse e recarregar as energias. 
Já a boa notícia é que o astral 
será favorável para fazer conser-
tos em casa.

TOURO. 
O dia estará pra lá de 
movimentado e, se 
tiver que passar o dia 

inteiro dentro de casa, pode ser 
difícil não perder a paciência. 
Aproveite para conhecer gente 
nova, fazer contatinhos e paque-
rar bastante. 

GÊMEOS. 
As fi nanças continuam 
exigindo atenção extra 

pra não exagerar nos gastos. As 
coisas andam meio complicadas 
na conquista, mas não jogue a 
toalha porque ainda existe uma 
chance de se se dar bem.

CÂNCER. 
No trabalho, muito 
empenho e um pouco 

de criatividade podem fazer 
milagres. As estrelas vão pedir 
um pouco mais de cautela ao 
lidar com a família. Na conquista, 
confi e em seu charme.

LEÃO. 
Seu sexto sentido 
estará afi ado e pode 

indicar quem tá só na trairagem. 
Mal-entendidos ou palavras 
fora de contexto podem armar a 
maior confusão, por isso, não tire 
conclusões apressadas.

VIRGEM. 
No trabalho, você pode 
se interessar por ex-
periências novas hoje. 

Os astros conspiram para trazer 
à tona seu lado mais solidário e 
sociável. á a vida amorosa conta 
com boas energias e pode se 
enrolar com alguém próximo.

LIBRA. 
No trabalho, sua popu-
laridade e o seu lado 

sociável ajudam a abrir caminho 
e subir na carreira. É também 
um bom momento para ir às 
compras e dar um trato no visual, 
desde que não exagere.

ESCORPIÃO. 
No que depender 
das estrelas, o desejo 

de passear por aí e se divertir 
pode virar um desafi o se precisa 
manter o foco no trabalho. Pode 
ser divertido curtir ao menos um 
passeio ao ar livre.

SAGITÁRIO. 
Esta quinta reserva 
alguns desafi os e as 

estrelas podem deixar as coisas 
um pouco tensas nas amizade. 
Mas se está em busca de um 
novo amor, explore seu lado mais 
sensual para fi sgar o coração. 

CAPRICÓRNIO. 
Se precisa de colabo-
ração para terminar 
alguns serviços, 

melhor adiantar essas tarefas. A 
paquera tem mais chance de dar 
certo ao longo desta quinta, mas 
talvez as coisas se compliquem 
à noite.

AQUÁRIO. 
O dia começa puxado 
e será preciso organi-

zar direitinho a sua agenda para 
encontrar tempo para todas as 
suas obrigações. À noite, podem 
surgir novidades interessantes 
nos assuntos do coração.

PEIXES. 
A Lua continua em seu 
paraíso astral, sinal 

de que as coisas devem correr 
melhor nesta quinta. Você conta 
com boas energias na paquera 
ao longo do dia e não terá difi cul-
dade de atrair atenção.

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

tas, Australian Cattle Dogs, 
Bull Terriers e Dogo Argen-
tinos, porém pode ser visto 
ocasionalmente em qual-
quer raça de cães. A surdez 
pode afetar um ou ambos 
ouvidos. A surdez devido a 
anomalias genéticas infe-
lizmente é permanente. A 
melhor idade para testar 
os filhotes é em torno de 6 
semanas de idade. O teste 
pode ser realizado em qual-
quer idade, inclusive em 
cães adultos. É possível redu-
zir o risco de produzir filho-
tes surdos com a seleção de 
pais saudáveis e genetica-
mente normais.

O BAER é o teste mais 
sensível na avaliação da au-
dição. Outros testes menos 
sensíveis estão disponíveis, 
por exemplo, BAERCOM, 

CRUZADAS
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Curtas

APOIO A HANG. A  
atriz Regina Duarte, 
74, demonstrou apoio 
na manhã desta quar-
ta (29) ao empresário 
bolsonarista Luciano 
Hang, que presta depoi-
mento à CPI da Covid. 
Ex-secretária de Cultura 
do governo de Jair Bol-
sonaro (sem partido), 
ela publicou no Insta-
gram ilustrações de um 
limão e uma foto do 
dono da rede de lojas 
Havan.

NOVA ADM. Manu Ga-
vassi (28) é a nova ad-
ministradora da conta 
do Itaú Unibanco no 
Twitter. A cantora é a 
primeira convidada da 
plataforma #Feitoco-
mADMs, criada pela 
Soko e com o banco. O 
objetivo da campanha 
é usar influenciadores 
para ajudar os jovens a 
administrar as questões 
do dia a dia. A iniciati-
va faz parte do posicio-
namento #FeitoComVc 
A atriz já está ativa na 
conta oficial do Itaú 

NOVA NOVELA. Alin-
ne Moraes (38) está de 
volta às telinhas para 
dar vida à antagonis-
ta Bárbara, na novela 
“Um Lugar ao Sol” (TV 
Globo). A artista fará 
um par romântico com 
Cauã Reymond. Ambos 
já namoraram na vida 
real. Perguntada sobre 
como é atuar com o ex, 
Alinne diz que é mara-
vilhoso estarem juntos 
novamente.

‘Façam isso  
por mim’
Nego do Borel, ao pedir 
para que fãs apoiem 
Dayane Mello na 
Fazenda. 

A 
apresentadora Fá-
tima Bernardes, 
58, se afastará em 
outubro do pro-
grama Encontro 

para fazer uma cirurgia no 
ombro para recuperação de 
um tendão. As datas de afas-
tamento e retorno não fo-
ram divulgadas pela emisso-
ra. Em comunicado, a Globo 
informou que Fátima ficará 
ausente do matinal duran-
te um mês. Neste período, o 
programa será comandado 
por Manoel Soares e Patrícia 
Poeta, apresentadores do É de 
Casa. Em agosto, a apresenta-
dora ficou fora do programa 
por dois dias porque havia se 
sentido mal. Ela foi substituí-
da por Fernanda Gentil, que 
comandou o matinal ao lado 
de André Curvello.

ENCONTRO  
Fátima deve se afastar 
Apresentadora da 
Rede Globo ficará 
ausente do matinal 
a partir de outubro 
para fazer uma 
cirurgia

Prêmio Nick 2021
O grupo BTS foi o grande vencedor do Meus Prêmios Nick 
2021, premiação promovida pelo canal Nickelodeon, que 
aconteceu na noite desta terça-feira (28). A premiação acon-
teceu em estúdio sem plateia e foi comandada pelo casal de 
influenciadores digitais Bianca Andrade, a Boca Rosa, 26, e a 
Bruno Carneiro Nunes, o Fred, 32. O BTS levou para casa cin-
co prêmios: Challenge Hits do Ano, Clipe do Ano, Fandom 
do Ano, Grupo Musical Favorito e Hit Internacional Favorito.

Diet
O jornalista e apresentador 
do Fantástico Tadeu Schmidt 
(47) compartilhou o resulta-
do de sua reeducação alimen-
tar em seu Instagram, nesta 
terça-feira (28). “Vocês não 
repararam? Emagreci 10 qui-
los!”, escreveu na legenda da 
publicação. Schmidt explicou 
que atitude veio após receber 
bronca de médico por conta 
da alimentação 

Grammy
A cantora Giulia Be (22) foi 
indicada ao Grammy Latino 
nesta terça-feira (28) na cate-
goria “Melhor Novo Artista”. 
A cerimônia de premiação 
está prevista para o dia 18 de 
novembro deste ano. Giulia 
é a única brasileira a dispu-
tar a categoria. O Grammy 
Latino deste ano também 
terá brasileiros como Caeta-
no e Tom Veloso.

“É como recomeçar a carreira”
A última vez que Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello colocaram os pés em um palco 
foi em março de 2020, em Portugal, com a peça “Conserto para Dois, o Musical”. Um ano e 
meio depois, o casal retorna ao teatro pela primeira vez e com o mesmo espetáculo, desta 
vez em São Paulo, em estreia nesta sexta (1º). “Voltar é uma alegria imensa, incomensurável. 
Trazer um pouco de entretenimento, alegria, risada e sonho para um público que está tran-
cado em casa é gratificante”, afirma Claudia Raia em entrevista à Folha de S.Paulo.
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Curtas

APOIO A HANG. A  
atriz Regina Duarte, 
74, demonstrou apoio 
na manhã desta quar-
ta (29) ao empresário 
bolsonarista Luciano 
Hang, que presta depoi-
mento à CPI da Covid. 
Ex-secretária de Cultura 
do governo de Jair Bol-
sonaro (sem partido), 
ela publicou no Insta-
gram ilustrações de um 
limão e uma foto do 
dono da rede de lojas 
Havan.

NOVA ADM. Manu Ga-
vassi (28) é a nova ad-
ministradora da conta 
do Itaú Unibanco no 
Twitter. A cantora é a 
primeira convidada da 
plataforma #Feitoco-
mADMs, criada pela 
Soko e com o banco. O 
objetivo da campanha 
é usar influenciadores 
para ajudar os jovens a 
administrar as questões 
do dia a dia. A iniciati-
va faz parte do posicio-
namento #FeitoComVc 
A atriz já está ativa na 
conta oficial do Itaú 

NOVA NOVELA. Alin-
ne Moraes (38) está de 
volta às telinhas para 
dar vida à antagonis-
ta Bárbara, na novela 
“Um Lugar ao Sol” (TV 
Globo). A artista fará 
um par romântico com 
Cauã Reymond. Ambos 
já namoraram na vida 
real. Perguntada sobre 
como é atuar com o ex, 
Alinne diz que é mara-
vilhoso estarem juntos 
novamente.

‘Façam isso  
por mim’
Nego do Borel, ao pedir 
para que fãs apoiem 
Dayane Mello na 
Fazenda. 

A 
apresentadora Fá-
tima Bernardes, 
58, se afastará em 
outubro do pro-
grama Encontro 

para fazer uma cirurgia no 
ombro para recuperação de 
um tendão. As datas de afas-
tamento e retorno não fo-
ram divulgadas pela emisso-
ra. Em comunicado, a Globo 
informou que Fátima ficará 
ausente do matinal duran-
te um mês. Neste período, o 
programa será comandado 
por Manoel Soares e Patrícia 
Poeta, apresentadores do É de 
Casa. Em agosto, a apresenta-
dora ficou fora do programa 
por dois dias porque havia se 
sentido mal. Ela foi substituí-
da por Fernanda Gentil, que 
comandou o matinal ao lado 
de André Curvello.

ENCONTRO  
Fátima deve se afastar 
Apresentadora da 
Rede Globo ficará 
ausente do matinal 
a partir de outubro 
para fazer uma 
cirurgia

Prêmio Nick 2021
O grupo BTS foi o grande vencedor do Meus Prêmios Nick 
2021, premiação promovida pelo canal Nickelodeon, que 
aconteceu na noite desta terça-feira (28). A premiação acon-
teceu em estúdio sem plateia e foi comandada pelo casal de 
influenciadores digitais Bianca Andrade, a Boca Rosa, 26, e a 
Bruno Carneiro Nunes, o Fred, 32. O BTS levou para casa cin-
co prêmios: Challenge Hits do Ano, Clipe do Ano, Fandom 
do Ano, Grupo Musical Favorito e Hit Internacional Favorito.

Diet
O jornalista e apresentador 
do Fantástico Tadeu Schmidt 
(47) compartilhou o resulta-
do de sua reeducação alimen-
tar em seu Instagram, nesta 
terça-feira (28). “Vocês não 
repararam? Emagreci 10 qui-
los!”, escreveu na legenda da 
publicação. Schmidt explicou 
que atitude veio após receber 
bronca de médico por conta 
da alimentação 

Grammy
A cantora Giulia Be (22) foi 
indicada ao Grammy Latino 
nesta terça-feira (28) na cate-
goria “Melhor Novo Artista”. 
A cerimônia de premiação 
está prevista para o dia 18 de 
novembro deste ano. Giulia 
é a única brasileira a dispu-
tar a categoria. O Grammy 
Latino deste ano também 
terá brasileiros como Caeta-
no e Tom Veloso.

“É como recomeçar a carreira”
A última vez que Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello colocaram os pés em um palco 
foi em março de 2020, em Portugal, com a peça “Conserto para Dois, o Musical”. Um ano e 
meio depois, o casal retorna ao teatro pela primeira vez e com o mesmo espetáculo, desta 
vez em São Paulo, em estreia nesta sexta (1º). “Voltar é uma alegria imensa, incomensurável. 
Trazer um pouco de entretenimento, alegria, risada e sonho para um público que está tran-
cado em casa é gratificante”, afirma Claudia Raia em entrevista à Folha de S.Paulo.
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 A O Índice de Confiança do 
Comércio (Icom) do Institu-
to Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV) recuou 6,8 pontos 
em setembro, para 94,1 pon-
tos, menor nível desde maio 
deste ano (93,7 pontos). Em 
médias móveis trimestrais, 
o indicador voltou a cair (0,6 
ponto) depois de quatro altas 
consecutivas.

O coordenador da Sonda-
gem do Comércio do Ibre/
FGV, Rodolpho Tobler, disse 
que a confiança do comércio 
encerra o terceiro trimestre 
em queda. Segundo ele, o re-
sultado negativo é fruto da 
combinação de piora tanto 
da percepção sobre o volume 
de vendas no presente quan-
to das expectativas, gerando 
dúvidas sobre o ritmo de re-
tomada nos próximos meses.

“A maior cautela dos con-
sumidores tem sido um obs-
táculo importante, assim 
como a inflação recente e o 
cenário ainda delicado do 
mercado de trabalho. A pan-
demia se mostra mais contro-
lada, mas ainda é um elemen-
to que adiciona incerteza na 
recuperação do setor nos pró-
ximos meses”, afirmou, em 
nota, Rodolpho Tobler.

Em setembro, a queda da 
confiança foi disseminada 
nos seis principais segmentos 
do setor. O resultado do mês 
foi fruto da combinação da 
piora tanto da percepção com 
o momento presente quan-
to das expectativas. O Índice 
de Situação Atual (ISA-COM) 
recuou 5,9 pontos para 99,1 
pontos, enquanto o Índice de 
Expectativas (IE-COM) caiu 7,3 
pontos para 89,4 pontos. (AB)

Comércio: con� ança 
recua 6,8 pontos

NOTAS

 A A partir de 16 de novembro, 
as instituições financeiras pode-
rão bloquear o recebimento de 
transferências via Pix a pessoas 
físicas por até 72 horas, caso haja 
suspeita que a conta beneficia-
da seja usada para fraudes. A 
medida consta de resolução pu-
blicada na terça (28) pelo Ban-
co Central (BC), com medidas 
adicionais de segurança para o 
sistema instantâneo de paga-
mentos.

Segundo o BC, o bloqueio 
preventivo permitirá que a ins-
tituição financeira faça uma 
análise mais cuidadosa de frau-
de em contas de pessoas físi-
cas, aumentando a chance de 
recuperação dos recursos por 
vítimas de algum crime ou ex-
torsão. O bloqueio será imedia-
tamente comunicado ao usuá-
rio recebedor.

A resolução também torna 

obrigatória a notificação de in-
fração, por meio da qual as ins-
tituições registram eventuais 
irregularidades e compartilham 
as informações com as demais 
instituições sempre que hou-
ver consulta a uma chave Pix. 
Atualmente, essa notificação é 
facultativa. O BC também am-
pliou o uso do mecanismo para 
transações em que pagador e 
recebedor tenham contas no 
mesmo banco e para operações 
rejeitadas por suspeita fundada 
de fraude.

O uso de informações vin-
culadas às chaves Pix será am-
pliado para prevenir fraudes. As 
instituições poderão consultar 
as notificações de fraudes vin-
culadas a usuários finais mes-
mo em procedimentos não vin-
culados diretamente ao sistema 
de pagamentos instantâneos, 
como abertura de contas. (AB)

BC aprova medidas 
adicionais para o Pix

 D A medida consta de resolução publicada na terça com medidas 
adicionais de segurança para o sistema instantâneo de pagamentos

MARCELLO CASAL/AGÊNCIA BRASIL

 D O saldo positivo em 
agosto foi infl uenciado 
principalmente pelo setor 
de serviços, que abriu 180,6 
mil vagas

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

O país registrou a abertura de 372,2 mil va-
gas de emprego com carteira assinada 
em agosto, segundo dados divulgados 
nesta quarta-feira (29) pelo Ministério 
do Trabalho e Previdência. No acumula-

do do ano, são 2,2 milhões de postos criados.
O saldo no mês é resultado de cerca de 1,8 milhão 

de contratações e 1,4 milhão de desligamentos no 
mês, de acordo com os números mensais apresenta-
dos pelo ministério por meio do Caged (Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados).

O saldo positivo em agosto foi influenciado prin-
cipalmente pelo setor de serviços (que abriu 180,6 
mil vagas), que tem sido beneficiado pela vacinação e 

pela reabertura das atividades. O setor é seguido 
por Comércio (77,7 mil), Indús-
tria (72,6 mil), Construção (32 
mil) e Agropecuária (9,2 mil).

A abertura de vagas no mês 
continua a sequência de resul-
tados positivos no mercado de 
trabalho formal.

Em janeiro foram criados 261,1 mil novos contra-
tos e em fevereiro, 397,3 mil. A partir de março, com 
a alta no número de casos e de mortes de Covid-19, o 
resultado foi menor. Foram 175,6 mil novos postos de 
trabalho em março, seguidos de 116,2 mil em abril, e 
275,7 mil em maio.

Junho, que teve abertura de 302,3 mil vagas e ju-
lho, com 303,2 mil, continuam a tendência de alta. Os 
dados do ano têm ajuste (ou seja, consideram dados 
apresentados fora do prazo pelas empresas).

No acumulado de janeiro a julho, o saldo positivo 
de 2,2 milhões de novas vagas representa uma rever-
são do registrado no mesmo período de 2020, quan-
do houve corte de 849,3 mil vagas.

No acumulado de janeiro a julho, o saldo no mer-
cado de trabalho formal brasileiro é positivo, com 2,2 
milhões de novas vagas. Em 2020, no mesmo perío-
do, houve corte de 849,3 mil vagas.

Outros dados, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), mostram que a taxa de desempre-
go recuou para 14,1% no Brasil no segundo trimestre 
deste ano. (FP)

Brasil cria 2,2 milhões de 
empregos com carteira 
assinada em 2021

O saldo no mês 
é resultado 
de cerca de 
1,8 milhão de 
contratações e 
1,4 milhão de 
desligamentos 
no mês, de 
acordo com 
os números 
mensais 
apresentados 
pelo ministério 
por meio do 
Caged

Fique 
ligado  

 D O microempreendedor individual que tiver algum débito em 
aberto em 1º de outubro será inscrito na Dívida Ativa da União

DIVULGAÇÃO

Prazo para 
MEI pagar 
as dívidas 
acaba hoje
DÍVIDAS. A situação pode ser resolvida 
com o pagamento dos débitos, 
utilizando o DAS ou parcelamento

Quem é MEI (Microem-
preendedor Individual) 
tem até esta quinta-feira 
(30) para regularizar suas 
dívidas tributárias. O mi-

croempreendedor que tiver algum 
débito em aberto em 1º de outubro 
será inscrito na Dívida Ativa da União.

A situação pode ser resolvida com 
o pagamento dos débitos, utilizando 
o DAS (Documento de Arrecadação 
do Simples Nacional) ou parcelamen-
to. Ambos podem ser feitos pelo Por-
tal do Empreendedor ou pelo Portal 
do Simples Nacional.

A Receita Federal afirma que os 
contribuintes que possuam débitos 
da competência 2016 e que não te-
nham parcelado os valores neste ano 
terão suas dívidas enviadas à Procura-
doria. Dívidas de 2017 ou posteriores, 
ou que tenham sido parceladas neste 
ano, não serão enviadas.

Embora o MEI inadimplente não 
tenha o CNPJ cancelado, o atraso nos 
pagamentos pode fazer com que ele 
perca os benefícios previdenciários, 
uma vez que pode deixar de ser segu-
rado do INSS (Instituto Nacional do 

Seguro Social), ser excluído do regime 
Simples Nacional e ter dificuldade na 
obtenção de crédito.

Dados divulgados pelo Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas) com base em 
relatório da Receita Federal, cerca de 
1,8 milhão de microempreendedores 
individuais podem ser inscritos na Dí-
vida Ativa da União caso não regula-
rizem seus débitos. O prazo até o final 
deste mês já é uma ampliação do an-
terior, que venceria em agosto.

O assessor de políticas públicas do 
Sebrae, Elias Filho, afirma que é mui-
to importante que o MEI verifique se 
possui pendências e que regularize 
sua situação para não correr riscos de 
perder benefícios.

Além disso, há acréscimo no valor 
da dívida. “Os microempreendedores 
individuais que forem inscritos na Dí-
vida Ativa da União ainda podem ter 
um acréscimo de até 20% nos débitos 
referentes ao INSS. A nossa recomen-
dação é que caso haja pendências que 
elas sejam quitadas ou negociadas”, 
diz ele.

Se o microempreendedor não re-

gularizar sua situação, o envio dos dé-
bitos à Dívida Ativa será da seguinte 
forma:

Dívida previdenciária (INSS) e de-
mais tributos federais serão enca-
minhados à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) para inscri-
ção em Dívida Ativa da União, com 
acréscimo de 20% a título de encargos 
Dívida relativa a ISS e/ou ICMS será 
transferida ao Município ou ao Esta-
do, conforme o caso, para inscrição 
em Dívida Ativa Municipal e/ou Esta-
dual, com acréscimo de encargos de 
acordo com a legislação de cada ente 
Onde checar os débitos e negociar Os 
débitos em cobrança podem ser con-
sultados no PGMEI (versão completa), 
com certificado digital ou código de 
acesso, na opção “Consulta Extrato/
Pendências > Consulta Pendências no 
Simei”. Esta opção também permite a 
geração do DAS para pagamento.

Para quitar as dívidas e checar 
as possibilidades de parcelamento, 
empreendedor pode emitir um DAS 
usando seus dados de acesso (CPF ou 
CNPJ) no Portal do Empreendedor e 
clicando na opção “Já sou MEI”. (FP)
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A D J U D I C A Ç Ã O  / 
H O M O L O G A Ç Ã O

Adjudico e Homologo a decisão 
de julgamento da Pregoeira Oficial e 
Equipe de Apoio, referente a presen-
te licitação do Pregão Presencial nº 
013/2021, Processo nº 035/2021 e 
Edital nº 022/2021, homologo o objeto 
do certame, que consiste na Aquisição 
de 01 (um) gerador de energia desti-
nado à Unidade de Pronto atendimento 
do Departamento Municipal de Saúde 
pertencente à Prefeitura Municipal de 
Cananéia, conforme recurso deposita-
do na conta fundo municipal de saúde 
conforme resoluções SS 48 DE 2020, 
e especificações descritas neste Edital 
de Licitações, cláusula 1ª do Objeto e 
Anexo I – Termo de Referência em fa-
vor da empresa TECMAX COMÉRCIO 
E MANUTENÇÃO EM GERADORES 
EIRELI– CNPJ Nº 32.402.890/0001-
54.
Os valores constam na Ata de Sessão 

Pública anexa ao Processo.
Cananéia, 27 de setembro de 2.021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal 

(Registre e Publique)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

NOVO AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 021/2021

PROCESSO Nº 034/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021
Encontra-se aberta no Departamento 
Municipal de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia- SP, o EDITAL nº 021/2021, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
nº 012/2021, PROCESSO nº 034/2021, 
do tipo menor preço para Contratação 
de empresa especializada para aqui-
sição de embarcação para transporte 
escolar para o município de Cananéia/
SP, conforme Convênio firmado com a 
Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo, de número 468/0072/2018. 

Recebimento dos envelopes dia 
19/10/2021 até 09h00m

Abertura dos envelopes dia 
19/10/2021 será às 09h15m

O edital completo poderá ser obti-
do pelos interessados na Avenida 
Independência, nº 374, Rocio, 
Cananéia- SP, de segunda à sexta-fei-
ra, nos horários das 08:00h às 12:00h 
e das 13:30h às 17:30h. Outras infor-
mações ou esclarecimentos, poderão 
ser obtidas pelo telefone (013) 3851-
5100 ou no Departamento Municipal de 
Compras e Licitações, desta Prefeitura 
Municipal, no mesmo endereço e ho-
rário. O Departamento Municipal de 
Compras e Licitações não se respon-
sabilizará pela falta de informações 
relativas ao procedimento àqueles in-
teressados que não confirmarem a re-
tirada do Edital.

Cananéia, 27 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2021
PROCESSO  Nº 092/2021

EDITAL Nº 048/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
(PRENSA ENFARDADEIRA PARA RECICLA-
GEM; ELEVADOR PARA CARGA; EMPILHA-
DEIRA HIDRAULICA; CARRINHO PLATAFOR-
MA TRANSPALETT; CARRINHO SUPORTE 
BIG BAG, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 
FEHIDRO Nº 274/2019, PARA IMPLANTAÇÃO 
DA 2ª FASE DA COLETA SELETIVA NESTE MU-
NICIPIO

DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio 
da Prefeitura Municipal, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e local 
designados neste Edital, onde realizará certame 
licitatório, na modalidade de PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, 
NO MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto 
é “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PRENSA 
ENFARDADEIRA PARA RECICLAGEM; ELEVA-
DOR PARA CARGA; EMPILHADEIRA HIDRAU-
LICA; CARRINHO PLATAFORMA TRANSPA-
LETT; CARRINHO SUPORTE BIG BAG, EM 
ATENDIMENTO AO CONTRATO FEHIDRO Nº 
274/2019, PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª FASE 
DA COLETA SELETIVA NESTE MUNICIPIO”, 
conforme solicitação da Divisão de Meio Ambiente 
deste Município, subordinado às condições e exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Recebimento das propostas por meio eletrôni-
co: a partir das 09h00min do dia 30/09/2021 até 
as 08h59min do dia 15/10/2021.
Abertura de Propostas iniciais: às 09h00min do 
dia 15/10/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 
09h15min do dia 15/10/2021.
Tempo de Disputa: 10 minutos

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

Valor estimado desta licitação: R$ 116.336,83 
(cento e dezesseis mil trezentos e trinta e seis 
reais e oitenta e tres centavos)

Fonte de Recursos: Próprio/Estadual

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

Pariquera-Açu/SP, 29 de setembro de 2021.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

comercial@gazetasp.com.br

11. 3729-6600

gazetasp.com.br

CNPJ n. 02.879.507/0001-92. EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA. Nos termos do Estatuto 
Social e do artigo 60 da Lei n. 10.406 de 10 
de janeiro de 2002, alterada pela Lei n. 11.127 
de 28 de junho de 2005, a Diretoria Execu-
tiva, representada por seu Diretor-Executivo, 
que abaixo assina, convoca os associados 
em condições de votar, para comparecerem 
à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA que se realizará no dia 15 de outubro 
de 2021 para melhor acomodação de seus 
associados, na Avenida Laurita Ortega Mari, 
500, Jardim das Oliveiras, CEP: 06766-360, 
Taboão da Serra, Estado de São Paulo. Em 
primeira convocação às 12 horas (meio-dia), 
com a presença da maioria dos seus asso-
ciados, em pelo gozo de seus direitos, ou, 
em segunda convocação, às 12 horas e 30 
minutos (meio-dia e meia) com qualquer nú-
mero de associados, para tratar da seguinte 
Ordem do Dia: 1) Apresentação da carta de 
renúncia coletiva de todos os membros da 
Diretoria Executiva, com a consequente 
recomposição dos cargos vagos através 
de eleição. Os novos membros eleitos 
exercerão o mandato pelo prazo que res-
tar de seus antecessores, ou seja, até 
30/03/2022. O número de associados para 
efeito de “quórum” de instalação da Assem-
bleia Geral é de 57 (cinquenta e sete).

Taboão da Serra, 30 de setembro de 2021
Misael Franco Rodrigues Batista

Diretor-Executivo.

ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS AUTÔNOMOS 
DE TABOÃO DA SERRA (“ALPHA RADIO TAXI)

CNPJ Nº 03.056.979/0001-08. NIRE 
35.400.056.398. CONVOCAÇÃO DE AS-
SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 
Nos termos do estatuto social e da Lei n. 
5.764 de 16 de dezembro de 1971, o Presi-
dente da Diretoria, que abaixo assina, con-
voca os cooperados, em condições de votar, 
para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA que será realizada no 
dia 15 de outubro de 2021, na sede social, 
na Avenida Laurita Ortega Mari, nº 500, Jar-
dim das Oliveiras, Taboão da Serra, Estado 
de São Paulo, CEP: 06766-360; em primei-
ra convocação às 08 horas, com 2/3 (dois 
terços) dos seus cooperados; em segunda 
convocação às 09 horas, com metade mais 
um dos seus cooperados, ou em terceira con-
vocação às 10 horas, com o mínimo de 10 
cooperados, para tratar da seguinte ordem do 
dia:  1) Apresentação da carta de renúncia 
coletiva de todos os membros da Diretoria 
Executiva, com a consequente recomposi-
ção dos cargos vagos através de eleição. 
Os novos membros eleitos exercerão o 
mandato pelo prazo que restar de seus an-
tecessores, ou seja, até a Assembleia Ge-
ral Ordinária a ser realizada até 31/03/2022. 
As inscrições das chapas para as eleições 
serão recebidas na sede da Cooperativa, no 
horário comercial das 09 às 17 horas em até 
02 (dois) dias antes da realização da Assem-
bleia. O número de cooperados para efeito de 
“quorum” é de 57 (cinquenta e sete).

Taboão da Serra, 30 de setembro de 2021
Misael Franco Rodrigues Batista

Diretor-Presidente

COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE 
TABOÃO DA SERRA - COOPERTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Pedra Bela torna público que 
procedeu a RETIFICAÇÃO 02 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.

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS 05/2021 

PROCESSO DE COMPRA 409/2021
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PA-
VIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE 
VIA URBANA  CONFORME TERMO DE CONVE-
NIO 100102/2021- SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO REGIONAL, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA OR-
CAMENTARIO.
CREDENCIAMENTO, Recebimento dos envelopes 
Habilitação e Proposta:: 15/10/2021 as 09h30min.
O Edital completo poderá ser adquirido no Depto. de 
Compras e Licitações, mediante pagamento de taxa, 
e ou pelo site www.pedrodetoledo.sp.gov.br e ou pelo 
e-mail: compras@pedrodetoledo.sp.gov.br, informa-
ções Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 29 de setembro de 2021.Eleazar Mu-
niz Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

CONVOCAÇÃO PARA RECURSOS
“EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 001/2021” 

“PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2021”
Em 29 de Setembro de 2021.

Vimos, através deste, em relação à CONCOR-
RÊNCIA nº 001/2021, cujo objeto é CONTRATA-
ÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA 
PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PRE-
FEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRI-
TO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E 
DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PAR-
TE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME, 
comunicar que  encontra-se  aberto o prazo para 
que as interessadas apresentem seus recursos, a 
contar da publicação deste no dia 30 de Setembro 
do corrente, face a Sessão Publica realizada em 
29/09/2021 às 10:00hs, em virtude de Mandado 
de Segurança impetrado e concedido a empresa 
VERGE STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI, infor-
mamos também que a Ata da Sessão Pública, bem 
como as Notas do Invólucro 3 e classificação  en-
contram disponibilizados no site do Município de 
Araraquara, no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-gestao-e-financas.

ARIANE SOARES DE SOUZA
Comissão Permanente de Licitações 

Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ESCLARECIMENTO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021

RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2189/2021

DE 26 DE JULHO DE 2021
Vimos, através deste, em relação ao Pregão Eletrô-
nico nº 070/2021, que tem por objeto o CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AFETOS AOS CE-
MITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUINDO MANUTEN-
ÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, 
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REMOÇÃO 
E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERA-
DOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS 
FORMAS DA LEI, esclarecer o questionamento da 
empresa BRU SERV SERVIÇOS EIRELI, informar 
que as respostas se encontram no site do Municí-
pio de Araraquara, no endereço: http://www.arara-
quara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/
portal-da-transparencia-gestao-e-financas.

Era o que tínhamos a esclarecer.
Araraquara, 29 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

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 9340/2021 - Modali-
dade Pregão Presencial nº 64/2021 - Regis-
tro de Preço para Fornecimento de Sabone-
te Líquido sem Enxágue e Dispenser. CO-
MUNICADO: “Fica designada para o dia 01 
de outubro de 2021 às 08:00hs, a sessão de 
prosseguimento, no AUDITÓRIO DO ATEN-
DE FÁCIL, sito a Rua Major Carlo Del Prete 
nº 651 - com entrada pela rua Paraíba s/nº, 
Centro, em São Caetano do Sul/SP”. São 
Caetano do Sul, 29 de setembro de 2021. 
Carolina Morales Bernardino - Diretora do 
Departamento de Licitações e Contratos.

 “RESUMO: Processo 7067/2021 - Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 66/2021 Oferta 
de Compra nº 863600801002021OC00027 
- AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSER-
TO DE ELEVADORES. DECISÃO DO PRE-
GOEIRO: ADJUDICO o objeto da licitação 
em epígrafe, conforme segue: Empresa: 
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS 
TÉRMICOS E TRANSPORTE LTDA - EPP 
- CNPJ sob o nº 27.784.207/0001-50 - Item 
01 -Valor Unitário R$ 3.000,00; Qtde 05 - 
Valor Total R$ 15.000,00; Item 02 -Valor 
Unitário R$ 3.000,00; Qtde 01 - Valor To-
tal R$ 3.000,00; Item 03 -Valor Unitário R$ 
1.700,00; Qtde 01 - Valor Total R$ 1.700,00; 
Empresa: VIKS ELEVADORES LTDA - ME 
- CNPJ sob o nº 35.164.244/0001-94 - Item 
04 -Valor Unitário R$ 2.500,00; Qtde 01 - Va-
lor Total R$ 2.500,00. DESPACHO DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: “À 
vista de todo processado, notadamente das 
Atas do Pregão e de Adjudicação, e no uso 
da competência que me foi atribuída pelo 
inciso III do artigo 2º do Decreto Municipal 
11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo 4º, da 
Lei 10.520/02, HOMOLOGO o presente pro-
cedimento licitatório, na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 66/2021”. Secretaria Municipal 
de Governo: Silvia de Campos – 23/09/2021. 
São Caetano do Sul, 29 de setembro de 
2021. Carolina Morales Bernardino-Diretora 
do Departamento de Licitações e Contratos

DECLARAÇÃO DE VENCEDOR
Pregão Presencial para 

Registro de Preços nº 13/2021
Processo de Compra nº 999034/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de materiais de higiene e limpeza em geral. 
A Pregoeira, diante da análise e aprovação 
das amostras e dos documentos técnicos 
pela área requisitante, declara VENCEDO-
RAS do certame as empresas: ZANCAPEL 
COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E SERVI-
ÇOS EM GERAL EIRELI, para o item 01, 
no valor unitário: R$ 1,95; item 04, no valor 
unitário: R$ 6,20; tem 05, no valor unitário: 
R$ 1,46; item 06, no valor unitário: R$ 3,45; 
item 10, no valor unitário: R$ 2,45 e; item 
11, no valor unitário: R$ 10,40; e SINSAI 
COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA., 
para o item 02, no valor unitário: R$ 29,99; 
item 03, no valor unitário: R$ 6,95; tem 07, 
no valor unitário: R$ 1,50; item 08, no valor 
unitário: R$ 1,20; item 09, no valor unitário: 
R$ 3,30; item 13, no valor unitário: R$ 25,90 
e; item 17, no valor unitário: R$ 10,00. Além 
disso, declaro fracassados os itens 12, 14, 
15 e 16. Nesta oportunidade, a todos os 
interessados, abre-se o prazo de 03 (três) 
dias para recurso, nos termos do artigo 4º, 
inciso XVIII, da Lei Federal nº 10.520/02 e, 
artigo 24, inciso XV, do Decreto Municipal nº 
9459/06. São Caetano do Sul, 29 de setem-
bro de 2021 – Rodrigo Gonçalves Toscano 
– Superintendente do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

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

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

Data do leilão: 30/09/2021 - A partir das: 13:30 as 13:45 horas
Local: Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. 
COTIA COD. 0906 na AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 
500, VILA MONTE SERRAT, COTIA/SP. HELIO JOSE ABDOU, Leiloei-
ro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida Calim Eid, 
nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 
11-2791-2274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fi-
duciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 
e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 
58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis 
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente 
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do 
sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de 
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e 
devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada 
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira 
escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos 
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital 
deverão procurar uma instituição Financeira com a antecedência ne-
cessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus 
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão univer-
sal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das 
execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, 
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel 
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas 
providências de desocupação do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não 
sejam localizados.
SED: 375 – Contrato: 802630072270-0 - CREDOR: EMGEA - EMPRE-
SA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HI-
POTECARIA PIRATINI – CHP.
DEVEDOR(ES): ALBERTO TADEU ZUZARTE, BRASILEIRO, AUXI-
LIAR DE ESCRITORIO, RG: 20.039.755-2 -SP, CPF: 132.912.558-44, 
SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge, se casado(a) estiver e GILVAN GOMES 
DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, CABELEIREIRO, RG: 5.775.930-SP, 
CPF: 652.642.588-72, SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge, se casado(a) 
estiver. Imóvel sito à: ESTRADA DO EMBU Nº 1951, APARTAMENTO 
Nº 18, LOCALIZADO NO TERREO OU PRIMEIRO PAVIMENTO DO 
BLOCO 5, EDIFICIO CARIBE, DO EMPREENDIMENTO DENOMINA-
DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DAS ARTES, COTIA/
SP. Contém 44,9700m2 de área privativa, 17,4650m2 de área comum 
de garagem, correspondente a uma vaga de estacionamento para um 
veículo de passeio, em local descoberto e indeterminado, sujeita à atua-
ção de manobrista; 6,1289m2 de área de uso comum, totalizando a 
área bruta de 94,7599m2 e área de construção de 64,1989m2, área 
de infra estrutura e de lazer de 26,1960m2, cabendo-lhe uma partici-
pação nas despesas gerais e demais coisas comuns do condomínio de 
0,6250% e nas despesas específicas de 5%, cabendo-lhe ainda uma 
fração ideal de 54,3750m2 ou 0,6250% na totalidade do terreno. COM 
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E 
ACESSORIOS. 

São Paulo, 11 de Setembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
11/09, 21/09 e 30/09/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021
PROCESSO DE COMPRAS Nº 668/2021

Encontra-se aberto na Universidade Mu-
nicipal de São Caetano do Sul – USCS, a 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial 
nº 07/2021 (menor preço global), que se 
destina a contratação de empresa legalmen-
te constituída e em pleno funcionamento, 
especializada e comprovadamente capaci-
tada com suporte jurídico, para a prestação 
de serviços de consultoria, assessoria com 
indicação de Encarregado de Dados do seu 
quadro societário ou celetista ou contratado 
e adequação desta universidade à Lei Fede-
ral nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção 
de Dados – LGPD, conforme especificações 
e condições constantes no Termo de Refe-
rência, ANEXO I deste Edital. O edital, ane-
xos e demais informações e esclarecimentos 
poderão ser obtidos no endereço eletrônico 
http://licitacao.uscs.edu.br/web ou retirar na 
Seção de Compras da USCS sito à Rua Ma-
ceió, 177 – Bairro Barcelona, São Caetano 
do Sul/SP. O custo concernente a extração 
de cópia fica estabelecido em R$ 0,25 (vinte 
e cinco centavos) para cada lauda. Data da 
abertura: 14 de outubro de 2021 às 9h, na 
sala de licitação no endereço acima.
São Caetano do Sul, 29 de setembro de 2021.

Prof. Ms. Orlando A. Bonfatti
Pró-Reitor Administrativo e Financeiro

RATIFICAÇÃO
Processo de Compras: 643/2021 - Inexigibili-
dade: 06/2021 – Contratada: Minha Bibliote-
ca Ltda, referente a prestação de serviço de 
assinatura de uma licença de acesso à base 
de dados/biblioteca digital de propriedade da 
“Minha Biblioteca”, que engloba publicações 
das principais editoras de livros acadêmicos 
do Brasil, que inclui Grupo a Educação S/A., 
Editora Atlas S/A., GEN Grupo Editorial Na-
cional Participações S/A., Editora Manole, 
Elsevier (catalogo de Medicina) e Saraiva 
S/A”. Diante da manifestação da assessoria 
jurídica constante do processo, RATIFICO a 
Inexigibilidade de licitação, com base no In-
ciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Valor total: R$ 504.000,00 
(quinhentos e quatro mil reais). Data de assi-
natura: 28/09/2021.

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor

ADITIVO DE CONTRATO
CT nº 1267/20/04 – Processo de Compras 
nº 752/20 – Contratada: RDM Sistema de 
Gestão Eireli Objeto: Termo aditivo de pror-
rogação de prazo no contrato de contratação 
de empresa especializada para o fornecer 
solução Chatbot Multiplataforma, incluindo 
implantação, integração, treinamento e su-
porte técnico mensal - Prazo: 90 dias – Data 
da Assinatura: 20/09/2021.
CT nº 1138/17/04 - PC nº 805/17 – Contra-
tada: Centro de Integração Empresa Escola 
– CIEE - Objeto: Termo aditivo de prorroga-
ção de prazo ao contrato de cooperação re-
cíproca entre as partes, visando o desenvol-
vimento de atividades para promoção da In-
tegração ao mercado de trabalho, de acordo 
com a Constituição Federal, através de ope-
racionalização de programas de estágios de 
estudantes – Vigência: 12 meses – Valor: R$ 
15.562,80 – Data da Assinatura: 23/09/2021
São Caetano do Sul, 29 de setembro de 2021.

Profº Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

JULGAMENTO
PARECER Nº 007/2021

GUICHÊ: 014.628/2021
PROCESSO LIC. Nº 1755/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021 
RETIFICADA
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
DO EMEF ” RAFAEL DE MEDINA”, NA 
RUA ADALGISA D. MICHETTI, 1240, JAR-
DIM ELIANA CONFORME DESCRITO NO 
PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DES-
CRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITA-
TIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM 
PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE 
EDITAL”.
Após análise das Propostas pela Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos, a Comissão 
Permanente de Licitações resolve julgar 
conveniente a da empresa: CONSTRUTO-
RA TAG FOX LTDA - EPP, conforme consta 
dos autos.

Araraquara, 29 de setembro de 2021.
JANSEM CAMARGO MERCALDI

Presidente
FÁBIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA

Subcomissão Permanente de Licitações
CAMILA LOPES FERREIRA CARVALHO

Subcomissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2021

PROCESSO 2586/2021
Em 29 de setembro de 2021.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM 
O FORNECIMENTO DE ITEM (CHIP) DE 
CONECTIVIDADE (PACOTE DE DADOS) 
E VOZ, APARELHO TELEFÔNICO CELU-
LAR E PEN MODEM EM REGIME DE CO-
MODATO, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA.
A data agendada para a abertura da sessão, 
para o dia 30/09/2021 às 10h está SUSPENSA. 
A nova data de abertura será comunicada 
oportunamente.

PRISCILA CRISTINA ZOVICO
Pregoeira

JANSEM CAMARGO MERCALDI
Presidente

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

Subcomissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP. Torna público para 
conhecimento de interessados o resultado de julgamento na fase de habilitação referente a Tomada de Preços 
n.º 04/2021, Edital n.º 118/2021 – Objeto: Contratação de empresa para a execução das obras da Cemei – 
Monsenhor Archimedes Gai, localizada na Rua 32, n.º 2386, Bairro Rios, Barretos-SP. Empresas habilitadas: 
PRISMA BARRETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, GG RIBEIRÃO CONSTUÇÕES LTDA, CONSTRUNORTE 
ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, LAZARI CONSTRUTIRA E PAVIMENTAÇÕES EIRELI ME, 
BR ENGENHARIA EIRELI EPP, GSP CONSTRUTORA EIRELI ME, CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME, BLOCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
EIRELI EPP. Empresas Inabilitadas: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI ME por não apresentar o item 6.1.10 
do Edital e HD SOLUÇÕES EM URBANIZAÇÃO LTDA ME por apresentar o item 6.1.1 do Edital vencido. Fica 
aberto o prazo de 5 dias para apresentação de recurso e igual prazo para contrarrazões, conforme Lei 
8666/93. Barretos, 29 de setembro de 2021. Cristina Aparecida Alves da Silva - Departamento de Licitações.

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2021

Objeto: registro de preço pata tiras reagentes Or-
gão Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 
de Araraquara.  Mais informações: http://www.
araraquara.sp.gov.br/portal-transparencia-saude/
portal-transparencia-saude, www.licitacoes-e.com.
br,  ou pelo e-mail: pregoeirapatricia@araraquara.
sp.gov.br. SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE 
SAÚDE – 3º Andar Paço Municipal – Rua São 
Bento, 840 – CEP 14801-901 –  ABERTURA DE 
PROPOSTAS 18 de outubro de 2021, às 09:30h  
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
18 de outubro de 2021, às 10:00h

Araraquara,  29/09/2021
WAGNER S TEDESCO

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAUDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA MATE-
RIAIS PARA SERVIÇO DE OZONIOTERAPIA 
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saú-
de de Araraquara.  Mais informações: http://www.
araraquara.sp.gov.br/portal-transparencia-saude/
portal-transparencia-saude, www.licitacoes-e.com.
br,  ou pelo e-mail: pregoeirapatricia@araraquara.
sp.gov.br. SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE 
SAÚDE – 3º Andar Paço Municipal – Rua São 
Bento, 840 – CEP 14801-901 –  ABERTURA DE 
PROPOSTAS 20 de outubro de 2021, às 09:30h  
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
20 de outubro de 2021, às 10:00h

Araraquara,  29/09/2021
WAGNER S TEDESCO

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAUDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

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

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

AVISO DE SUSPENSÃO
Em razão de questionamentos apresentado ao Pregão 
Presencial 61/2021 - Processo: 2083/2021 - Objeto: 
Contratação de empresa para Aquisição de kit Escolar, 
fica SUSPENSA sua abertura, devendo a mesma ser 
marcada para data futura.  São Pedro, 29 de setembro 
de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROCESSO Nº. 175/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
032/2021. EDITAL Nº 112/2021 MENOR PREÇO DO LOTE . OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição 
de MATERIAIS ESPORTIVOS, para uso das Diretorias de Esportes e Lazer e Diretoria de Assistência e Desenvolvimento 
Social da Prefeitura de Novo Horizonte - SP, pelo período de 08 (oito) meses, conforme descrição e quantidade 
constante do Termo de Referência - ANEXO I. Início do Recebimento das Propostas: dia 01 de outubro de 2021 às 
08h00. Fim do recebimento das propostas: dia 15 de outubro de 2021 às 08h00. Abertura e Exame das Propostas: 
dia 15 de outubro de 2021, das 08h01 às 14h00. Início da sessão de Lances: dia 15 de outubro de 2021, às 14h01. 
Obtenção do edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à 
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m 
às 17h00 horas - Novo Horizonte, 29 de setembro de 2021 – Dr. Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 116/2021 PROCESSO Nº 181/2021 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 065/2021 TIPO: MENOR PREÇO DO GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para REVITALIZAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO JOSUE QURINO DE MORAES - QUIRINÃO, afim de promover 
correções e melhorias na qualidade do gramado que será utilizado por munícipes para treinamentos e competições 
durante o ano, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I. 
Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 15 de outubro de 2021, as 09h00 – Obtenção do Edital: gratuito 
através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso 
Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 07h30m às 12h00 e das 13h30m 
às 17h00 horas – Novo Horizonte, 29 de setembro de 2021 – FABIANO DE MELLO BELENTANI – PREFEITO MUNICIPAL.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROCESSO Nº. 182/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
033/2021 EDITAL Nº 117/2021 MENOR PREÇO UNITÁRIO. OBJETO – Aquisição de 01 VEICULO TIPO PASSEIO DE 
05 (CINCO) LUGARES, NOVO DE PRIMEIRO USO, ZERO KM, ANO/MODELO 2021, COM GARANTIA DE FABRICA, para 
uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I. Início 
do Recebimento das Propostas: dia 01 de outubro de 2021 às 08h00. Fim do recebimento das propostas: dia 18 
de outubro de 2021 às 08h00 Abertura e Exame das Propostas: dia 18 de outubro de 2021, das 08h01 às 10h00. 
Início da sessão de Lances: dia 18 de outubro de 2021, às 10h01. Obtenção do edital: gratuito através do site www.
novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, 
centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 17h00 horas - Novo Horizonte, 29 de 
setembro de 2021 – Dr. Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.
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A D J U D I C A Ç Ã O  / 
H O M O L O G A Ç Ã O

Adjudico e Homologo a decisão 
de julgamento da Pregoeira Oficial e 
Equipe de Apoio, referente a presen-
te licitação do Pregão Presencial nº 
013/2021, Processo nº 035/2021 e 
Edital nº 022/2021, homologo o objeto 
do certame, que consiste na Aquisição 
de 01 (um) gerador de energia desti-
nado à Unidade de Pronto atendimento 
do Departamento Municipal de Saúde 
pertencente à Prefeitura Municipal de 
Cananéia, conforme recurso deposita-
do na conta fundo municipal de saúde 
conforme resoluções SS 48 DE 2020, 
e especificações descritas neste Edital 
de Licitações, cláusula 1ª do Objeto e 
Anexo I – Termo de Referência em fa-
vor da empresa TECMAX COMÉRCIO 
E MANUTENÇÃO EM GERADORES 
EIRELI– CNPJ Nº 32.402.890/0001-
54.
Os valores constam na Ata de Sessão 

Pública anexa ao Processo.
Cananéia, 27 de setembro de 2.021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal 

(Registre e Publique)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

NOVO AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 021/2021

PROCESSO Nº 034/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021
Encontra-se aberta no Departamento 
Municipal de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia- SP, o EDITAL nº 021/2021, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
nº 012/2021, PROCESSO nº 034/2021, 
do tipo menor preço para Contratação 
de empresa especializada para aqui-
sição de embarcação para transporte 
escolar para o município de Cananéia/
SP, conforme Convênio firmado com a 
Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo, de número 468/0072/2018. 

Recebimento dos envelopes dia 
19/10/2021 até 09h00m

Abertura dos envelopes dia 
19/10/2021 será às 09h15m

O edital completo poderá ser obti-
do pelos interessados na Avenida 
Independência, nº 374, Rocio, 
Cananéia- SP, de segunda à sexta-fei-
ra, nos horários das 08:00h às 12:00h 
e das 13:30h às 17:30h. Outras infor-
mações ou esclarecimentos, poderão 
ser obtidas pelo telefone (013) 3851-
5100 ou no Departamento Municipal de 
Compras e Licitações, desta Prefeitura 
Municipal, no mesmo endereço e ho-
rário. O Departamento Municipal de 
Compras e Licitações não se respon-
sabilizará pela falta de informações 
relativas ao procedimento àqueles in-
teressados que não confirmarem a re-
tirada do Edital.

Cananéia, 27 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2021
PROCESSO  Nº 092/2021

EDITAL Nº 048/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
(PRENSA ENFARDADEIRA PARA RECICLA-
GEM; ELEVADOR PARA CARGA; EMPILHA-
DEIRA HIDRAULICA; CARRINHO PLATAFOR-
MA TRANSPALETT; CARRINHO SUPORTE 
BIG BAG, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 
FEHIDRO Nº 274/2019, PARA IMPLANTAÇÃO 
DA 2ª FASE DA COLETA SELETIVA NESTE MU-
NICIPIO

DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio 
da Prefeitura Municipal, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e local 
designados neste Edital, onde realizará certame 
licitatório, na modalidade de PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, 
NO MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto 
é “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PRENSA 
ENFARDADEIRA PARA RECICLAGEM; ELEVA-
DOR PARA CARGA; EMPILHADEIRA HIDRAU-
LICA; CARRINHO PLATAFORMA TRANSPA-
LETT; CARRINHO SUPORTE BIG BAG, EM 
ATENDIMENTO AO CONTRATO FEHIDRO Nº 
274/2019, PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª FASE 
DA COLETA SELETIVA NESTE MUNICIPIO”, 
conforme solicitação da Divisão de Meio Ambiente 
deste Município, subordinado às condições e exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Recebimento das propostas por meio eletrôni-
co: a partir das 09h00min do dia 30/09/2021 até 
as 08h59min do dia 15/10/2021.
Abertura de Propostas iniciais: às 09h00min do 
dia 15/10/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 
09h15min do dia 15/10/2021.
Tempo de Disputa: 10 minutos

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

Valor estimado desta licitação: R$ 116.336,83 
(cento e dezesseis mil trezentos e trinta e seis 
reais e oitenta e tres centavos)

Fonte de Recursos: Próprio/Estadual

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

Pariquera-Açu/SP, 29 de setembro de 2021.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

comercial@gazetasp.com.br

11. 3729-6600

gazetasp.com.br

CNPJ n. 02.879.507/0001-92. EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA. Nos termos do Estatuto 
Social e do artigo 60 da Lei n. 10.406 de 10 
de janeiro de 2002, alterada pela Lei n. 11.127 
de 28 de junho de 2005, a Diretoria Execu-
tiva, representada por seu Diretor-Executivo, 
que abaixo assina, convoca os associados 
em condições de votar, para comparecerem 
à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA que se realizará no dia 15 de outubro 
de 2021 para melhor acomodação de seus 
associados, na Avenida Laurita Ortega Mari, 
500, Jardim das Oliveiras, CEP: 06766-360, 
Taboão da Serra, Estado de São Paulo. Em 
primeira convocação às 12 horas (meio-dia), 
com a presença da maioria dos seus asso-
ciados, em pelo gozo de seus direitos, ou, 
em segunda convocação, às 12 horas e 30 
minutos (meio-dia e meia) com qualquer nú-
mero de associados, para tratar da seguinte 
Ordem do Dia: 1) Apresentação da carta de 
renúncia coletiva de todos os membros da 
Diretoria Executiva, com a consequente 
recomposição dos cargos vagos através 
de eleição. Os novos membros eleitos 
exercerão o mandato pelo prazo que res-
tar de seus antecessores, ou seja, até 
30/03/2022. O número de associados para 
efeito de “quórum” de instalação da Assem-
bleia Geral é de 57 (cinquenta e sete).

Taboão da Serra, 30 de setembro de 2021
Misael Franco Rodrigues Batista

Diretor-Executivo.

ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS AUTÔNOMOS 
DE TABOÃO DA SERRA (“ALPHA RADIO TAXI)

CNPJ Nº 03.056.979/0001-08. NIRE 
35.400.056.398. CONVOCAÇÃO DE AS-
SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 
Nos termos do estatuto social e da Lei n. 
5.764 de 16 de dezembro de 1971, o Presi-
dente da Diretoria, que abaixo assina, con-
voca os cooperados, em condições de votar, 
para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA que será realizada no 
dia 15 de outubro de 2021, na sede social, 
na Avenida Laurita Ortega Mari, nº 500, Jar-
dim das Oliveiras, Taboão da Serra, Estado 
de São Paulo, CEP: 06766-360; em primei-
ra convocação às 08 horas, com 2/3 (dois 
terços) dos seus cooperados; em segunda 
convocação às 09 horas, com metade mais 
um dos seus cooperados, ou em terceira con-
vocação às 10 horas, com o mínimo de 10 
cooperados, para tratar da seguinte ordem do 
dia:  1) Apresentação da carta de renúncia 
coletiva de todos os membros da Diretoria 
Executiva, com a consequente recomposi-
ção dos cargos vagos através de eleição. 
Os novos membros eleitos exercerão o 
mandato pelo prazo que restar de seus an-
tecessores, ou seja, até a Assembleia Ge-
ral Ordinária a ser realizada até 31/03/2022. 
As inscrições das chapas para as eleições 
serão recebidas na sede da Cooperativa, no 
horário comercial das 09 às 17 horas em até 
02 (dois) dias antes da realização da Assem-
bleia. O número de cooperados para efeito de 
“quorum” é de 57 (cinquenta e sete).

Taboão da Serra, 30 de setembro de 2021
Misael Franco Rodrigues Batista

Diretor-Presidente

COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE 
TABOÃO DA SERRA - COOPERTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Pedra Bela torna público que 
procedeu a RETIFICAÇÃO 02 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.

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS 05/2021 

PROCESSO DE COMPRA 409/2021
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PA-
VIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE 
VIA URBANA  CONFORME TERMO DE CONVE-
NIO 100102/2021- SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO REGIONAL, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO, PLANILHA E CRONOGRAMA OR-
CAMENTARIO.
CREDENCIAMENTO, Recebimento dos envelopes 
Habilitação e Proposta:: 15/10/2021 as 09h30min.
O Edital completo poderá ser adquirido no Depto. de 
Compras e Licitações, mediante pagamento de taxa, 
e ou pelo site www.pedrodetoledo.sp.gov.br e ou pelo 
e-mail: compras@pedrodetoledo.sp.gov.br, informa-
ções Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 29 de setembro de 2021.Eleazar Mu-
niz Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

CONVOCAÇÃO PARA RECURSOS
“EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 001/2021” 

“PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2021”
Em 29 de Setembro de 2021.

Vimos, através deste, em relação à CONCOR-
RÊNCIA nº 001/2021, cujo objeto é CONTRATA-
ÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA 
PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PRE-
FEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRI-
TO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E 
DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PAR-
TE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME, 
comunicar que  encontra-se  aberto o prazo para 
que as interessadas apresentem seus recursos, a 
contar da publicação deste no dia 30 de Setembro 
do corrente, face a Sessão Publica realizada em 
29/09/2021 às 10:00hs, em virtude de Mandado 
de Segurança impetrado e concedido a empresa 
VERGE STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI, infor-
mamos também que a Ata da Sessão Pública, bem 
como as Notas do Invólucro 3 e classificação  en-
contram disponibilizados no site do Município de 
Araraquara, no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-gestao-e-financas.

ARIANE SOARES DE SOUZA
Comissão Permanente de Licitações 

Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ESCLARECIMENTO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021

RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2189/2021

DE 26 DE JULHO DE 2021
Vimos, através deste, em relação ao Pregão Eletrô-
nico nº 070/2021, que tem por objeto o CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AFETOS AOS CE-
MITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUINDO MANUTEN-
ÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, 
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REMOÇÃO 
E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERA-
DOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS 
FORMAS DA LEI, esclarecer o questionamento da 
empresa BRU SERV SERVIÇOS EIRELI, informar 
que as respostas se encontram no site do Municí-
pio de Araraquara, no endereço: http://www.arara-
quara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/
portal-da-transparencia-gestao-e-financas.

Era o que tínhamos a esclarecer.
Araraquara, 29 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

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 9340/2021 - Modali-
dade Pregão Presencial nº 64/2021 - Regis-
tro de Preço para Fornecimento de Sabone-
te Líquido sem Enxágue e Dispenser. CO-
MUNICADO: “Fica designada para o dia 01 
de outubro de 2021 às 08:00hs, a sessão de 
prosseguimento, no AUDITÓRIO DO ATEN-
DE FÁCIL, sito a Rua Major Carlo Del Prete 
nº 651 - com entrada pela rua Paraíba s/nº, 
Centro, em São Caetano do Sul/SP”. São 
Caetano do Sul, 29 de setembro de 2021. 
Carolina Morales Bernardino - Diretora do 
Departamento de Licitações e Contratos.

 “RESUMO: Processo 7067/2021 - Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 66/2021 Oferta 
de Compra nº 863600801002021OC00027 
- AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSER-
TO DE ELEVADORES. DECISÃO DO PRE-
GOEIRO: ADJUDICO o objeto da licitação 
em epígrafe, conforme segue: Empresa: 
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS 
TÉRMICOS E TRANSPORTE LTDA - EPP 
- CNPJ sob o nº 27.784.207/0001-50 - Item 
01 -Valor Unitário R$ 3.000,00; Qtde 05 - 
Valor Total R$ 15.000,00; Item 02 -Valor 
Unitário R$ 3.000,00; Qtde 01 - Valor To-
tal R$ 3.000,00; Item 03 -Valor Unitário R$ 
1.700,00; Qtde 01 - Valor Total R$ 1.700,00; 
Empresa: VIKS ELEVADORES LTDA - ME 
- CNPJ sob o nº 35.164.244/0001-94 - Item 
04 -Valor Unitário R$ 2.500,00; Qtde 01 - Va-
lor Total R$ 2.500,00. DESPACHO DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: “À 
vista de todo processado, notadamente das 
Atas do Pregão e de Adjudicação, e no uso 
da competência que me foi atribuída pelo 
inciso III do artigo 2º do Decreto Municipal 
11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo 4º, da 
Lei 10.520/02, HOMOLOGO o presente pro-
cedimento licitatório, na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 66/2021”. Secretaria Municipal 
de Governo: Silvia de Campos – 23/09/2021. 
São Caetano do Sul, 29 de setembro de 
2021. Carolina Morales Bernardino-Diretora 
do Departamento de Licitações e Contratos

DECLARAÇÃO DE VENCEDOR
Pregão Presencial para 

Registro de Preços nº 13/2021
Processo de Compra nº 999034/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de materiais de higiene e limpeza em geral. 
A Pregoeira, diante da análise e aprovação 
das amostras e dos documentos técnicos 
pela área requisitante, declara VENCEDO-
RAS do certame as empresas: ZANCAPEL 
COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E SERVI-
ÇOS EM GERAL EIRELI, para o item 01, 
no valor unitário: R$ 1,95; item 04, no valor 
unitário: R$ 6,20; tem 05, no valor unitário: 
R$ 1,46; item 06, no valor unitário: R$ 3,45; 
item 10, no valor unitário: R$ 2,45 e; item 
11, no valor unitário: R$ 10,40; e SINSAI 
COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA., 
para o item 02, no valor unitário: R$ 29,99; 
item 03, no valor unitário: R$ 6,95; tem 07, 
no valor unitário: R$ 1,50; item 08, no valor 
unitário: R$ 1,20; item 09, no valor unitário: 
R$ 3,30; item 13, no valor unitário: R$ 25,90 
e; item 17, no valor unitário: R$ 10,00. Além 
disso, declaro fracassados os itens 12, 14, 
15 e 16. Nesta oportunidade, a todos os 
interessados, abre-se o prazo de 03 (três) 
dias para recurso, nos termos do artigo 4º, 
inciso XVIII, da Lei Federal nº 10.520/02 e, 
artigo 24, inciso XV, do Decreto Municipal nº 
9459/06. São Caetano do Sul, 29 de setem-
bro de 2021 – Rodrigo Gonçalves Toscano 
– Superintendente do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

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

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

Data do leilão: 30/09/2021 - A partir das: 13:30 as 13:45 horas
Local: Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. 
COTIA COD. 0906 na AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 
500, VILA MONTE SERRAT, COTIA/SP. HELIO JOSE ABDOU, Leiloei-
ro Oficial matrícula JUCESP 603, estabelecido a Avenida Calim Eid, 
nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 
11-2791-2274, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fi-
duciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 
e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 
58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis 
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente 
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do 
sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de 
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e 
devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada 
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira 
escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos 
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital 
deverão procurar uma instituição Financeira com a antecedência ne-
cessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus 
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão univer-
sal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das 
execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, 
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel 
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas 
providências de desocupação do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não 
sejam localizados.
SED: 375 – Contrato: 802630072270-0 - CREDOR: EMGEA - EMPRE-
SA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HI-
POTECARIA PIRATINI – CHP.
DEVEDOR(ES): ALBERTO TADEU ZUZARTE, BRASILEIRO, AUXI-
LIAR DE ESCRITORIO, RG: 20.039.755-2 -SP, CPF: 132.912.558-44, 
SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge, se casado(a) estiver e GILVAN GOMES 
DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, CABELEIREIRO, RG: 5.775.930-SP, 
CPF: 652.642.588-72, SOLTEIRO, MAIOR e cônjuge, se casado(a) 
estiver. Imóvel sito à: ESTRADA DO EMBU Nº 1951, APARTAMENTO 
Nº 18, LOCALIZADO NO TERREO OU PRIMEIRO PAVIMENTO DO 
BLOCO 5, EDIFICIO CARIBE, DO EMPREENDIMENTO DENOMINA-
DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DAS ARTES, COTIA/
SP. Contém 44,9700m2 de área privativa, 17,4650m2 de área comum 
de garagem, correspondente a uma vaga de estacionamento para um 
veículo de passeio, em local descoberto e indeterminado, sujeita à atua-
ção de manobrista; 6,1289m2 de área de uso comum, totalizando a 
área bruta de 94,7599m2 e área de construção de 64,1989m2, área 
de infra estrutura e de lazer de 26,1960m2, cabendo-lhe uma partici-
pação nas despesas gerais e demais coisas comuns do condomínio de 
0,6250% e nas despesas específicas de 5%, cabendo-lhe ainda uma 
fração ideal de 54,3750m2 ou 0,6250% na totalidade do terreno. COM 
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E 
ACESSORIOS. 

São Paulo, 11 de Setembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
11/09, 21/09 e 30/09/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021
PROCESSO DE COMPRAS Nº 668/2021

Encontra-se aberto na Universidade Mu-
nicipal de São Caetano do Sul – USCS, a 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial 
nº 07/2021 (menor preço global), que se 
destina a contratação de empresa legalmen-
te constituída e em pleno funcionamento, 
especializada e comprovadamente capaci-
tada com suporte jurídico, para a prestação 
de serviços de consultoria, assessoria com 
indicação de Encarregado de Dados do seu 
quadro societário ou celetista ou contratado 
e adequação desta universidade à Lei Fede-
ral nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção 
de Dados – LGPD, conforme especificações 
e condições constantes no Termo de Refe-
rência, ANEXO I deste Edital. O edital, ane-
xos e demais informações e esclarecimentos 
poderão ser obtidos no endereço eletrônico 
http://licitacao.uscs.edu.br/web ou retirar na 
Seção de Compras da USCS sito à Rua Ma-
ceió, 177 – Bairro Barcelona, São Caetano 
do Sul/SP. O custo concernente a extração 
de cópia fica estabelecido em R$ 0,25 (vinte 
e cinco centavos) para cada lauda. Data da 
abertura: 14 de outubro de 2021 às 9h, na 
sala de licitação no endereço acima.
São Caetano do Sul, 29 de setembro de 2021.

Prof. Ms. Orlando A. Bonfatti
Pró-Reitor Administrativo e Financeiro

RATIFICAÇÃO
Processo de Compras: 643/2021 - Inexigibili-
dade: 06/2021 – Contratada: Minha Bibliote-
ca Ltda, referente a prestação de serviço de 
assinatura de uma licença de acesso à base 
de dados/biblioteca digital de propriedade da 
“Minha Biblioteca”, que engloba publicações 
das principais editoras de livros acadêmicos 
do Brasil, que inclui Grupo a Educação S/A., 
Editora Atlas S/A., GEN Grupo Editorial Na-
cional Participações S/A., Editora Manole, 
Elsevier (catalogo de Medicina) e Saraiva 
S/A”. Diante da manifestação da assessoria 
jurídica constante do processo, RATIFICO a 
Inexigibilidade de licitação, com base no In-
ciso I do Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Valor total: R$ 504.000,00 
(quinhentos e quatro mil reais). Data de assi-
natura: 28/09/2021.

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor

ADITIVO DE CONTRATO
CT nº 1267/20/04 – Processo de Compras 
nº 752/20 – Contratada: RDM Sistema de 
Gestão Eireli Objeto: Termo aditivo de pror-
rogação de prazo no contrato de contratação 
de empresa especializada para o fornecer 
solução Chatbot Multiplataforma, incluindo 
implantação, integração, treinamento e su-
porte técnico mensal - Prazo: 90 dias – Data 
da Assinatura: 20/09/2021.
CT nº 1138/17/04 - PC nº 805/17 – Contra-
tada: Centro de Integração Empresa Escola 
– CIEE - Objeto: Termo aditivo de prorroga-
ção de prazo ao contrato de cooperação re-
cíproca entre as partes, visando o desenvol-
vimento de atividades para promoção da In-
tegração ao mercado de trabalho, de acordo 
com a Constituição Federal, através de ope-
racionalização de programas de estágios de 
estudantes – Vigência: 12 meses – Valor: R$ 
15.562,80 – Data da Assinatura: 23/09/2021
São Caetano do Sul, 29 de setembro de 2021.

Profº Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

JULGAMENTO
PARECER Nº 007/2021

GUICHÊ: 014.628/2021
PROCESSO LIC. Nº 1755/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021 
RETIFICADA
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
DO EMEF ” RAFAEL DE MEDINA”, NA 
RUA ADALGISA D. MICHETTI, 1240, JAR-
DIM ELIANA CONFORME DESCRITO NO 
PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DES-
CRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITA-
TIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM 
PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE 
EDITAL”.
Após análise das Propostas pela Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos, a Comissão 
Permanente de Licitações resolve julgar 
conveniente a da empresa: CONSTRUTO-
RA TAG FOX LTDA - EPP, conforme consta 
dos autos.

Araraquara, 29 de setembro de 2021.
JANSEM CAMARGO MERCALDI

Presidente
FÁBIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA

Subcomissão Permanente de Licitações
CAMILA LOPES FERREIRA CARVALHO

Subcomissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2021

PROCESSO 2586/2021
Em 29 de setembro de 2021.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM 
O FORNECIMENTO DE ITEM (CHIP) DE 
CONECTIVIDADE (PACOTE DE DADOS) 
E VOZ, APARELHO TELEFÔNICO CELU-
LAR E PEN MODEM EM REGIME DE CO-
MODATO, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA.
A data agendada para a abertura da sessão, 
para o dia 30/09/2021 às 10h está SUSPENSA. 
A nova data de abertura será comunicada 
oportunamente.

PRISCILA CRISTINA ZOVICO
Pregoeira

JANSEM CAMARGO MERCALDI
Presidente

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

Subcomissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP. Torna público para 
conhecimento de interessados o resultado de julgamento na fase de habilitação referente a Tomada de Preços 
n.º 04/2021, Edital n.º 118/2021 – Objeto: Contratação de empresa para a execução das obras da Cemei – 
Monsenhor Archimedes Gai, localizada na Rua 32, n.º 2386, Bairro Rios, Barretos-SP. Empresas habilitadas: 
PRISMA BARRETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, GG RIBEIRÃO CONSTUÇÕES LTDA, CONSTRUNORTE 
ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, LAZARI CONSTRUTIRA E PAVIMENTAÇÕES EIRELI ME, 
BR ENGENHARIA EIRELI EPP, GSP CONSTRUTORA EIRELI ME, CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME, BLOCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
EIRELI EPP. Empresas Inabilitadas: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI ME por não apresentar o item 6.1.10 
do Edital e HD SOLUÇÕES EM URBANIZAÇÃO LTDA ME por apresentar o item 6.1.1 do Edital vencido. Fica 
aberto o prazo de 5 dias para apresentação de recurso e igual prazo para contrarrazões, conforme Lei 
8666/93. Barretos, 29 de setembro de 2021. Cristina Aparecida Alves da Silva - Departamento de Licitações.

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2021

Objeto: registro de preço pata tiras reagentes Or-
gão Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 
de Araraquara.  Mais informações: http://www.
araraquara.sp.gov.br/portal-transparencia-saude/
portal-transparencia-saude, www.licitacoes-e.com.
br,  ou pelo e-mail: pregoeirapatricia@araraquara.
sp.gov.br. SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE 
SAÚDE – 3º Andar Paço Municipal – Rua São 
Bento, 840 – CEP 14801-901 –  ABERTURA DE 
PROPOSTAS 18 de outubro de 2021, às 09:30h  
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
18 de outubro de 2021, às 10:00h

Araraquara,  29/09/2021
WAGNER S TEDESCO

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAUDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA MATE-
RIAIS PARA SERVIÇO DE OZONIOTERAPIA 
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saú-
de de Araraquara.  Mais informações: http://www.
araraquara.sp.gov.br/portal-transparencia-saude/
portal-transparencia-saude, www.licitacoes-e.com.
br,  ou pelo e-mail: pregoeirapatricia@araraquara.
sp.gov.br. SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE 
SAÚDE – 3º Andar Paço Municipal – Rua São 
Bento, 840 – CEP 14801-901 –  ABERTURA DE 
PROPOSTAS 20 de outubro de 2021, às 09:30h  
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
20 de outubro de 2021, às 10:00h

Araraquara,  29/09/2021
WAGNER S TEDESCO

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAUDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

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

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

AVISO DE SUSPENSÃO
Em razão de questionamentos apresentado ao Pregão 
Presencial 61/2021 - Processo: 2083/2021 - Objeto: 
Contratação de empresa para Aquisição de kit Escolar, 
fica SUSPENSA sua abertura, devendo a mesma ser 
marcada para data futura.  São Pedro, 29 de setembro 
de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROCESSO Nº. 175/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
032/2021. EDITAL Nº 112/2021 MENOR PREÇO DO LOTE . OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição 
de MATERIAIS ESPORTIVOS, para uso das Diretorias de Esportes e Lazer e Diretoria de Assistência e Desenvolvimento 
Social da Prefeitura de Novo Horizonte - SP, pelo período de 08 (oito) meses, conforme descrição e quantidade 
constante do Termo de Referência - ANEXO I. Início do Recebimento das Propostas: dia 01 de outubro de 2021 às 
08h00. Fim do recebimento das propostas: dia 15 de outubro de 2021 às 08h00. Abertura e Exame das Propostas: 
dia 15 de outubro de 2021, das 08h01 às 14h00. Início da sessão de Lances: dia 15 de outubro de 2021, às 14h01. 
Obtenção do edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à 
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m 
às 17h00 horas - Novo Horizonte, 29 de setembro de 2021 – Dr. Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 116/2021 PROCESSO Nº 181/2021 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 065/2021 TIPO: MENOR PREÇO DO GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para REVITALIZAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO JOSUE QURINO DE MORAES - QUIRINÃO, afim de promover 
correções e melhorias na qualidade do gramado que será utilizado por munícipes para treinamentos e competições 
durante o ano, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I. 
Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 15 de outubro de 2021, as 09h00 – Obtenção do Edital: gratuito 
através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso 
Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 07h30m às 12h00 e das 13h30m 
às 17h00 horas – Novo Horizonte, 29 de setembro de 2021 – FABIANO DE MELLO BELENTANI – PREFEITO MUNICIPAL.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROCESSO Nº. 182/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
033/2021 EDITAL Nº 117/2021 MENOR PREÇO UNITÁRIO. OBJETO – Aquisição de 01 VEICULO TIPO PASSEIO DE 
05 (CINCO) LUGARES, NOVO DE PRIMEIRO USO, ZERO KM, ANO/MODELO 2021, COM GARANTIA DE FABRICA, para 
uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I. Início 
do Recebimento das Propostas: dia 01 de outubro de 2021 às 08h00. Fim do recebimento das propostas: dia 18 
de outubro de 2021 às 08h00 Abertura e Exame das Propostas: dia 18 de outubro de 2021, das 08h01 às 10h00. 
Início da sessão de Lances: dia 18 de outubro de 2021, às 10h01. Obtenção do edital: gratuito através do site www.
novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, 
centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 17h00 horas - Novo Horizonte, 29 de 
setembro de 2021 – Dr. Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.
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RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Despesa com Pessoal
Despesas Executadas nos Últimos 12 Meses Total (últimos 12

meses) (a)ago/2021jul/2021jun/2021mai/2021abr/2021mar/2021fev/2021jan/2021dez/2020nov/2020out/2020set/2020

Inscritas em RP
não Processados -

2020 (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 117.630,28 112.341,16 112.792,10 161.275,74 122.102,93 127.037,44 124.623,69 136.267,65 131.814,80 130.761,71 124.623,69 126.742,51 1.528.013,70
   Pessoal Ativo 108.604,81 105.227,59 105.678,53 150.580,38 114.604,40 119.538,91 117.125,16 128.769,12 124.316,27 119.538,91 117.125,16 119.243,98 1.430.353,22
      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 91.049,20 87.532,97 87.986,20 124.254,45 95.417,87 99.923,54 97.509,79 108.702,81 104.634,24 99.923,54 97.509,79 99.628,61 1.194.073,01
      Obrigações Patronais 17.555,61 17.694,62 17.692,33 26.325,93 19.186,53 19.615,37 19.615,37 20.066,31 19.682,03 19.615,37 19.615,37 19.615,37 236.280,21
      Benefícios Previdenciários
   Pessoal Inativo e Pensionistas 7.113,57 7.113,57 7.113,57 10.695,36 7.498,53 7.498,53 7.498,53 7.498,53 7.498,53 11.222,80 7.498,53 7.498,53 95.748,58
      Aposentadorias, Reserva e Reformas 7.113,57 7.113,57 7.113,57 10.695,36 7.498,53 7.498,53 7.498,53 7.498,53 7.498,53 11.222,80 7.498,53 7.498,53 95.748,58
      Pensões
      Outros Benefícios Previdenciários
   Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

1.911,90 1.911,90

   Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da
LRF) (II)
   Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária
   Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da
Apuração
   Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao
da Apuração
   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 117.630,28 112.341,16 112.792,10 161.275,74 122.102,93 127.037,44 124.623,69 136.267,65 131.814,80 130.761,71 124.623,69 126.742,51 1.528.013,70

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

% sobre a RCL AjustadaValor

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 62.662.399,09
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI) 62.662.399,09 100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 1.528.013,70 2,44
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 3.759.743,95 6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 3.571.756,75 5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 3.383.769,55 5,40
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para execução de obras em diversas ruas 
do município de Juquiá – Rua DOM Pedro II, rua Otacílio Magalhães, Rua Joaquim B. de 
Camargo e rua Bernardino de Campos – Convênio Estadual nº 100908/2021.
Apresentação de Propostas: Até às 10:00 h do dia 19.10.2021.
Edital e anexos à disposição dos interessados no site: www.juquia.sp.gov.br
Informações: Fone: (13) 3844-6111 e licitacao@juquia.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para execução de obras no bairro vila 
Florindo em Juquiá/SP -Rua Pedro Barros e José Angelo de M. Herrera – Convênio Federal 
CR 903503/2020-MDR-CAIXA.
Apresentação de Propostas: Até às 10:00 h do dia 20.10.2021.
Edital e anexos à disposição dos interessados no site: www.juquia.sp.gov.br
Informações: Fone: (13) 3844-6111 e licitacao@juquia.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

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

R      E      S      O      L      V      E

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

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

18º PRISCILLA LEME DA SILVA 48.833.571-1

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

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

Cajati/SP, 30 de setembro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO
FICAM CONVOCADOS (AS), para contratação por prazo determinado, através 
de aproveitamento da lista, os (as) candidatos (as) aprovados (as) no Concurso 
Público nº 01/2019.
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE
45º LUGAR MYLDRITCH REGINA LUSTOZA 468912009
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE
16º LUGAR MAURO VIEIRA BRANCO FILHO 341311923
17º LUGAR MARIA ROSALINA DE PAULA 433032169
18º LUGAR ERANIL MACIEL FRANCO 32.356.608X
CARGO: MERENDEIRA
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE
11º LUGAR CAMILA CRISTINA ALVES BARBOSA 434689464
O candidatos terão o prazo de 04 (quatro) dias úteis para se apresentarem na 
Coordenadoria de RH da Prefeitura Municipal, munido dos documentos constan-
tes na Portaria nº 369 de 29 de setembro de 2021, disponível na íntegra no sítio 
ofi cial  www.cananeia.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 29 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  DE CANANÉIA

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011349-25.2021.8.26.0564. 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 DANILO 
MOREIRA VITAL, CPF nº 055.823.701-02, que nos autos da ação em epígrafe, ajuizada por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS na qual foi o réu condenado ao pagamento de R$31.850,81(agosto/2021), devidamente atualizado até a data do efetivo 
depósito e acrescido das demais cominações legais, nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando o executado em local 
ignorado, expede-se EDITAL DE INTIMAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir do decurso dos 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% (CPC 523, § 1º). Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 22 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037426-75.2019.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 8ª Vara 
Cível do Foro de Guarulhos/SP, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a COOPERATIVA 
HABITACIONAL NOVA ERA – BARUERI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.198.824/0001-34, sendo o último endereço encontrado 
sito a Avenida, Sagitário, 138 – conjunto 1114, Alphaville Conde I – Barueri/SP, CEP – 06473-073, que perante este Juízo tramitam 
os autos da Ação de Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, promovida por Rene Amancio Ferreira Dias, sendo que vossa 
senhoria figura nos autos retro como requerida. Expediu-se o presente edital por meio do qual fica a requerida devidamente CITADA 
para contestar no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei, advertindo-se que será nomeado curador especial em caso 
de revelia. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 09 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1132902-
66.2015.8.26.0100 ( u - 25 ) A Dra. Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Eleine Barbi, Maria Soares Janotta e s/m José 
Janotta, Antonio Batista Ramos Filho, Sandra Regina Batista Ramos, Clever Batista Ramos e s/m Elizabete Batista Ramos, Fabio Eduardo 
Di Giorgio e s/m Yuri Bustschkau Di Giorgio, Hiroko Katashina Sonoda, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eliana Sukadolnick dos Reis e Jose Geremias dos Reis 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Conego Ladeira, nº 39, Vila Mazzei, 
Tucuruvi, São Paulo-SP, com área de 164,00 m², contribuinte nº 067.184.0161-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 13 de setembro de 2021. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO.

ASSOCIAÇÃO DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 43.011.592/0001-50, com sede na Avenida Ipiranga nº 345, 9º andar, sala 903, Centro, 
São Paulo, SP, neste ato representada por sua Presidente em Exercício Caioá Geraiges de Lemos, 
convoca Todos os(as) Associados(as) da entidade para a Assembleia Geral Extraordinária que 
será realizada de forma presencial, no dia 23/10/2021, que em conformidade com o § 1º do artigo 
17 de seu Estatuto, terá uma primeira convocação às 15:00 h, com maioria absoluta dos Associados; 
em segunda convocação às 15:30 h com pelo menos 1/3 de seus Associados e uma terceira e última 
convocação às 16:00 h independentemente do número de Associados, e com término impreterível 
e improrrogável para as 17:30 h. Após o encerramento das deliberações da AGE, os participantes 
assinarão a lista de presença e a ATA da assembleia. Este edital cancela e substitui o edital publicado 
em data de 17/09/2021.
A PAUTA da AGE é:
1. Prestação de Contas da atual diretoria e do pagamento às Diretoras e Associados(as) que 
financiaram a Associação até a presente data, com seus próprios recursos;
2. Destinação da Revista Boletim de Psicologia,
3. Destinação do acervo da Associação,
4. Extinção Total e Definitiva da Associação.

São Paulo, 28 de setembro de 2021.
Caioá Geraiges de Lemos - Presidente em Exercício

Distribar Locação de  Veículos e Serviços Ltda
CNPJ/MF Nº. 09.270.277/0001-09 NIRE Nº. 35.2.2198175-5

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS DA DISTRIBAR LOCAÇÃO DE
 VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2.021

Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, tendo como local a sede da sociedade, localizada à Rodovia
Salvador de Leone, nº. 2.044, Embu Mirim, Itapecerica da Serra – SP, CEP. 06853-000, reuniram-se os Sócios Massimo Picarelli, brasileiro,
natural de Lorena - SP, casado sob o regime da comunhão universal de bens, nascido em 15/12/1.963, empresário, portador da Cédula
de Identidade RG SSP/SP sob nº. 13.107.523-8 e do CPF/MF sob nº. 066.819.898-29, residente e domiciliado à Rua Mascarenhas Homem,
n°. 32, Bairro São Paulo II, Cotia - SP, CEP 06706-145 e William Picarelli, brasileiro, natural de Santo André - SP, casado sob o regime da
comunhão universal de bens, nascido em 25/12/1.961, empresário, portador da Cédula de Identidade RG SSP/SP sob nº. 8.341.154-9 e do
CPF/MF sob nº. 038.093.148-62, residente e domiciliado à Rua Domingos Lopes da Silva, nº. 800, apto 31, Vila Suzana, São Paulo - SP, CEP
05641- 030, ambos representando a totalidade do capital social. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu o encontro o Sr. Massimo Picarelli e o
Secretário Sr. William Picarelli. ORDEM DO DIA: Redução do Capital Social com base no artigo 1082º, II do Código Civil Brasileiro.
DELIBERAÇÕES: Tendo em vista o excesso de capital social em relação ao objeto e às operações atualmente cursadas pela sociedade, os
sócios decidem, pela redução do capital social, inteiramente integralizado, que passará de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$
10.000,00 (dez mil reais), reduzindo-o, portanto, em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Para os efeitos do § 1º, do artigo 1.084º do
Código Civil Brasileiro, o arquivamento da Alteração Contratual resultante se dará no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação
desta ata, no formato de extrato. O montante da presente redução será devolvido, na proporção das participações societárias de cada um
dos sócios na sociedade, nos termos do artigo 1.084º do Código Civil Brasileiro, sendo ao sócio Massimo Picarelli, a importância de R$
95.000,00 (noventa e cinco mil reais), e que ficará com a participação societária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), equivalente à 50% (cinquenta
por cento) do capital social e ao sócio William Picarelli, a importância de R$ 95.000,00 (setenta e cinco mil reais), e que ficará com a
participação societária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), equivalente à 50% (cinquenta por cento) do capital social. ENCERRAMENTO E
LAVRATURA DA ATA: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como
ninguém mostrou interesse, declarou encerrados os trabalhos. O Sr. Secretario lavrou a presente ata e executou a sua leitura, que em
seguida foi assinada conferida, aprovada e assinada.  Itapecerica da Serra, 27 de Setembro de 2.021. Massimo Picarelli William Picarelli

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006165-48.2020.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho �ueiroz, na forma da Lei. FAZ 
SABER a(o) JOÃO JOS� DE ARAUJO 30499, CNPJ 30.136.202/0001-26, que Damapel Indústria Comercio e Distribuição de 
Papeis Ltda. ajuizou Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$ 3.426,26 (atualizado em 03/2020) 
decorrente do não pagamento das duplicatas nº 2374935A e 2374935B. Estando o executado em lugar ignorado e não 
sabido, expede-se edital para que em 03 dias após o decurso de prazo do presente edital pague o débito atualizado, 
acrescido dos honorários advoca�cios arbitrados em 10% , sendo que será reduzido pela metade no pronto pagamento, 
ou no prazo de 15 dias, após os 20 do presente edital reconhecendo o débito mediante o depósito de 30% (trinta por 
cento) do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, ou no mesmo prazo poderá opor Embargos, sendo 
que em caso de silêncio ser lhe á 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.                        P-30/09e01/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006448-65.2019.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlo Mazza Bri�o Melfi, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) r a Flávio Cesar da Cruz Rosa, CPF nº 877.498.587-68, e Cruz Rosa Assessoria e Consultoria Ltda., CNPJ nº 
12.333.816/0001-16, que Carminholli Empreendimentos Imobiliários S/c Ltda e Angela Maria Naves Oliveira ajuizaram Ação 
de Indenização por Danos Materiais e Morais obje�vando a condenação ao pagamento de R$ 21.797,01 � �tulo de Danos 
Materiais, bem como, ao pagamento de R$ 22.000,00 � �tulo de Danos Morais. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se 
edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 15 dias a fluir após o prazo do edital, a ausência de manifestação 
implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. 
Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
SP, NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 13 de setembro de 2021.                  P-30/09e01/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1117336-04.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 11ª Vara da 
Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Claudia Caputo Bevilacqua Vieira, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Paulo César Franco Paz, CPF 129.015.498-88, que por este Juízo tramita uma ação de Inventário movida por 
Miguel Franco Paz e outros. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para dizer, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
sobre as primeiras declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do 
inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no �tulo de herdeiro. Fica adver�do que decorrido o prazo sem 
manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação para todos os atos do processo, caso em que 
será nomeado curador especial. 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.                                P-30/09e01/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1119624-22.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Address 
Granja Vianna Incorporação SPE Ltda, CNPJ 20.763.300/0001-30, que Zap S.A. Internet ajuizou Ação de Cobrança 
obje�vando a condenação da empresa ré ao pagamento no valor de R$ 7.868,18 (Dez/20) decorrente dos serviços 
contratados e não pagos no período de nov/2018 a fev/2019. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que 
conteste e requeira provas cabíveis em 15 dias a fluir após o prazo do edital, a ausência de manifestação implicará revelia e 
presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�do de 
que no caso de revelia será nomeado curador especial. 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.                                P-30/09e01/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1122804-85.2016.8.26.0100 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) LUA CHEIA CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA EPP, CNPJ07.116.910/0001-83, na pessoa da sócia INGRID APARECIDA DA 
SILVA DE DEUS, CPF339.848.978-80, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Corfitex 
Cordões e Fitas e Elás�cos Ltda Me, para recebimento de R$ 31.155,00, ante a não compensação do cheque nº 000048, 
Agência 0005, Banco 033 – Santander, dado em pagamento pelo réu. Estando o executado em lugar ignorado e não sabido, 
expede-se edital para que decorrido o prazo do edital pague o débito atualizado em até 03 dias, acrescido dos honorários 
advoca�cios arbitrados em 10% conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após o prazo do edital, poderá apresentar embargos em 
até 15 dias. F 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.                                     P-30/09e01/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0023810-03.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) JOLETE TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS EIRELI, CNPJ 43.034.958/0001-06, que lhe foi proposta uma ação 
de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Dfg Fomento Comercial Ltda. 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, para manifestação e apresentação de 
provas cabíveis. 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 
13 de setembro de 2021.                                                               P-30/09

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 057/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
325/2021 - Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de profissionais (coor-
denador, técnico, auxiliar técnico, fisioterapeuta), 
para compor equipe de atendimento aos atletas 
de âmbito regional do programa dos centros de 
formação esportiva basquete, da Secretaria Muni-
cipal de Esportes de Tupã – SP, pelo período de 12 
meses. Abertura: 15/10/2021, às 08h30min. TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Depto 
de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Pra-
ça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de 
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-
1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site 
www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 28/09/2021. Caio K. 
P. Aoqui, Prefeito Municipal.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 
Nº 018/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
316/2021 - Contratação de empresa no ramo de 
arquitetura ou engenharia civil, para a reforma 
e ampliação da cozinha piloto, localizada na rua 
Nhambiquaras, nº 2495-2565, Jardim América, 
Tupã/SP, com fornecimento de materiais, equipa-
mentos e mão de obra. Abertura: 18/10/2021, às 
08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço 
global. O edital e seus anexos encontram-se dis-
poníveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 
localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), 
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 
22/09/2021. Caio K. P. Aoqui, Prefeito Municipal.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 
Nº 019/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
317/2021 - Contratação de empresa no ramo de 
arquitetura ou engenharia civil, para reforma da 
Cmei Irene Resina Migliorucci, localizada na rua 
Prudente, nº 361, Jardim Ideal, Tupã/SP, com for-
necimento de materiais, equipamentos e mão de 
obra. Abertura: 19/10/2021, às 08h30min. TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Depto 
de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Pra-
ça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de 
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-
1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site 
www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 22/09/2021. Caio K. 
P. Aoqui, Prefeito Municipal

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ
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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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Aviso - O Município de Hortolândia torna público que se encontra a 
disposição dos a TOMADA DE PREÇOS 13/2021. Edital 210/2021. 
PMH 4154/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada 

para execução das obras de Reforma de Cobertura da Escola EMEIEF João 
Carlos do Amaral Soares, com fornecimento de todos os equipamentos, 
materiais e mão de obra necessária. Período de publicidade do Edital 
01/10/2021 a 19/10/2021. Data e horário da Sessão Pública 19/10/2021 
às 09:30. Local: Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, Remanso 
Campineiro, Hortolândia/SP. O Edital e seus anexos poderá ser obtido no sítio 
eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br  > Licitações Fácil 
Hortolândia (Rolando a página para baixo > Lado Direito da página) ou junto 
ao Departamento de Suprimentos, na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 
585, Remanso Campineiro, Hortolândia/SP, 09:00 às 17:00 horas, mediante 
o recolhimento aos cofres públicos da importância 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.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Chamamento Público

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna 
público que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, 
Ilhabela-SP, os seguintes Editais: Edital nº136/2021 – Chamada Pública 
nº 013/2021 – Proc. Adm. 9.810/2021. Objeto: Credenciamento Visa a 
habilitação de comunidade terapêutica para prestação de serviços de 
acolhimento de pessoas com dependência de subtância psicoativa. Pra-
zo para de início das  inscrições a partir do dia 30/09/2021 da 09:00ho-
ras às 17:00horas. Edital nº 137/2021 – Pregão Eletrônico n° 055/2021-
Proc. Adm. nº 8.745/2021. OBJETO: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de pás (eletrodos) para desfibrilador externo auto-
mático. Data da entrega das propostas dia 14/10/2021 as 10:00horas. 
Os Editais completo deveram ser retirado no portal oficial do município 
sitio www.ilhabela.sp.gov.br/licitacao e quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou pelo te-
lefone (12) 3896-9207. Ilhabela, 29 de setembro de 2021 – Benedito 
Wenceslau Neto - Departamento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 307,30

TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Marília, no uso de suas atribuições, REVOGA o Pre-
gão Presencial nº 24/2021 nos termos no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 por razões de interesse público.  A decisão se dá por autotutela administrativa, pelos critérios 
de conveniência e oportunidade, devido à necessidade de readequação dos objetos às demandas es-
tipuladas no procedimento licitatório, incluindo alterações de itens e seus quantitativos, com intenção 
ao atendimento dos interesses da Câmara Municipal de Marília. Publique-se. Arquive-se. 

Câmara Municipal de Marília, em 29 de setembro de 2021.
Marcos Santana Rezende

Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00344/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS 
DE ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRETORIAS DE ENSI-
NO 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 Termo 
de Referência. A sessão pública dar-se-á no dia 15/10/2021, às 13 horas  no endereço eletrônico: www.
bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 
081101080462021OC00306, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção Licitações) ou ainda 
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta 
eletrônica será de 30/09/2021, até o momento anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser 
obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00345/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS 
ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRE-
TORIAS DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, conforme as especificações e demais condições constantes no Termo de Referên-
cia que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 15/10/2021, às 10 horas  no endereço eletrôni-
co: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra 
nº 081101080462021OC00303, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção Licitações) ou ainda 
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta 
eletrônica será de 30/09/2021, até o momento anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser 
obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA-
ÇÃO – FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00346/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS 
AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL II DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, 
DIRETORIAS DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NO ÂMBITO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, conforme as especificações e demais condições constantes no Termo de Refe-
rência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 14/10/2021, às 13 horas  no endereço eletrôni-
co: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra 
nº 081101080462021OC00304, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção Licitações) ou ainda 
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta 
eletrônica será de 30/09/2021, até o momento anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser 
obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00347/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS 
DE ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS 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 Termo de Refe-
rência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 14/10/2021, às 10 horas  no endereço eletrôni-
co: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra 
nº 081101080462021OC00305, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção Licitações) ou ainda 
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta 
eletrônica será de 30/09/2021, até o momento anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser 
obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

SUSPENSÃO
PROCESSOS nº 1.392 - PG/2021– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FILMES, 
REVELADOR E FIXADOR) PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE RADIOLOGIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICIPIO PELO PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES O Município de Jahu torna público a todos os interessados, que a licitação 
supramencionada, prevista para ocorrer inicialmente em 30 de setembro de 2021 está suspensa por motivo 
de interesse público.
Jahu, 29 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006129-48.2011.8.26.0224. 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(o) VALTEIR 
SANTOS DE SOUZA -ME, (empresa publica de direito privado, inscrita no CNPJ 11.129.857/0001-22) e seu representante VALTEIR 
SANTOS DE SOUZA, (brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade RG. 33.440.222-20, inscrito no CPF/MF nº 262.929.228-20), 
que Fortunato Patricio Pontes, ajuizou a ação de execução de titulo extrajudicial, para cobrança de R$10.912,85, referente alugueres e 
encargos vencidos, de setembro de 2010 a janeiro de 2011,oriundos de locação de imóvel localizado a avenida regis nº 02, comercio 02, 
cumbica, guarulhos-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 15dias, 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 04 de agosto de 2021. 

Balanços patrimoniais consolidados

Demonstrações dos resultados

Demonstrações dos 
resultados abrangentes 

A Diretoria |  Edson Martins do Nascimento - CRC: 1SP301135-O/8
As demonstrações contábeis completas encontram-se na sede da Companhia

Demonstrações dos fluxos de caixa

 Controladora Consolidado
Ativo 2013 2012 2013
Circulante 68.635 20.561 68.645
Caixa e equivalentes 43.420 1.905 43.430
Contas a receber 18.898 13.109 18.898
Outros ativos 6.317 5.547 6.317
Não circulante 411.616 351.868 411.606
Títulos e valores mobiliários - - -
Outros ativos 4.186 694 4.186
Direito de uso - - -
Propriedade para investimento 6.767 23.143 6.767
Intangível, líquido 1.053 198 1.053
Investimentos 10 - -
Imobilizado, líquido 399.600 327.833 399.600
Total do ativo 480.251 372.429 480.251
 Controladora Consolidado
Passivo 2013 2012 2013
Circulante 25.523 19.766 25.523
Empréstimos 1.994 - 1.994
Arrendamento mercantil 12 - -
Outras contas a pagar 23.517 19.766 23.529
Não circulante 104.441 81.891 104.441
Empréstimos 65.286 3.388 65.286
Arrendamento mercantil - 4 -
Outras provisões 3.666 2.005 3.666
Outras contas a pagar 21.392 62.079 21.392
Impostos diferidos passivos 14.097 14.415 14.097
Patrimônio Líquido 350.287 270.772 350.287
Total do Passivo 480.251 372.429 480.251

 Controladora Consolidado
 2013 2012 2013
Receita líquida 113.058 78.849 113.058
Custos (73.811) (50.880) (73.811)
Lucro bruto 39.247 27.969 39.247
Despesas de vendas (5.832) (3.952) (5.832)
Despesas gerais e administrativas (56.960) (29.692) (56.960)
Outras despesas operacionais (963) 1.418 (963)
Resultado financeiro (1.251) (1.470) (1.251)
Resultado antes do IRPJ/CSLL (25.759) (5.727) (25.759)
IRPJ/CSLL 317 6.042 317
Prejuízo líquido de
  operação descontinuada (989) (1.965) (989)
Resultado do exercício (26.431) (1.650) (26.431)

 Controladora Consolidado
 2013 2012 2013
Resultado antes do IRPJ/CSLL (25.759) (5.727) (25.759)
Total de ajustes no resultado 15.486 3.064 15.486
Variações nos ativos e passivos (50.514) 8.294 (50.514)
IR e contribuição social pagos    
Caixa líquido proveniente das atividades
  operacionais (60.787) 5.631 (60.787)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento (70.158) (162.406) (70.148)
Caixa líquido proveniente das atividades
de financiamento 130.938 157.949 130.938
Aumento/ redução de caixa
  e equivalentes de caixa (7) 1.174 3
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício 1.905 731 1.905
Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício 1.898 1.905 1.908

GJP Administradora de Hotéis Ltda.
CNPJ nº 07.687.928/0001-35

Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 (Em milhares de reais)2
Demonstrações das mutações do 

patrimônio líquido
 Capital Reserva Ajuste Prejuízos Total
 Social reavaliação avaliação patrimonial acumulados Patrimônio Líquido
Saldos em 1 de Janeiro de 2012 96.385 - - (18.973) 77.412
Aumento de capital 129.712 - - - 129.712
Aumento de capital por incorporação (nota 2) 30.048 1.240 37.643 (3.633) 65.298
Realização de reserva de reavaliação - (2) - 2 -
Realização de ajuste de avaliação patrimonial - - (150) 150 -
Imposto diferido sobre ajuste de avaliação patrimonial - - 51 (51) -
Prejuízo do exercício - - - (1.650) (1.650)
Saldos em 31 de dezembro de 2012 256.145 1.238 37.544 -24.155 270.772
Aumento de capital 105.946 - - - 105.946
Realização de reserva de reavaliação - (10) - 10 -
Realização de ajuste de avaliação patrimonial - - (601) 601 -
Imposto diferido sobre ajuste de avaliação patrimonial - - 205 (205) -
Prejuízo do exercício - - - (26.431) (26.431)
Saldos em 31 de dezembro de 2013 362.091 1.228 37.148 -50.180 350.287

 Controladora Consolidado
  2013 2012 2013
Resultado do exercício (26.431) (1.650) (26.431)
Ajustes - - -
Resultado abrangente do exercício (26.431) (1.650) (26.431)

Balanços patrimoniais consolidados

Demonstrações dos resultados

Demonstrações dos 
resultados abrangentes 

A Diretoria |  Edson Martins do Nascimento - CRC: 1SP301135-O/8
As demonstrações contábeis completas encontram-se na sede da Companhia

Demonstrações dos fluxos de caixa

 Controladora Consolidado
Ativo 2014 2013 2014 2013
Circulante 31.712 68.635 31.721 68.645
Caixa e equivalentes 4.031 43.420 4.040 43.430
Contas a receber 19.625 18.898 19.625 18.898
Outros ativos 8.056 6.317 8.056 6.317
Não circulante 470.294 411.616 470.285 411.606
Títulos e valores mobiliários - - - -
Outros ativos 10.408 4.186 9.533 4.186
Propriedade para investimento 7.802 6.767 7.802 6.767
Intangível, líquido 217 1.053 217 1.053
Investimentos 991 10 - -
Imobilizado, líquido 450.876 399.600 452.733 399.600
Total do ativo 502.006 480.251 502.006 480.251
 Controladora Consolidado
Passivo 2014 2013 2014 2013
Circulante 44.946 25.523 44.946 25.523
Empréstimos 9.818 1.994 9.818 1.994
Arrendamento mercantil - 12 - 12
Outras contas a pagar 35.128 23.517 35.128 23.517
Não circulante 120.012 104.441 120.012 104.441
Empréstimos 59.392 65.286 59.392 65.286
Outras provisões 3.216 3.666 3.216 3.666
Outras contas a pagar 43.522 21.392 43.522 21.392
Impostos diferidos passivos 13.882 14.097 13.882 14.097
Patrimônio Líquido 337.048 350.287 337.048 350.287
Total do Passivo 502.006 480.251 502.006 480.251
 Controladora Consolidado
 2014 2013 2014 2013
Resultado do exercício (24.558) (26.431) (24.558) (26.431)
Ajustes - - - -
Resultado abrangente do exercício (24.558) (26.431) (24.558) (26.431)

 Controladora Consolidado
 2014 2013 2014 2013
Receita líquida 138.091 97.162 138.091 97.162
Custos (85.009) (62.802) (85.009) (62.802)
Lucro bruto 53.082 34.360 53.082 34.360
Despesas de vendas (7.899) (5.590) (7.899) (5.590)
Despesas gerais e administrativas (64.338) (53.607) (64.338) (53.607)
Outras despesas operacionais 1.427 (324) 1.427 (324)
Resultado financeiro (4.771) (1.033) (4.771) (1.033)
Resultado antes do IRPJ/CSLL (22.499) (26.194) (22.499) (26.194)
IRPJ/CSLL 214 317 214 317
Prejuízo líquido de operação
 descontinuada (2.273) (554) (2.273) (554)
Resultado do exercício (24.558) (26.431) (24.558) (26.431)

 Controladora Consolidado
 2014 2013 2014 2013
Resultado antes do IRPJ/CSLL (22.499) (26.194) (22.499) (26.194)
Total de ajustes no resultado 15.707 15.921 15.707 15.921
Variações nos ativos e passivos 43.855 (50.514) 44.015 (50.514)
IR e contribuição social pagos      
Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais 37.063 (60.787) 37.223 (60.787)
Caixa líquido aplicado nas 
atividades de investimento (77.224) (70.158) (77.385) (70.148)
Caixa líquido proveniente das
 atividades de financiamento 42.294 130.938 42.294 130.938
Aumento/ redução de caixa
 e equivalentes de caixa 2.133 (7) 2.132 3
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício 1.898 1.905 1.908 1.905
Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício 4.031 1.898 4.040 1.908

GJP Administradora de Hotéis Ltda.
CNPJ nº 07.687.928/0001-35

Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013 (Em milhares de reais)
Demonstrações das mutações do 

patrimônio líquido
 Capital Reserva Ajuste Prejuízos Total
 Social reavaliação avaliação patrimonial acumulados Patrimônio Líquido
Saldos em 1 de Janeiro de 2013 256.145 1.238 37.544 (24.155) 270.772
Aumento de capital 105.946 - - - 105.946
Realização de reserva de reavaliação - (10) - 10 -
Realização de ajuste de avaliação patrimonial - - (601) 601 -
Imposto diferido sobre ajuste de avaliação patrimonial - - 205 (205) -
Prejuízo do exercício - - - (26.431) (26.431)
Saldos em 31 de dezembro de 2013 362.091 1.228 37.148 (50.180) 350.287
Aumento de capital 18.734 - - - 18.734
Rescisão de capital por cisão  (7.415) - - - (7.415)
Realização de reserva de reavaliação - (10) - 10 -
Realização de ajuste de avaliação patrimonial - - (602) 602 -
Imposto diferido sobre ajuste de avaliação patrimonial - - 205 (205) -
Prejuízo do exercício - - - (24.558) (24.558)
Saldos em 31 de dezembro de 2014 373.410 1.218 36.751 -74.331 337.048

Balanços patrimoniais consolidados

Demonstrações dos resultados

Demonstrações dos 
resultados abrangentes 

A Diretoria |  Edson Martins do Nascimento - CRC: 1SP301135-O/8
As demonstrações contábeis completas encontram-se na sede da Companhia

Demonstrações dos fluxos de caixa

 Controladora Consolidado
Ativo 2015 2014 2015 2014
Circulante 39.767 31.712 39.821 31.721
Caixa e equivalentes 7.370 4.031 7.371 4.040
Contas a receber 21.631 19.625 21.631 19.625
Outros ativos 10.766 8.056 10.819 8.056
Não circulante 588.640 470.294 588.586 470.285
Títulos e valores mobiliários 2.831 - 2.831 -
Outros ativos 8.165 10.408 6.980 9.533
Propriedade para investimento 8.366 7.802 8.366 7.802
Intangível, líquido 335 217 335 217
Investimentos 727 991 - -
Imobilizado, líquido 568.216 450.876 570.074 452.733
Total do ativo 628.407 502.006 628.407 502.006
 Controladora Consolidado
Passivo 2015 2014 2015 2014
Circulante 64.864 44.946 64.864 44.946
Empréstimos 9.698 9.818 9.698 9.818
Arrendamento mercantil 52 - 52 -
Outras contas a pagar 55.114 35.128 55.114 35.128
Não circulante 225.705 120.012 225.705 120.012
Empréstimos 62.411 59.392 62.411 59.392
Outras provisões 8.209 3.216 8.209 3.216
Outras contas a pagar 141.347 43.522 141.347 43.522
Impostos diferidos passivos 13.738 13.882 13.738 13.882
Patrimônio Líquido 337.838 337.048 337.838 337.048
Total do Passivo 628.407 502.006 628.407 502.006
 Controladora Consolidado
 2015 2014 2015 2014
Resultado do exercício (39.550) (24.558) (39.550) (24.558)
Ajustes  - - - -
Resultado abrangente do exercício (39.550)  (24.558) (39.550) (24.558)

 Controladora Consolidado
 2015 2014 2015 2014
Receita líquida 145.893 135.092 145.893 135.092
Custos (86.176) (83.622) (86.176) (83.622)
Lucro bruto 59.717 51.470 59.717 51.470
Despesas de vendas (7.526) (7.819) (7.526) (7.819)
Despesas gerais e administrativas (82.696) (62.617) (82.960) (63.332)
Resultado de equivalência patrimonial (264) (715) - -
Outras despesas operacionais (750) 1.427 (750) 1.427
Resultado financeiro (8.181) (4.729) (8.181) (4.729)
Resultado antes do IRPJ/CSLL (39.700) (22.983) (39.700) (22.983)
IRPJ/CSLL 144 214 144 214
Prejuízo líquido de operação
  descontinuada 6 (1.789) 6 (1.789)
Resultado do exercício (39.550) (24.558) (39.550) (24.558)

 Controladora Consolidado
 2015 2014 2015 2014
Resultado do exercício (39.700) (22.983) (39.700) (22.983)
Total de ajustes no resultado 37.346 16.191 37.083 19.164
Variações nos ativos e passivos 3.377 43.855 3.633 41.042
IR e contribuição social pagos     
Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais 1.023 37.063 1.016 37.223
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento (139.665) (77.224) (139.666) (77.385)
Caixa líquido proveniente das
atividades de financiamento 141.981 42.294 141.981 42.294
Aumento/ redução de caixa 
e equivalentes de caixa 3.339 2.133 3.331 2.132
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício 4.031 1.898 4.040 1.908
Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício 7.370 4.031 7.371 4.040

GJP Administradora de Hotéis Ltda.
CNPJ nº 07.687.928/0001-35

Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 (Em milhares de reais)
Demonstrações das mutações do 

patrimônio líquido
 Capital Reserva Ajuste Prejuízos Total
 Social reavaliação avaliação patrimonial acumulados Patrimônio Líquido
Saldos em 1 de Janeiro de 2014 362.091 1.228 37.148 (50.180) 350.287
Aumento de capital 18.734 - - - 18.734
Redução de capital por cisão (nota 23) (7.415) - - - (7.415)
Realização de reserva de reavaliação - (10) - 10 -
Realização de ajuste de avaliação patrimonial - - (602) 602 -
Imposto diferido sobre ajuste de avaliação patrimonial - - 205 (205) -
Prejuízo do exercício - - - (24.558) (24.558)
Saldos em 31 de dezembro de 2014 373.410 1.218 36.751 -74.331 337.048
Aumento de capital 40.340 - - - 40.340
Realização de reserva de reavaliação - -10 - 10 -
Realização de ajuste de avaliação patrimonial - - (602) 602 -
Imposto diferido sobre ajuste de avaliação patrimonial - - 205 (205) -
Prejuízo do exercício - - - (39.550) (39.550)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 413.750 1.208 36.354 -113.474 337.838

Balanços patrimoniais consolidados

Demonstrações dos resultados

Demonstrações dos 
resultados abrangentes 

A Diretoria |  Edson Martins do Nascimento - CRC: 1SP301135-O/8
As demonstrações contábeis completas encontram-se na sede da Companhia

Demonstrações dos fluxos de caixa

 Controladora Consolidado
Ativo 2016 2015 2016 2015
Circulante 66.534 39.767 79.574 39.821
Caixa e equivalentes 34.959 7.370 39.088 7.371
Contas a receber 21.102 21.631 23.674 21.631
Outros ativos 10.473 10.766 16.812 10.819
Não circulante 651.869 588.640 641.010 588.586
Títulos e valores mobiliários 3.140 2.831 3.140 2.831
Outros ativos 17.191 8.165 13.605 6.980
Propriedade para investimento 834 8.366 834 8.366
Intangível, líquido 366 335 366 335
Investimentos 7.273 727 - -
Imobilizado, líquido 623.065 568.216 623.065 570.074
Total do ativo 718.403 628.407 720.584 628.407
 Controladora Consolidado
Passivo 2016 2015 2016 2015
Circulante 54.561 64.864 56.207 64.864
Empréstimos 9.671 9.698 9.671 9.698
Adiantamentos de clientes 2.291 7.903 2.291 7.903
Outras contas a pagar 42.588 47.211 44.234 47.211
Arrendamento Mercantil 11 52 11 52
Não circulante 158.232 225.705 158.767 225.705
Empréstimos 136.494 62.411 136.494 62.411
Outras provisões 9.382 8.209 9.382 8.209
Outras contas a pagar 3.917 141.347 4.452 141.347
Impostos diferidos passivos 8.439 13.738 8.439 13.738
Patrimônio Líquido 505.610 337.838 505.610 337.838
Total do Passivo 718.403 628.407 720.584 628.407
 Controladora Consolidado
 2016 2015 2016 2015
Resultado do exercício (58.850) (39.550) (58.850) (39.550)
Ajustes - - - -
Resultado abrangente do exercício (58.850) (39.550) (58.850) (39.550)

 Controladora Consolidado
 2016 2015 2016 2015
Receita líquida 194.665 145.893 213.309 145.893
Custos (144.974) (86.176) (148.717) (86.176)
Lucro bruto 49.691 59.717 64.592 59.717
Despesas de vendas (9.869) (7.526) (11.942) (7.526)
Despesas gerais e administrativas (87.641) (82.696) (92.980) (82.960)
Resultado de equivalência patrimonial 6.545 (264)    - -
Outras despesas operacionais (1.963) (750) (2.104) (750)
Resultado financeiro (20.912) (8.181) (21.094) (8.181)
Resultado antes do IRPJ/CSLL (64.149) (39.700) (63.528) (39.700)
IRPJ/CSLL 5.299 144 4.678 144
Prejuízo líquido de operação
 descontinuada  - 6    - 6
Resultado do exercício (58.850) (39.550) (58.850) (39.550)

 Controladora Consolidado
 2016 2015 2016 2015
Resultado do exercício (58.850) (39.700) (58.850) (39.700)
Total de ajustes no resultado 36.981 37.346 43.603 37.081
Variações nos ativos e passivos (8.552) 14.014 (20.681) 13.961
IR e contribuição social pagos -   621 
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais (30.421) 11.660 (35.307) 11.342
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimento (90.267) (145.872) (81.253) (145.562)
Caixa líquido proveniente das atividades
de financiamento 148.277 137.551 148.277 137.551
Aumento/ redução de caixa 
 e equivalentes de caixa 27.589 3.339 31.717 3.331
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício 7.370 4.031 7.371 4.040
Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício  34.959  7.370 39.088 7.371

GJP Administradora de Hotéis Ltda.
CNPJ nº 07.687.928/0001-35

Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais)
Demonstrações das mutações do 

patrimônio líquido
 Capital Reserva Ajuste Prejuízos Total
 Social reavaliação avaliação patrimonial acumulados Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2014 373.410 1.218  36.751 (74.331) 337.048
Aumento de capital 40.340 -            - - 40.340
Realização de reserva de reavaliação - (10)            - 10 -
Realização de ajuste de avaliação patrimonial - -      (602) 602 -
Imposto diferido sobre ajuste de avaliação patrimonial - -       205 (205) -
Prejuízo do exercício - -            - (39.550) (39.550)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 413.750 1.208 36.354 -113.474 337.838
Aumento de capital 226.622 -            - - 226.622
Realização de reserva de reavaliação - -                10            - 10 -
Realização de ajuste de avaliação patrimonial - -      (602) 602 -
Imposto diferido sobre ajuste de avaliação patrimonial - -       205 (205) -
Prejuízo do exercício - -            - (58.850) (58.850)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 640.372 1.198 35.957 -171.917 505.610

Balanços patrimoniais consolidados

Demonstrações dos resultados

Demonstrações dos 
resultados abrangentes 

A Diretoria |  Edson Martins do Nascimento - CRC: 1SP301135-O/8
As demonstrações contábeis completas encontram-se na sede da Companhia

Demonstrações dos fluxos de caixa

 Controladora Consolidado
Ativo 2017 2016 2017 2016
Circulante 60.307 66.534 85.419 79.574
Caixa e equivalentes 12.435 34.959 14.058 39.088
Contas a receber 39.316 21.102 50.164 23.674
Outros ativos 8.556 10.473 21.197 16.812
Não circulante 642.918 651.869 622.931 641.010
Títulos e valores mobiliários 3.395 3.140 3.395 3.140
Outros ativos 8.002 17.191 16.558 13.605
Propriedade para investimento 834 834 834 834
Intangível, líquido 406 366 406 366
Investimentos 28.543 7.273 - -
Imobilizado, líquido 601.738 623.065 601.738 623.065
Total do ativo 703.225 718.403 708.350 720.584
 Controladora Consolidado
Passivo 2017 2016 2017 2016
Circulante 78.716 54.561 84.082 56.207
Empréstimos 18.965 9.671 18.965 9.671
Adiantamentos de clientes 27.669 2.291 27.669 2.291
Outras contas a pagar 32.082 42.599 37.448 44.245
Não circulante 143.343 158.232 143.102 158.767
Empréstimos 117.414 136.494 117.414 136.494
Outras provisões 9.394 9.382 9.106 10.893
Outras contas a pagar 7.730 3.917 7.777 2.941
Impostos diferidos passivos 8.805 8.439 8.805 8.439
Patrimônio Líquido 481.166 505.610 481.166 505.610
Total do Passivo 703.225 718.403 708.350 720.584
 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
Resultado do exercício (49.906) (58.850) (49.906) (58.850)
Ajustes - - - -
Resultado abrangente do exercício (49.906) (58.850) (49.906) (58.850)

 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
Receita líquida 208.165 194.665 248.827 213.309

Custos (148.398) (144.974) (158.411) (148.717)

Lucro bruto 59.767 49.691 90.416 64.592
Despesas de vendas (18.182) (12.045) (22.529) (14.118)

Despesas gerais e administrativas (76.389) (87.641) (92.048) (92.980)

Resultado de equivalência patrimonial 9.273 6.545 - -

Outras despesas operacionais (14.459) (1.963) (14.935) (2.104)

Resultado financeiro (14.944) (18.736) (14.709) (18.918)

Resultado antes do IRPJ/CSLL (54.934) (64.149) (53.805) (63.528)
IRPJ/CSLL 5.028 5.299 3.899 4.678

Resultado do exercício (49.906) (58.850) (49.906) (58.850)

 Controladora Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Resultado do exercício (49.906) (58.850) (49.906) (58.850)
Total de ajustes no resultado 60.575 38.736 72.812 45.357
Variações nos ativos e passivos (8.413) (10.267) (26.239) (22.395)
IR e contribuição social pagos - - 1.129 621
Caixa líquido proveniente das 
atividades operacionais 2.256 (30.381) (2.204) (35.267)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento (21.865) (90.267) (19.911) (81.253)
Caixa líquido proveniente das 
atividades de financiamento (2.915) 148.237 (2.915) 148.237
Aumento/ redução de caixa
e equivalentes de caixa (22.524) 27.589 (25.030) 31.717
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício 34.959 7.370 39.088 7.371
Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício 12.435 34.959 14.058 39.088

GJP Administradora de Hotéis Ltda.
CNPJ nº 07.687.928/0001-35

Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais)
Demonstrações das mutações do 

patrimônio líquido
 Capital Reserva Ajuste Prejuízos Total
 Social reavaliação avaliação patrimonial acumulados Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2015 413.750 1.208 36.354 (113.474) 337.838
Aumento de capital 226.622 - - - 226.622
Realização de reserva de reavaliação - (10) - 10 -
Realização de ajuste de avaliação patrimonial - - (602) 602 -
Imposto diferido sobre ajuste de avaliação patrimonial - - 205 (205) -
Prejuízo do exercício - - - (58.850) (58.850)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 640.372 1.198 35.957 -171.917 505.610
Aumento de capital 25.462 - - - 25.462
Realização de reserva de reavaliação - - - - -
Realização de ajuste de avaliação patrimonial - - (602) 602 -
Imposto diferido sobre ajuste de avaliação patrimonial - - 205 (205) -
Prejuízo do exercício - - - (49.906) (49.906)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 665.834 1.198 35.560 -221.426 481.166

Balanços patrimoniais consolidados

Demonstrações dos resultados

Demonstrações dos 
resultados abrangentes 

A Diretoria |  Edson Martins do Nascimento - CRC: 1SP301135-O/8
As demonstrações contábeis completas encontram-se na sede da Companhia

Demonstrações dos fluxos de caixa

 Controladora Consolidado
Ativo 2018 2017 2018 2017
Circulante 42.396 60.307 63.211 85.419
Caixa e equivalentes 1.059 12.435 6.008 14.058
Contas a receber 35.224 39.316 39.267 50.164
Outros ativos 6.113 8.556 17.936 21.197
Não circulante 621.897 642.918 602.345 622.931
Títulos e valores mobiliários 2.464 3.395 2.464 3.395
Outros ativos 8.084 8.002 11.769 16.558
Propriedade para investimento 834 834 834 834
Intangível, líquido 434 406 434 406
Investimentos 23.237 28.543 - -
Imobilizado, líquido 586.844 601.738 586.844 601.738
Total do ativo 664.293 703.225 665.556 708.350
 Controladora Consolidado
Passivo 2018 2017 2018 2017
Circulante 100.775 78.716 102.721 84.082
Empréstimos 38.116 18.965 38.609 18.965
Adiantamento de clientes 27.515 27.669 27.542 27.669
Outras contas a pagar 35.144 32.082 36.570 37.448
Não circulante 103.231 143.343 102.548 143.102
Empréstimos 81.866 117.414 81.866 117.414
Outras provisões 11.393 9.394 9.931 9.106
Outras contas a pagar 1.312 7.730 2.091 7.777
Impostos diferidos passivos 8.660 8.805 8.660 8.805
Patrimônio Líquido 460.287 481.166 460.287 481.166
Total do Passivo 664.293 703.225 665.556 708.350
 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Resultado do exercício (50.969) (49.906) (50.969) (49.906)
Ajustes - - - -
Resultado abrangente do exercício (50.969) (49.906) (50.969) (49.906)

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Receita líquida 213.697 208.165 229.768 248.827
Custos (149.835) (148.398) (152.468) (158.411)
Lucro bruto 63.862 59.767 77.300 90.416
Despesas de vendas (19.334) (18.182) (24.752) (22.529)
Despesas gerais e administrativas (81.508) (76.389) (92.849) (92.048)
Resultado de equivalência
  patrimonial (5.057) 9.273 - -
Outras despesas operacionais (149) (14.459) (149) (14.935)
Resultado financeiro (14.777) (14.944) (15.733) (14.709)
Resultado antes do IRPJ/CSLL (56.963) (54.934) (56.183) (53.805)
IRPJ/CSLL 5.994 5.028 5.214 3.899
Resultado do exercício (50.969) (49.906) (50.969) (49.906)

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Resultado antes do IRPJ/CSLL (56.963) (54.934) (56.183) (53.805)
Total de ajustes no resultado 52.520 60.575 50.895 72.446
Variações nos ativos e passivos 10.086 (3.385) 16.071 (20.855)
IR e contribuição social pagos - - (848) -
Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais 5.643 2.256 9.935 (2.214)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimento (18.680) (21.865) (20.101) (19.901)
Caixa líquido proveniente das
atividades de financiamento 1.661 (2.915) 2.114 (2.915)
Aumento/ redução de caixa 
e equivalentes de caixa (11.376) (22.524) (8.050) (25.030)
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício 12.435  34.959  14.058  39.088
Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício 1.059 12.435  6.008 14.058

GJP Administradora de Hotéis Ltda.
CNPJ nº 07.687.928/0001-35

Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de reais)
Demonstrações das mutações do 

patrimônio líquido
 Capital Reserva Ajuste Prejuízos Total
 Social reavaliação avaliação patrimonial acumulados Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016 640.372 1.198 35.957 (171.917) 505.610
Aumento de capital 25.462 - - - 25.462
Realização de reserva de reavaliação - - - - -
Realização de ajuste de avaliação patrimonial - - (602) 602 -
Imposto diferido sobre ajuste de avaliação patrimonial - - 205 (205) -
Prejuízo do exercício - - - (49.906) (49.906)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 665.834 1.198 35.560 -221.426 481.166
Aumento de capital 30.090 - - - 30.090
Realização de reserva de reavaliação - - - - -
Realização de ajuste de avaliação patrimonial - - (602) 602 -
Imposto diferido sobre ajuste de avaliação patrimonial - - 205 (205) -
Prejuízo do exercício - - - (50.969) (50.969)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 695.924 1.198 35.163 -271.998 460.287

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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HISA LEILOES – (11)4266-0538 – www.hisaleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente 
vendedor: Fabio Marcelo Reis Giaquinto. - Data: 20 de Outubro de 2021, às 
10:00. O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - 
JUCESP nº 817, situado à Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São 

Caetano o Sul – SP, online no site www.hisaleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhadas 
serão exibidas no site. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS 
LOTES: Lote 1: CITROEN / AIRCROSS STARTMT 2019/2020; Lote 2: CITROEN / C3 AIRCROOS 
GLXM 2013/2014; Lote 3: 10 Escovas De aço Circular; Lote 4: 20 Discos Lixa Redonda; Lote 5: 
04 Rocol Easyline Aerosol; Lote 6: 50 Plug Protetor Auricular; Lote 7: 10 Painéis Elétrico; Lote 
8: 01 Fio De Cobre Esmaltado; Lote 9: 01 Chaise Redonda; Lote 10: 01 Torquimetro Estalo 
Reversível; Lote 11: 65 -Roda De Lixa C/haste; Lote 12: 01 Rebolo Especial; Lote 13: 01 Rebolo 
Reto Vitrificado; Lote 14: 11 Rebolo Alcar Widea; Lote 15: 25 Rebolo Reto; Lote 16: 01 Luminária 
Industrial; Lote 17: 01 Kit Gnv Lovato 5 Geração Sem Cilindros; Lote 18: 01 Ar Condicionado 
Elgin 40.000 Btus; Lote 19: 02 Máquinas Karma- Café Expresso E Capuccino; Lote 20: 01 
Daybed, Area E, Piscina, Jardin E Spa . Corda Nautica; Lote 21: Lote fraldas infantis e geriátricas. 
Lenços umedecidos, absorvestes íntimos femininos; Lote 22: Armário; Lote 23: Bicicleta Caloi; 
Lote 24: Bicicleta Alfameq; Lote 25: Sobras de Obra; Lote 26: Roupas Novas Lote com 31 Peças; 
Lote 27: 1 Poltrona; Lote 28: 02 cadeiras reformadas; Lote 29: Lote de Lixeiras;EDITAL 
COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM 
NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 

DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante 

Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 

www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 15/10/2021 às 14h00 - VALOR: R$ 432.000,00 e 2º leilão 

público – 18/10/2021 às 14h00 - VALOR: R$ 470.722,49. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 

817, autorizada pelo credor fiduciário PIENZA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA – CNPJ 

13.209.998/0001-80, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de alienação 

fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis 

Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas 

neste Edital: IMÓVEL: Apartamento nº 184, localizado no 18º pavimento, da Torre 2 – Bloco Luna, 

integrante do empreendimento denominado “Condomínio Essencialle Home Club”, situado na Rua 

Luis Scott, nº 165, do desmembramento “Vila das Flores”, no Bairro “Aldeia”, em Barueri/SP, com a área 

privativa de 70,270m², área comum de 66,856m² e área total de 137,126m². Imóvel ocupado. 

MATRÍCULA: 191.118 – Registro de Imóveis da Comarca de Barueri/SP. FIDUCIANTES: OSCAR 

AVELINO DO NASCIMENTO NETO CPF 359.376.534-91 E SILVIA HELENA DO NASCIMENTO CPF 

726.572.433-04. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 14/12/2020. O arrematante pagará no ato, o 

valor da arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, 

escritura pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 

cartorários, registros, averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A 

desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda 

em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar 

desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou eventual diferença nas 

medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam a cargo do adquirente os tributos 

(IPTU, laudêmio etc.), bem como das contribuições condominiais que recaírem sobre o imóvel, mesmo 

que anteriores à arrematação. Ficam intimados dos leilões os fiduciantes. Maiores informações no 

escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do edital completo disponível no site da 

leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

.

SATO LEILOES – (11) 4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente 
vendedor: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL E SUDOESTE 
DE MINAS GERAIS, BAIXA MOGIANA E REGIÃO LTDA – SICOOB CREDINTER – CNPJ 
nº 24.048.910/0001-02 - Data: 20 de Outubro de 2021, às 11:00.  O leilão será 

realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano o Sul – SP, online no site www.satoleiloes.com.br. A descrição dos 
lotes detalhadas serão exibidas no site. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO 
DOS LOTES: 1) Um terreno sem benfeitorias em Jacarezinho/PR com 384,00m². Matrícula nº 15.720 – 
Registro de Imóveis de Jacarezinho/PR. Lance Inicial: R$ 90.000,00. 2) Um terreno sem benfeitorias em 
Jacarezinho/PR com 468,18m². Matrícula nº 15.723 – Registro de Imóveis de Jacarezinho/PR. Lance 
Inicial: R$ 99.000,00. 3) Um terreno sem benfeitorias em Jacarezinho/PR com 360,00m². Matrícula nº 
15.724 – Registro de Imóveis de Jacarezinho/PR. Lance Inicial: 90.000,00. 4) Um terreno sem benfeitorias 
em Jacarezinho/PR com 525,19m². Matrícula nº 15.725 – Registro de Imóveis de Jacarezinho/PR. Lance 
Inicial: 105.000,00. 5) Um terreno sem benfeitorias em Jacarezinho/PR com 360,00m². Matrícula nº 15.726 
– Registro de Imóveis de Jacarezinho/PR. Lance Inicial: 90.000,00. Edital completo, condições de venda e 
participação deste leilão estão disponíveis em nosso site www.satoleiloes.com.br.

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada DANILA APARECIDA DE OLIVEIRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 367.146.608-12. O Dr. Augusto Bruno 
Mandelli, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Avaré/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por CECILIA DE JESUS CASTILHO 
GOMES em face de DANILA APARECIDA DE OLIVEIRA - Processo nº 0000220-41.2021.8.26.0073 (Principal nº 1003389-87.2019.8.26.0073) 
– Controle nº 1565/2019, 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 verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, 

§ 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da 
visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 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 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE 
VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos 
do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de 
guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para 
o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso 
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação 
do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade 
do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através 
de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio 
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca VW, modelo POLO HL AD, 
ano 2018/2019, placa GGM1072, renavam 01166899958, álcool/gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que não há débitos vinculados ao veículo (09/09/2021). Consta no 
site do DETRAN/SP restrição financeira: intenção de gravame. Valor da Avaliação do bem: R$ 69.290,00 (sessenta e nove mil, duzentos e noventa reais) para abril de 2021. Débito desta ação no 
valor de R$ 7.214,24 (março/2021). Avaré, 13 de setembro de 2021. Dr. Augusto Bruno Mandelli, Juiz de Direito.

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 
 - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 
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, 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 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 
2º Leilão, que terá início no dia 18/10/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 11/11/2021 às 10:30h

CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE 
2º Leilão, que terá início no dia 18/10/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 11/11/2021 às 10:30h

CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE 
2º Leilão, que terá início no dia 18/10/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 11/11/2021 às 10:30h

VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos 
VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos 
VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de 
guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para 
o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso 
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação 
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 
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 
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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 
 - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 

, 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 
2º Leilão, que terá início no dia 18/10/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 11/11/2021 às 10:30h

CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE 
2º Leilão, que terá início no dia 18/10/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 11/11/2021 às 10:30h

CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE 
2º Leilão, que terá início no dia 18/10/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 11/11/2021 às 10:30h

VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos 
VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
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VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de 
guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para 
o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso 
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação 
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 
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 

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 
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 
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 

de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio 
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. 

 Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que não há débitos vinculados ao veículo (09/09/2021). Consta no 
Valor da Avaliação do bem: R$ 69.290,00 (sessenta e nove mil, duzentos e noventa reais) para abril de 2021

valor de R$ 7.214,24 (março/2021). Avaré, 13 de setembro de 2021. Dr. Augusto Bruno Mandelli, Juiz de Direito.

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Avaré/SP

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário ANDRÉ LUIZ AS-
SAN, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.524.698-40. O Dr. Jamil Ros Sabbag, MM. Juiz de 
Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos 

que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de sentença ajuizada por UNIÃO FEDERAL - PRFN em face de 
ANDRÉ LUIZ ASSAN - Processo nº 0002681-58.2019.8.26.0201 (Principal - 0007004-87.2011.8.26.0201) – controle 
nº 150/2011, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - 
O bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car 
suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O 
edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser 
apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visi-
tacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será 
por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/10/2021 às 10:00h e se encerrará dia 18/10/2021 às 10:00h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor 
da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 18/10/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 
11/11/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Ferna ndo José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA 
DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da 
avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados 
pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos de IPVA e demais taxas e 
impostos serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO 
PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem móvel arrematado, no prazo de até 24h 
(vinte e quatro horas) após o encerramento da praça, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, 
sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento 
parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre 
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRI-
MENTO 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). O parcelamento da 
arrematação deverá observar a quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no valor 
mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma, acrescido de juros SELIC, acumulada mensalmente, calculados a 
partir da datada arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que 
o pagamento estiver sendo efetuado – art. 3º e parágrafo único da Portaria PGN nº 79 de 03/02/2014. DA COMISSÃO 
- O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre 
o preço de arrematação do bem móvel. A comissão devida à ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será 
devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por 
razões alheias à vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento 
da praça, através de guia de depósito que fi cará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as 
regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a 
intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será 
intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um veículo da marca/
modelo GM/ASTRA SUNNY, ano/modelo 2002 placa DII 2295, cor prata, gasolina, renavam 00783911696.Consta no site 
da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 847,45 (03/09/2021). 
Valor da Avaliação: R$ 5.000,00 (Cinco Mil reais) para Novembro de 2020. O bem encontra-se na Rua José Albino, 
60, Parque São Domingos, São Paulo/SP. Débito desta ação no valor de R$ 4.183,00 (Setembro/2019). Garça, 12 de 
setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Jamil Ros Sabbag - Juiz de Direito

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

3ª Vara Cível do Foro Central/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ELISANGELA DIAS ALVES, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 305.336.568-50, ONICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 
– ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.902.871/0001-63. A Dra. Ana Laura Correa Rodri-

gues, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital 
de 1º e 2º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os 
autos da Ação de Cumprimento de sentença ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de ELISANGELA DIAS 
ALVES e Outro - Processo nº 0093797-94.2018.8.26.0100 (1039087-10.2018.8.26.0100) - Controle nº 510/2018, e 
que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será 
vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições 
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publi-
cado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto 
no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.
com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo 
que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco 
do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, atra vés do Portal www.megaleiloes.com.
br, o 1º Leilão terá início no dia 13/10/2021 às 10:00h e se encerrará dia 18/10/2021 às 10:00h, onde somente serão 
aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, 
seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 18/10/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 11/11/2021 
às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR 
DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º 
Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, 
que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, atra-
vés do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, 
exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 
130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do 
bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito 
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados 
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@
megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e 
o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadim-
plemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução 
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO 
GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida 
ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a 
arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as des-
pesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO 
GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser 
realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará 
disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no 
Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio 
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos 
do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um veículo da marca Honda, modelo Fit LX fl ex, placa EAL-4216, renavam 
941668746, ano/modelo 2007/2008. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados 
ao veículo no valor de R$ 1.135,93 e consta no site do Detran/SP restrição administrativa: COMUNICACAO DE VENDA 
(02/09/2021). Valor da Avaliação: R$ 22.333,00 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e três reais) para maio de 2021. 
O bem encontra-se à Rua Soldado José Fernandes da Silva, apto 382 - Jardim Japão, São Paulo/SP. Débitos desta ação 
no valor de R$ 1.716.739,91 (07/2020). São Paulo, 12 de setembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dra. Ana Laura 
Correa Rodrigues - Juíza de Direito

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

1ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado VICTOR FERREIRA CALESCO, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 313.642.248-10; e da depositária SELMA RIVERA FERREIRA 
CALESCO. A Dra. Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, MM. Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/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 Despejo por Falta de Pagamento ajuizada por WALTER MANTOVANINI em face de VICTOR FERREIRA 
CALESCO - Processo nº 1013203-24.2014.8.26.0001 – Controle nº 901/2014, e que foi designada a venda do bem 
descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se 
encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para 
as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computa-
dores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive 
as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão 
enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela 
guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens 
estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. 
DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão 
terá início no dia 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 sup erior 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 80% (oitenta 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 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus 
sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
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. Se o exequente vier a arrematar o bem, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do 
bem exceder o seu crédito, depositará dentro de 3 dias a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação 
e, neste caso, o bem será levado a nova praça, à custa do exequente (art. 690-A, parágrafo único, do CPC).  Todas as 
regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a 
intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será 
intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca 
GM, modelo Corsa Hatch Joy, placa DSZ0845, ano 2006, chassi 9BGXL68606C218009, renavam 00885282078, álcool/
gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que não há débitos vinculados ao veículo 
(09/09/2021). O bem encontra-se na Rua Coronel Cardoso de Siqueira, 3232, quadra 7, lote 15, Vila Oliveira, Mogi das 
Cruzes/SP, sendo nomeada depositária a executada. Valor da Avaliação do bem: R$ 16.110,00 (dezesseis mil, cento 
e dez reais) para fevereiro de 2018. São Paulo, 13 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Ariane de 
Fátima Alves Dias Paukoski Simoni - Juiz de Direito

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

1ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada MAURA CHRISTIANE DA SILVA, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 133.100.048-30. A Dra.  Mônica de Cassia Thomaz Perez 
Reis Lobo, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP, na forma 

da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de sentença ajuizada pelo QUE-
RUBINS NÚCLEO EDUCACIONAL LTDA. - ME em face de MAURA CHRISTIANE DA SILVA - Processo nº 0001662-
26.2020.8.26.0704 - controle nº 1666/2017, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 
regras expostas a seguir: DO BEM - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra e sem garantia, consti-
tuindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.
megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos 
e a descrição detalhada do bem móvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão 
enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela 
guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente 
da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizada por 
MEIO ELETRÔNICO, 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 i nterrupção 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% (cin-
quenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. 
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 
844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES 
- Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais 
débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos de IPVA 
e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e 
II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DES-
CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente 
a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA CO-
MISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do 
lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a 
contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por 
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM:  
Um veículo da marca Chevrolet, modelo Corsa Wind, placa AFV-6699, cor branca, ano/modelo, 1998/1997, renavam 
00689041284. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor 
de R$ 2.455,08 (09/2021). Valor da Avaliação (Conf. Fls. 91): R$ 9.185,00 (nove mil, cento e oitenta e cinco reais) 
para junho de 2021. O bem encontra-se na Rua Domingos Simões, 194 – Vila Suzana – Cep: 05630-010, São Paulo - SP, 
sendo nomeado depositário . Débitos desta ação no valor de R$ 6.796,23 (08/2021). São Paulo, 13 de setembro de 2021. 
Eu, diretor/diretora, conferi. Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo - Juíza de Direito

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

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Araçatuba/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado FOTO BRASIL, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 01.560.760/0001-16; e de JOÃO FERRAZ DE OLIVEIRA (depositário), ins-
crito no CPF/MF sob nº 958.635.328-15, bem como da proprietária KARINA REGINA 

DE BRITO, inscrita no CPF/MF sob nº 321.537.458-70. O Dr. Rodrigo Chammes, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível 
do Foro da Comarca de Araçatuba/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do 
bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do 
Cumprimento de Sentença ajuizado por SUELEN VANESSA PANINI em face de FOTO BRASIL e Outro - Processo 
nº 0021227-91.2016.8.26.0032 (Principal - 0002983-22.2013.8.26.0032) – Controle nº 260/2013, e que foi designada 
a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido 
no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das 
datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na 
rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 
887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITA-
ÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.
br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que 
a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da 
visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNI-
CO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/10/2021 às 10:00h e se encerrará dia 
18/10/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance 
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 18/10/2021 às 
10:01h e se encerrará no dia 11/11/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) 
do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José 
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto 
eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 
130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial 
em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão 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. 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 nos autos. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.
br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo 
endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RE-
LAÇÃO DO BEM: Um veículo da marca/modelo Suzuki Intruder 125, ano/modelo 2010/2011, gasolina, placa EWB 2279, 
Renavam 365290386. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no 
valor total R$ 305,01 (13/09/2021). O bem encontra-se na Rua Madalena Lourenco Bruno, 546, Esplanada, Araçatuba/SP 
sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) para 
Outubro de 2018. Consta ás fl s. 316/321 que os embargos de terceiros opostos por KARINA REGINA BRITO, foi julgado 
improcedente. Araçatuba, 13 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Rodrigo Chammes - Juiz de Direito
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4ª Vara Cível Foro da Comarca de Guarulhos/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada e depositária SOLANGE APA-
RECIDA DOMINGUES SILVERIO, inscrita no CPF/MF sob nº 086.633.598-61. A Dra. 
Beatriz de Souza Cabezas, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca 

de Guarulhos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de 
Título Extrajudicial ajuizada por COOP ECON E CRED MUTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA SE-
CRETARIA DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLICA DO ESP em face de SOLANGE APARECIDA DOMINGUES 
SILVERIO - Processo nº 1040120-22.2016.8.26.0224 - Controle nº 2679/2016, e que foi designada a venda do bem 
descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem móvel será vendido no estado em que 
se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas 
para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do 
Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os 
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. 
DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão 
terá início no dia 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 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O 
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor míni-
mo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES - Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus 
sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar 
ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. 
A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante 
e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá 
ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará 
disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis 
no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por 
meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos 
termos do art. 889, I, do CPC.  RELAÇÃO DO BEM: Um veículo da marca/modelo Fiat/Palio Fire, placa DPL 6291, 
Chassi 9BD17146752533783 Ano/Modelo 2004/2005, renavam 00841673578. Consta no site da Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 1.134,18 (10/09/2021). Valor da Avaliação: R$ 
12.723,00 (Doze mil e setecentos e vinte e três reais) para Setembro de 2021.  Guarulhos, 13 de setembro de 2021. 
Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dra. Beatriz de Souza Cabezas - Juíza de Direito
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www.lancejudicial.com.br - info: 0800 780 8000

LEILÕES ELETRÔNICOS JUDICIAIS
2ª Vara de Família e Sucessões do Foro da Comarca de Marília – SP

EDITAL DE HASTA PÚBLICA DE BEM IMÓVEL e de intimação dos executados IVO NOAL e VANCCOUVER REPRESENTAÇÕES E
COMÉRCIO LTDA, bem como dos terceiros interessados, EDUARDO PESSOA DE MELLO FILHO, SANDRA REGINA NOAL, IVO
NOAL FILHO, IVONE CRISTIANE NOAL, JANAINA NOAL, RICARDO NOAL, LUIZ NOAL NETO, PROCURADORIA SECCIONAL DA
FAZENDA NACIONAL EM MARÍLIA-SP, IVONE CRISTINA NOAL, FAZENDA NACIONAL, FAZENDO DO ESTADO, MUNICIPIO DE
ILHABELA, I.N ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e LUIZ FELLIPE NOAL FIGUEIREDO. O Dr. José Antônio Bernardo, MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro da Comarca de Marília-SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital
de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se nos autos da Ação
de Execução de Alimentos em que JOÃO VITOR DELGADO NOAL move em face dos referidos executados – Processo nº 0031962-
62.2012.8.26.0344 - e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DA PRAÇA: Os
lances serão captados por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.LanceJudicial.com.br, a 1ª Praça terá início no dia 19/
10/2021 às 00h, e terá encerramento no dia 22/10/2021 às 15h e 00min; não havendo lance superior ou igual ao da avaliação, seguir-
se-á, sem interrupção, a 2ª Praça, que se estenderá em aberto para captação de lances e se encerrará em 17/11/2021 às 15h e 00min (ambas
no horário de Brasília), sendo vendido o bem pelo maior lance ofertado, desde que acima de 60% do valor da avaliação atualizada,
bem assim definir o acréscimo mínimo obrigatório dos lances acrescidos em R$50.000,00 (cinquenta mil reais). RELAÇÃO DO
BEM: UMA ÁREA DE TERRAS, situada no lugar denominado “ Fazenda” , atualmente conhecida por “ Fazenda São Mathias” ou “
A Feiticeira” , do Distrito e Município de Ilhabela, desta Comarca de São Sebastião, encerrando uma área total de 42.180,00m2 (quarenta
e dois mil e oitenta metros quadrados) e contendo diversas benfeitorias a saber: uma casa grande tipo colonial, a qual se acha ligada
o Engenho com todos os seus pertences, roda d’ agua, alambique, dornos e uma casa residencial. Transcrição nº 13.116, Lº 3-Q,
fls. 120 e Matricula 4.551, Lº 2, Fichas – 1 a 3. Matriculado no CRI de São Sebastião sob o nº 12.981.ÔNUS: AV.15 PENHORA expedida
pela 26ª Vara Cível de São Paulo, proc. 0163011-90.2009.8.26.0100/01. AV.20 DESFALQUE – DESAPROPRIAÇÃO a área correspondente
a 4.757,15m2 do imóvel desta matrícula integrou a área desapropriada, para a qual foi aberta a matrícula n. 45.398. AV.21 PENHORA
de 50% do bem imóvel expedida nestes autos. AV. 23 INDISPONIBILIDADE expedida pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens,
proc. 10006114420188260247.OBS: INVENTÁRIO/ ARROLAMENTO SUMÁRIO em tramite perante a 1ª Vara Cível da Família
e Sucessões do Foro Regional XI – Pinheiros/SP, proc. 1004162-90.2020.8.26.0011, movida pelo espólio de ADA RIPARI
NOAL.VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL: R$ 19.325.612,88.

EDITAL DE leilão público judicial

Rua Alice Além Saadi, 855 - Sala 2305
Centro Empresarial Castelo Branco
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EDITAL DE 1ª e 2ª LEILÃO ELETRÔNICO PROCESSO Nº 0012413-96.2004.8.26.0554 7ª VARA CÍVEL DE SANTO ANDRÉ/SP Edital 
de 1ª e 2ª hasta pública e de intimação dos executados: 1) HORÁCIO GONÇALVES MARQUES CPF 302.460.678-53, com endereço a 
Av. D. Pedro II, 3.208, Bairro Campestre em Santo André/SP; 2) MANUEL MARQUES CPF 093.450.198-04, com endereço a Rua Safi ra, 
20, Jardim Donini, em Diadema/SP; 3) ISAQUE FREIRE DIAS CPF 032.963.148-90, com endereço a Rua Francisco Sampaio, 298, 
Aparecida, em Santos/SP; 4) ILÍDIO GONÇALVES MARQUES CPF 409.239.918-91, com endereço a Av. Senador Filito Muller, 1133, 
Vivendas do Vale em Maracaju/MS. O DR. MÁRCIO BONETTI, MM.  Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Santo André/SP, na forma da 
lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os 
autos de Despejo por falta de pagamento – Locação de imóvel, ajuizada por ALE COMBUSTÍVEIS S/A CNPJ nº 01.136.598/0001-
03 contra HORACIO GONÇALVES MARQUES E OUTROS - Processo nº 0012413-96.2004.8.26.0554, e que foi designada venda do 
bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido em caráter “ad corpus”, ou seja, no estado em 
que se encontra. DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.3torresleiloes.com.br. Serão 
aceitos os lanços para o primeiro leilão a partir da publicação deste edital, até o dia 06 DE OUTUBRO DE 2021, às 13:00 horas, em que 
fi ca designado o encerramento do primeiro leilão, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde 
já designado o segundo leilão com início no dia 09 DE OUTUBRO DE 2021 às 13:01 e término no dia 27 DE OUTUBRO DE 2021 às 
13:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª ocasião, em que os bens serão entregues a quem mais der não sendo aceito lance inferior a 
50% do valor de avaliação (art. 891 do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do bem penhorado. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O 
leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Marcos Roberto Torres, JUCESP sob o nº 633. DOS LANCES – Os lances poderão ser 
ofertados pela rede Internet, através do Portal www.3torresleiloes.com.br, devendo os interessados procederem o cadastramento para 
a participação do leilão on line. DO PAGAMENTO PARCELADO - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parce-
lado, encaminhando proposta por escrito para o e-mail: atendimento@3torresleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de 
proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que 
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento 
de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadim-
plemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DO 
CARÁTER “AD CORPUS E DOS DÉBITOS - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. O arre-
matante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários conforme o 
artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e os decorrentes de débitos de condomínio. DA COMISSÃO - O arrematante 
deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do bem. A comissão devida 
não está incluída no valor do lance. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, 
sob pena de se desfazer a arrematação. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão deverá ser realizado em até 
24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de depósito na conta indicada pelo leiloeiro, a qual será fornecida 
ao arrematante após o encerramento do leilão. Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão 
restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do bem arrematado e à comissão. DA ARREMATAÇÃO PELO CRÉDITO 
– A partir da publicação do Edital, o exequente, na hipótese de arrematação pelo crédito, fi cará responsável pela comissão devida. As 
demais condições obedecerão ao que dispõe o Novo Código de Processo Civil, o Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1.932, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427, de 1º de fevereiro de 1.933, que regulamenta a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial, o Pro-
vimento CSM nº 1.625, de 09 de fevereiro de 2.009, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o caput do artigo 335, 
do Código Penal. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - A publicação deste edital supre eventual insucesso das notifi cações pessoais e dos 
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Novo Có-
digo de Processo Civil. Se por qualquer motivo, a intimação pessoal do executado, quando for necessária, não se realizar efetivamente 
no endereço constante dos autos, incidirá a disposição do art. 238, parágrafo único, do CPC e, em reforço, considerar-se-á a intimação 
feita pelo edital. DO BEM: A PARTE IDEAL DE 75% de um terreno constituído pelo lote 16 da quadra 7 do loteamento Jardim Donini – 
Diadema, o qual mede 10,00 metros de frente para a Rua Safi ra (antiga Rua 9), por 25,00 metros da frente aos fundos pelo lado direito, 
matrícula 751 do CRI de Diadema/SP. Conforme AV. 5, foi constituído um prédio residencial de área 267,68m², lançado pelo n° 20 da 
Rua Safi ra. Avaliado a parte ideal em R$ 412.935,00 (quatrocentos e doze mil novecentos e trinta e cinco reais) Total da Avaliação: 
R$ 412.935,00 (quatrocentos e doze mil novecentos e trinta e cinco reais) Depositário: ALE Combustíveis S/A Localização do Bem: 
Rua Safi ra n° 20, Diadema/SP Valor da causa: R$ 66.994,01 (em 2004) E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados 
é passado o presente Edital, que será publicado na rede mundial de computadores conforme §2º, do artigo 887, do Novo Código de 
Processo Civil. E, caso as partes não sejam encontradas para intimação, fi cam através deste, devidamente intimadas da designação 
supra, bem como fi cam os credores hipotecários intimados da designação supra, nos termos do artigo 889 do CPC/2015. Santo André, 
03 de setembro de 2021. MÁRCIO BONETTI Juiz de Direito.
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